
                       

 
TECHNICKÉ  SLUŽBY  MESTA  BYT ČA 

 
VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY 

Zadávanie zákazky s nízkou hodnotou podľa § 117 zák. č. 434/2015 Z. z. o verejnom 
obstarávaní a o zmene niektorých zákonov, na dodanie predmetu zákazky: 

„REKONŠTRUKCIA  DNA  BAZÉNA  PLAVÁRNE  V  BYTČI“    
 
Predmet zákazky: Rekonštrukcia dna bazéna na plavárni v Bytči – stavebná práca. 
 
1.   Identifikácia  verejného obstarávateľa: 

Názov: Technické služby Mesta Bytča 
Sídlo: TSMB, Hlinická cesta 403, 014 01 Bytča  
IČO: 00 185 655 
DIČ: SK 2020442413 
Telefón:  041/552 32 21 
Kontaktná osoba:  Ing. Dušan Beníček -  vo veciach VO 
    Daniel Cigánik – vo veciach technických 
Stránkové hodiny: 8. 00 – 11. 00 hod., 11. 30 – 14. 00 hod. 
e-mail : aukcie@bytca.sk – verené obstarávanie 
        tsmbytca@centrum.sk – veci technické 

 
2 Typ zmluvného vzťahu: Zmluva o dielo 

 
3.   Miesto a lehota dodania zákazky: Mestská plaváreň na Ul. Pšurnovickej v Bytči, pozemok 
par. č. KNC 426/3 k. ú. Veľká Bytča. 
Lehota dodania predmetu zákazky: Najneskôr do 2 mesiacov od podpísania zmluvy o dielo. 
 
4. Opis predmetu zákazky a jeho rozsah: Predmetom zákazky je rekonštrukcia betónového 
dna a fólie bazéna na plavárni v Bytči, podľa technickej špecifikácie uvedenej v tabuľke č. 1.  
Vonkajší plavecký bazén, rozmery 18 x 36 x (1 – 1,8m) s technológiou pre napnutú hladinu. 
Na predmet zákazky nie je vypracovaná projektová dokumentácia, preto verejný 
obstarávateľ  odporúča uchádzačom dohodnúť si obhliadku na mieste, najneskôr deň pred 
termínom predkladania ponúk, na tel. č.: 041/552 32 21. 
 
TABUĽKA Č. 1 
Technická špecifikácia predmetu zákazky - rozpočet: 
Por. 

č.  
Názov Počet Cena m. j. Cena spolu 

1. *Bazénová fólia ELBE SBG SUPRA 150 – adriatik  
alebo ekvivalent fólia 1,5 mm s akrylovou vrstvou 
zosilnená tkaninou, odolná proti UV žiareniu. 

600 m2   

2. Tekutá zálievka 950 ml 3 ks   

3. Geotextília 500 gr. z polypropylénových 
a polyesterových vlákien - tvrdená 

600 m2   

4. Lepidlo Duvilax 5 kg pre kladenie geotextílie 7 ks   



5. Demontáž pôvodnej fólie 1 set   

6. Dnová tryska, regulovateľná 18 ks   

7. Kotvenie bočných stien 950 ks   

8. Sklosieťka vrátane pokládky 143 m2   

9. Vyspravenie dna poterom 1   

10. Betón pevnostná trieda C25/30 – 30 mm 18 m3   

11. Dopravné náklady 1   

12. Montáž fólie 1   

13. Cena celkom bez DPH    

14. DPH 20%    

15. Cena celkom s DPH    

*Ekvivalent: V prípade použitia ekvivalentného výrobku požaduje verejný obstarávateľ od 
uchádzača, spolu s ponukou predloženie všetkých relevantných podkladov a dokladov, 
potvrdzujúcich, že ním ponúknutý tovar spĺňa minimálne také technické štandardy, ako 
 verejným obstarávateľom požadovaný výrobok. V opačnom prípade nebude takáto ponuka 
vyhodnocovaná. 

Poznámka: Redukcie 63/50, kanalizačné tvarovky, T – kusy, potrubia, tesnenia; upresnenie 
ich druhu a rozsahu bude dohodnuté s víťazným uchádzačom po asanácii a ich odokrytí 
v teréne a bude predmetom osobitnej objednávky. 

V prípade, že uchádzač nie je platcom DPH pri určení ceny upozorní na túto skutočnosť 
verejného obstarávateľa. 

5. Rozdelenie predmetu zákazky na časti: Požaduje sa predloženie ponuky na celý predmet 
zákazky. 

6. Variantné riešenie: Neumožňuje sa 

8. Podmienky účasti v procese verejného obstarávania: Doklad o oprávnení dodávať tovar, 
uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu na daný predmet zákazky podľa § 32 
ods. 1 písm. e) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom o verejnom obstarávaní a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov. 
 
