
 

      

                                                                           
 
 

     
     
     
     
     
    
Vec: Výzva na predkladanie ponúk 
 
I. Identifikácia verejného obstarávate
 
Názov a sídlo: VITALITA, n. o.
IČO: 36084328 
Štatutárny zástupca verejného obstarávate
 
Poverená osoba procesom verejného obstarávania: 
Sídlo: Pod Vajánkom 1, 013 02 Nededza
e-mail: mscheberova@centrum.sk
telefón: 0904 214 255 
 
II. Názov zákazky:                                                                                                           
 
„Mapovanie historických parkov a
dedičstva v Trnavskom samosprávnom kraji
Realizácia mapovania 20 objektov Trnavského krajana základe stanovenej metodiky. 
Jedným z objektov je kaštieľ
Ostatné sú výberom uchádzač
 
III. Opis predmetu zákazky:
 
Obec Lehnice leží v Podunajskej nížine, v
Stredy. Riešeným záujmovým územím je historický park okolo kaštie
ktorý má prírodno-krajinný charakter. Park svojou rozlohou, umiestnením, usporiadaním svojou 
flórou a faunou je typickou žitnoostrovskou krajinou. 
územie je väčšinu roka vystavené západným až
v marci. Ozajstná zima trvá cca 40 dní.
Celková rozloha parku je cca 10 ha, celý areál je rovinatý, okrem mierne zosvahovanej plochy 
okolo kaštieľa.                                                              
Uchádzač vo svojej ponuke zohľ
Štúdia bude predložená v listinnej podobe, zviazaná a
 
IV. Predpokladaná hodnota zákazky:
 
cca 12 900.- € bez DPH 
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Výzva na predkladanie ponúk na spracovanie štúdie 

verejného obstarávateľa: 

sídlo: VITALITA, n. o. LEHNICE, Lehnice 113, 930 37 Lehnice 

Štatutárny zástupca verejného obstarávateľa: Ing. Július Slovák, riaditeľ 

Poverená osoba procesom verejného obstarávania: Ing. Magdalena Scheberová
Sídlo: Pod Vajánkom 1, 013 02 Nededza 

mail: mscheberova@centrum.sk 

II. Názov zákazky:                                                                                                           

historických parkov a prírodných fragmentov ako súčasti objektov kultúrneho 
Trnavskom samosprávnom kraji“  

Realizácia mapovania 20 objektov Trnavského krajana základe stanovenej metodiky. 
objektov je kaštieľ   Beňovských v Lehniciach a park pri kaštieli v

Ostatné sú výberom uchádzača 

III. Opis predmetu zákazky: 

Podunajskej nížine, v centrálnej časti Žitného ostrova, 13 km od Dunajskej 
. Riešeným záujmovým územím je historický park okolo kaštieľa zo za

krajinný charakter. Park svojou rozlohou, umiestnením, usporiadaním svojou 
faunou je typickou žitnoostrovskou krajinou. Čo sa týka klimatických pomerov, toto 

šinu roka vystavené západným až severozápadným vetrom. Najsilnejšie vetry sú 
marci. Ozajstná zima trvá cca 40 dní. 

Celková rozloha parku je cca 10 ha, celý areál je rovinatý, okrem mierne zosvahovanej plochy 
a.                                                                                                                                       

 vo svojej ponuke zohľadní všetky náklady spojené  s vypracovaním požadovanej štúdie
listinnej podobe, zviazaná a zároveň na CD/DVD nosi

okladaná hodnota zákazky: 

   

 

Ing. Magdalena Scheberová 

II. Názov zákazky:                                                                                                                                   

časti objektov kultúrneho 

Realizácia mapovania 20 objektov Trnavského krajana základe stanovenej metodiky. 
park pri kaštieli v  obci Lehnice. 

ho ostrova, 13 km od Dunajskej 
zo začiatku 20. storočia, 

krajinný charakter. Park svojou rozlohou, umiestnením, usporiadaním svojou 
o sa týka klimatických pomerov, toto 

severozápadným vetrom. Najsilnejšie vetry sú 

Celková rozloha parku je cca 10 ha, celý areál je rovinatý, okrem mierne zosvahovanej plochy 
                                                                          

vypracovaním požadovanej štúdie 
 na CD/DVD nosiči 
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V. Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania, trvanie zmluvy  
 