 9. Kritériá hodnotenia ponúk:  
 
Por.č..   Váha 

1. Kritérium na vyhodnotenie Cena s DPH/cena celkom•  
 

100 

• cena celkom – v prípade uchádzača, ktorý nie je platcom DPH 
 

9.1.Najnižšia cena za dodanie predmetu zákazky 

Maximálny počet bodov sa pridelí ponuke uchádzača s najnižšou navrhovanou cenou za dodanie 
predmetu obstarávania, vyjadrenou v EUR. Pri ďalších návrhoch na plnenie, uvedených v ostatných 
ponukách uchádzačov, sa počet prideľovaných bodov určí nepriamou úmerou. Bodové hodnotenie pre 
každú ďalšiu navrhovanú cenu za dodanie predmetu obstarávania ostatných ponúk sa vypočíta ako 
podiel najnižšej navrhovanej ceny za dodanie predmetu obstarávania platnej ponuky a navrhovanej 
ceny za dodanie predmetu obstarávania príslušnej vyhodnocovanej ponuky, prenásobený 
maximálnym počtom bodov, ktoré sa prideľujú pre uvedené kritérium. 

[(cenamin  / cenanavrh) * (bodymax)] 



cenamin  – najnižšia navrhovaná ponuková cena za dodanie predmetu obstarávania platnej ponuky, vyjadrená 

v EUR, 
cenan avrh  – príslušná posudzovaná ponuková cena za dodanie predmetu obstarávania, uvedená vo 

vyhodnocovanej ponuky, vyjadrená v EUR, 
bodymax  – maximálny počet bodov, prideľovaný pre kritérium “najnižšia cena“. 

 

10. Uplynutie lehoty na predkladanie ponúk a spôsob predloženia ponuky: 
 

a) dňa   25.1.2018. do 9. 00  hod., 
b) doručenie ponuky elektronicky na adrese uvedenej v bode 1. tejto Výzvy, poštou,  

 alebo osobne na  poštovej adrese podľa bodu 1. Výzvy 
c) v prípade predloženia ponuky poštou, alebo osobne je potrebné ponuku doručiť 

v zalepenej obálke na ktorej musí byť uvedené: 
- názov a adresa verejného obstarávateľa, 
- obchodné meno a adresa uchádzača, 
- „Rekonštrukcia dna bazéna na plavárni v Bytči“ – NEOTVÁRAŤ 
- v ponuke je potrebné uviesť e-mailovú adresu uchádzača. 
- Predpokladaná hodnota zákazky: cca  20.800,00 € bez DPH 

 
11. Podmienky financovania: Dodávateľovi sa neposkytne žiaden preddavok. Predmet 
zákazky sa bude financovať formou bezhotovostného platobného styku v mesačnom 
fakturačnom období v lehote splatnosti faktúr 7  kalendárnych dní odo dňa jej doručenia. 
 
12.Úspešný uchádzač bude vyzvaný na rokovanie k dodaniu predmetu zákazky. V prípade, že 
nepreukáže relevantným spôsobom splnenie podmienok podľa bodu 7 tejto výzvy alebo 
odstúpi od svojej ponuky, ktorú predložil, bude rokovanie ukončené a pozvaný na rokovanie 
bude ďalší uchádzač nasledujúci v poradí úspešnosti. 
Oznámenie o výsledku výzvy bude uchádzačom odoslané prostredníctvom elektronickej 
správy na ich e-mailové adresy. 
 
13. Ďalšie informácie: Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť vyhlásený postup 
verejného obstarávania v prípade, ak najvýhodnejšia ponuka bude vyššia, ako výška  
finančných prostriedkov plánovaných na zabezpečenie  predmetnej zákazky, ako aj v zmysle  
§ 57 zák. č. 343/2015  Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo primerane upraviť rozsah zákazky podľa 
poskytnutých finančných prostriedkov. 
Lehota dodania predmetu zákazky, najneskôr do 2 mesiacov od podpisu kúpnej zmluvy. 

Súčasťou ponuky musí byť vyplnené a podpísané Čestné vyhlásenie uchádzača, podľa 
prílohy č. 1 tejto Výzvy. 

 
14. Predmet zákazky je financovaný z prostriedkov verejného obstarávateľa. 
 
 
 
 
 
 

      Daniel Cigánik 
   vedúci organizácie 

 



 
 

Príloha č. 1 

 

 

 

Čestné vyhlásenie uchádzača vo verejnom obstarávaní 

Obchodné meno, sídlo uchádzača a IČO: 

 

.......................................................................................................................................... 

Vyhlasujem, že ako uchádzač v súťaži pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou podľa  § 117 
zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov,  na predmet: 
zákazky:  

„Rekonštrukcia dna bazéna na plavárni v Bytči“, 

ktorej Výzvu na predkladanie ponúk zverejnili Technické služby mesta Bytča, Hlinická cesta 
403, 014 01 Bytča, ako verejný obstarávateľ v Profile verejného obstarávateľ na stránke 
www.bytca.sk, 

- súhlasím s podmienkami určenými verejným obstarávateľom v tomto verejnom 
obstarávaní a so zverejnením predloženej ponuky na profile verejného  obstarávateľa. 

 

 

 

 

V ..............................................., dňa .................................. . 
 
 
 
 
Meno oprávnenej osoby uchádzača: ................................................................. . 
 
 
Podpis oprávnenej osoby uchádzača: ............................................................... .  
 