- Zmluva o dielo 
- Lehota na spracovanie štúdie – do 20. 5. 2015 
 
VI. Financovanie predmetu zákazky 
 
Zákazka bude financovaná z vlastných zdrojov verejného obstarávateľa a zo zdrojov NFP o ktoré 
pridelenie ktorých verejný obstarávateľ požiadal – v rámci projektu Memory of Nature – Pamäť 
prírody, revitalizácia a zachovanie prírodných kultúrnych pamiatok v Česko – Slovenskom 
pohraničí  (2007-2013) 
Lehota splatnosti faktúr –  do  30 dní 
Verejný obstarávateľ neposkytne zálohu na uskutočnenie predmetu zákazky 
 
VII. Podmienky účasti 
 
Uchádzač musí spĺňať podmienku osobného postavenia podľa § 26 ods. 1) písm. f) zákona 25/2006 
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.  
Uchádzač splní podmienku účasti predložením kópie dokladu, ktorý preukazuje, že uchádzač je 
oprávnený dodávať tovar, poskytovať službu a uskutočňovať stavebné práce vo vzťahu  na 
predmetu zákazky – vypracovanie štúdie („Mapovanie historických parkov a prírodných 
fragmentov ako súčasti objektov kultúrneho dedičstva v Trnavskom samosprávnom kraji“), 
na ktorú predkladá ponuku (Výpis z obchodného registra alebo Živnostenského registra alebo 
iného profesijného registra) 
 
VIII. Obsah ponuky  
 
1. Kópia dokladu o oprávnení podnikať 
2. Ponuka vypracovaná na základe opisu predmetu zákazky – príloha k tejto Výzve t.j. uchádzač vo 
svojej ponuke zohľadní všetky známe skutočnosti a možnosti vypracovania štúdie v rozsahu min. 
200 strán a 50 strán fotodokumentácie - v štyroch vyhotoveniach (listinná podoba), 4 kópie štúdie 
na CD/DVD nosičoch, 10 veľkoplošných fotografií na použitie v prezentačnej miestnosti Vitalita, 
n.o. Lehnice. 
3. Zoznam 20 objektov, s uvedením ich názvu a lokality, ktoré sú navrhované na spracovanie do 
štúdie 
4. Súhrnný formulár ponuky (vzor uvedený v prílohe) 
 
IX. Predkladanie ponúk 
 
Ponuku je potrebné doručiť: 
9.1. na adresu verejného obstarávateľa  
9.2. v lehote na predkladanie ponúk   
9.3. v uzavretom obale s uvedením obchodného mena a sídla podnikania uchádzača. 
9.4. obal ponuky musí byť označený textom: „Štúdia“, a formulkou „neotvára ť“. 
Ponuka doručená po lehote na predkladanie ponúk, sa vráti uchádzačovi neotvorená. 
9.5. ponuka musí byť podpísaná štatutárnym zástupcom uchádzača, ponuky sa doručujú 
v písomnej forme a to poštou, kuriérom alebo osobne. Rozhodujúci je dátum doručenia 
ponuky, teda ponuky musí byť doručená do 4. 5. 2015 (pondelok) do 10:00 hod 
 
9.6. Miesto predkladania ponúk 
VITALITA, n. o. LEHNICE, Lehnice 113, 930 37 Lehnice 
9.7. Lehota na predkladanie ponúk:  pondelok - 4. 5. 2015 do 10:00 hod 
9.8. Lehota viazanosti ponúk: 30. 6. 2015 
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X. Kritérium na vyhodnocovanie ponúk 
Najnižšia cena v € s DPH, za predpokladu splnenia podmienok účasti uvedených v tejto Výzve. 
Neplatca DPH, vyznačí túto skutočnosť vo svojej ponuke;  takáto ponuková cena v € sa bude 
porovnávať s ponukovými cenami platcov DPH - v € s DPH. 
 
XI.  Otváranie a vyhodnocovanie ponúk 
Otváranie a vyhodnocovanie ponúk sa uskutoční dňa 4. 5. 2015 o 10:30 hod v priestoroch 
verejného obstarávateľa. 
Verejný obstarávateľ vyhodnotí splnenie podmienok účasti a splnenie opisu predmetu zákazky. 
Následne sa budú ponuky, ktoré splnili podmienky účasti, vyhodnocovať podľa kritéria na 
vyhodnotenie ponúk.  
Ponuka s najnižšou cenou sa umiestni na prvom mieste v poradí, ponuka s najvyššou cenou sa 
umiestni na poslednom mieste v poradí. Ponuka na prvom mieste bude vyhodnotená ako úspešná. 
 
XII.  Ďalšie informácie 
Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi bude sa uskutočňovať 
elektronicky a v listinnej podobe. Príjemca elektronickej pošty je povinný potvrdiť jej prijatie 
elektronicky. 
 
 
Príloha: Opis predmetu zákazky  
              Súhrnný formulár ponuky 
 
 ...................................................... 
 Ing. Július Slovák 
                                                                                                                 riaditeľ 
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Príloha č. 1. k Výzve 
 
Názov zákazky:  
„Mapovanie historických parkov a prírodných fragmentov ako súčasti objektov kultúrneho 
dedičstva v Trnavskom samosprávnom kraji“  
 
 
Uchádzač:  
 
.....................................................................................................................................................                                   
názov, sídlo, IČO, e-mailová adresa, tel. kontakt 
 
 
 

PONUKA 
 
 
      
 
1. Cena  bez DPH za 
kompletnú dodávku 
predmetu zákazky 
 
2. Sadzba DPH 
 
3. Cena celkom  s DPH                     

 
bez DPH 
 
 
 
 %             
 
s DPH        

 
Označte relevantnú skutočnosť:      
                   
Som platca DPH// nie som platca DPH 
Neplatca DPH uvádza cenu iba v bode „3“. 

 
 
 .................................................. 
 Meno, priezvisko a podpis 
 štatutárneho zástupcu uchádzača 
 
 
V ..............................., dňa............ 
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Opis predmetu zákazky – požiadavky na spracovanie štúdie 
 
 
Požadovaný výstup:   
Štúdia o rozsahu min. 200 strán textu, 50 strán fotodokumentácie – dodať v štyroch rovnopisoch v listinnej podobe 
                                                                                                         -  dodať na štyroch CD/DVD nosičoch 
Veľkoplošná výstižná fotodokumentácia – výber z 20 objektov, ktoré sú predmetom štúdie, na použitie 
v prezentačných priestoroch VITALITA, n. o. LEHNICE – 10 ks 
(rozmer minimálne A3 t.j. 29,7 x42 cm) 
 
V rámci spracovania štúdie „Mapovanie historických parkov a prírodných fragmentov ako súčasti objektov 
kultúrneho dedičstva v Trnavskom samosprávnom kraji“, v počte 20 objektov sa požaduje minimálne nasledovná 
štruktúra: 
 
1. Úvod 
 
2. Základná charakteristika riešeného územia v aspekte historických parkov a prírodných fragmentov 
 
3. Architektonicko – slohová charakteristika typov parkov 
 
4. Metodika hodnotenie vybraných parkových priestorov Trnavského samosprávneho kraja: 
-  I. Veľkosť (výber: parkovo upravená plocha do 0,5 ha, parčík 0,5 – 1 ha, Park 1 – 2 ha, Park 2 – 3 ha, Park nad 4 ha) 
-  II. Lokalizácia parku ( výber z ponuky: intravilán, záujmové územie mesta – marginálne zóny sídiel) 
-  III. Slohové zaradenie (podľa doby vzniku a použitého tvaroslovia v architektúre – výber z ponuky: sloh románsky, 
gotický, renesancia, baroko, klasicizmus, romantizmus, secesia a ich transformácie) 
-  IV. Delenie parkov podľa prioritnej funkcie (výber z ponuky) 
1. Okrasná zeleň – SAKRÁLNA – mestské sídla cirkevných hodnostárov (zámky, paláce...); vidiecke sídla 
cirkevných hodnostárov (zámky, kaštiele...); historická zeleň cirkevných objektov (kláštory, kostoly, kalvárie, 
kaplnky, prícestné kríže, božie muky, morové stĺpy...) 
                                - PROFÁNNA – mestské sídla šľachty (hrady, zámky, paláce...); vidiecke sídla šľachty (zámky, 
kaštiele, kúrie...; historická krajinná zeleň (slohovo upravovaná krajina, prícestné aleje, pamätné háje, pamätné 
stromy...); verejná zeleň (mestská zeleň, uličné háje, verejné parky, verejné záhrady, kúpeľné areály...); mestské sídla 
strednej vrstvy (meštiacke domy, vily...) 
2. Úžitková zeleň – SAKRÁLNA – komplexné hospodárske jednotky cirkvi (kláštory, opátstva...); hospodárske 
objekty cirkvi  (gaštanice, vinice, chmelnice, ovocné sady, zeleninové záhrady...) 
                             -  PROFÁNNA -  hospodárske objekty šľachty (gaštanice, vinice, chmelnice, ovocné sady, 
zeleninové záhrady...) 
 
V. Aktuálne využitie objektov historickej zelene 
Oblasť využitia: 

- Zdravotná – liečebný ústav, sanatórium, opatrovateľský ústav, nemocnica, klinika, ambulancia 
Problém využitia – obmedzená návštevnosť, financie 

- Sociálna – domov dôchodcov, ústav sociálnej starostlivosti, detský domov 
Problém využitia - obmedzená návštevnosť, financie 

- Kultúra – múzeum 
Problém využitia - nízka návštevnosť, financie  

-  Inštitucionálna – výskumný ústav  
Problém využitia - obmedzená návštevnosť, financie  

- Administratívna – obecný úrad, mestský úrad, obvodný úrad, VÚC 
Problém využitia - nízka návštevnosť 

- Vzdelávacia – škola, študentský domov 
Problém využitia – vysoké zaťaženie, financie 

- Hospodárska – ubytovacie zariadenie, stravovacie zariadenie, firemné sídlo 
Problém využitia – vysoké zaťaženie 

- Súkromná – rodinné sídlo 
Problém využitia – neprístupnosť 

VI. Cennosť objektu 
- Čím je objekt historickej zelene starší, tým je cennejší (prevažujú mladšie alebo prerobené objekty) 
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- Čím je objekt v zriedkavejšom slohu, tým je cennejší (pravidelné slohy sú u nás zastúpené zriedkavo) 
- Čím je objekt slohovo čistejší, tým je cennejší ( prevládajú slohovo zmiešané objekty) 
- Čím mal objekt významnejšieho majiteľa, tým je cennejší (mali lepšie finančné možnosti a je ich menej, napr. 

cisárske objekty) 
- Čim je objekt historickej zelene väčší, tým je cennejší (prevažujú malé objekty) 
- Čím je objekt komplexnejší, tým je cennejší (hospodárske časti objektov zanikali ako prvé..., zachovalo sa 

málo komplexných areálov) 
- Čím je objekt vo väčšom sídle, tým je cennejší (odolala výraznejším územným tlakom, je a potencionálne 

bude intenzívnejšie využívaný) 
- Sadovnícky, resp. sadovnícky usporiadané porasty – ich hlavným poslaním je zabezpečiť optimálne 

hygienické, bioklimatické, psychologické, esteticko-architektonické i ochranné funkcie tak, aby ich účinnosť 
bola po všetkých stránkach čo najvýraznejšia 

- Vekové štádiá, vitalita a perspektíva vegetačných štruktúr 

VII. Limity potenciálnej obnovy 
Za limity obnovy historickej zelene považujeme obmedzenia, ktoré by ovplyvňovali samotnú rekonštrukciu: 

1. Finančné možnosti – s tým nepriamo súvisí i vlastník alebo ním poverená osoba, od ich schopnosti totiž 
závisí zabezpečenie finančných zdrojov, komunikácia s úradmi a tematickými inštitúciami a naplnenie 
zámeru 

2. Plánované využitie objektu historickej zelene – odlišné nazeranie na návrh rekonštrukcie objektu 
určeného na prehliadky verejnosťou alebo na návrh súkromné sídla 

3. Momentálny stav objektu – značne zdevastovaný kaštieľ poskytuje možnosti než vcelku zachovalý 
bývalý sirotinec alebo liečebný ústav 

4. Lokalita – klimatické podmienky, dopravné napojenie, veľkosť a vybavenie sídla, prírodný a kultúrny 
potenciál okolia 

5. Veľkosť samotného objektu historickej zelene – jej vlastný potenciál, možnosť rozšírenia jej areálu 
a charakter daného areálu, ide o viac-menej nemenné parametre 

 
Charakteristické znaky, veľkosti: 

1. Zakladateľ, resp. súveký vlastník priestoru (politicky, kultúrne a inak významné osoby) 
2. Prírodné podmienky -  charakter vzniku, priestorové náväznosti 
3. Architektonická dominanta objektu (typ, jedinečnosť a historický význam stavby) 
4. Časové obdobie vzniku, počet a rozsah prestavieb a premien priestoru, - predurčuje potenciál prinavrátenia 

priestoru čo možno najviac do pôvodného stavu o obohatením o pridané hodnoty v podobe aktivít 
prispôsobených dnešným potrebám návštevníkov 

 
5. Realizácia mapovania 20 objektov na základe stanovenej metodiky 
 
6. Zhrnutie 
 
7. Záver 
 


