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VÝóVA NA  PREDLOŽENIE CENOVEJ  PONUKY 
)adá┗aﾐie zákazky s ﾐízkou hodﾐotou, podľa § 117 zákoﾐa č. 343/2015 Z. z. o verejnom 

oHstará┗aﾐí a o zmene a doplﾐeﾐí ﾐiektorýIh zákoﾐo┗, na dodanie  

predmetu zákazky: 
Multifuﾐkčﾐé ihrisko s uﾏelýﾏ trávﾐikoﾏ a ﾏaﾐtiﾐelﾏi, PšurﾐoviIe. 

 

 

Výzva ﾐa predkladaﾐie poﾐúk  

 

zadá┗aﾐie zákazky podia § ヱヱΑ zák.č. ンヴン/ヲヰヱヵ ). z. o ┗erejﾐoﾏ oHstará┗aﾐí  
 

1. Ideﾐtifikačﾐé údaje verejﾐého oHstarávateľa  
 

Názov: Mesto Bytča 

IČO: 00 321 192 

Sídlo: Náﾏestie Slovenskej republiky č.ヱ, ヰヱヴ 01 Bytča 

Koﾐtaktﾐá osoba: vo veciach procesu VO - Iﾐg. Dušaﾐ Beﾐíček; ヰヴヱ/ヵヰΑ ンΓ ヱヴ 

      vo ┗eIiaIh teIhﾐiIkýIh  - Iﾐg. Jozef Drgoňa; ヰヴヱ/ヵヰΑ ンΓ ヲΑ 

ElektroﾐiIká pošta: aukcie@bytca.sk  

WeHové sídlo: http://www.bytca.sk/  

Koﾏpletﾐé súťažﾐé dokuﾏeﾐty sú dostupﾐé priaﾏo a Hez oHﾏedzeﾐí či poplatko┗ ﾐa 
internetovej adrese  

(URL) : http://┘┘┘.Hytča.sk/  

 

ヲ. Názov predﾏetu zákazky  
Multifuﾐkčﾐé ihrisko s uﾏelýﾏ trá┗ﾐikoﾏ a ﾏaﾐtiﾐelﾏi, Pšurﾐo┗iIe. 

 

ン. Hlavﾐý kﾙd CPV 45236110-4  

 

ヴ. Druh zákazky  
 

Sta┗eHﾐé práIe  

 

5. Opis predmetu  

Predﾏetoﾏ realizo┗aﾐej zákazky je ┗ýsta┗Ha ﾏultifuﾐkčﾐého ihriska  s uﾏelýﾏ trá┗ﾐikoﾏ           
a mantinelmi, Pšurﾐo┗iIe ┗ zﾏysle podﾏieﾐok u┗edeﾐýIh ┗ Projekto┗ej dokuﾏeﾐtáIií, 
┗ýkresoIh, teIhﾐiIkýIh listoIh a ﾏateriáloIh a ┗ýkaze ┗ýﾏer.  

http://www.bytča.sk/
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Ide o koﾏpletﾐú dodá┗ku Iertifiko┗aﾐého umelého trá┗ﾐika: FarHa zeleﾐá/d┗ojfareHﾐá, 
monofilament min. 40mm + 10% odrezky, hustota vpichov min. 10 079/m2, D tex min.12000/8, 

hrúHka ┗lákﾐa ﾏiﾐ. ヲΑヵ μﾏ, šírka ┗lasu ﾏiﾐ.ヱﾏﾏ, Ielk. hﾏotﾐosť trá┗ﾐika je ﾏiﾐ. ヲヲΒヲ 
g/ﾏヲ,┗ýplň kreﾏičitý piesok sušeﾐý  Β-ヲヱ kg /ﾏヲ a guﾏeﾐýﾏ graﾐulátoﾏ ヴ,ヵ-11kg /m2. 

Maﾐtiﾐelo┗ý systéﾏ s ┗ysokou ﾏierou odolﾐosti ┗oči po┗eterﾐostﾐýﾏ ┗ply┗oﾏ s oIhraﾐﾐýﾏi 
sieťaﾏi, os┗etleﾐie a roz┗ody NN. Športo┗é ┗yHa┗eﾐie t┗oria Hráﾐky 3x2 m Al, Zn multifuﾐkčﾐé 
stĺpiky ﾐa ┗olejHal s príslušeﾐst┗oﾏ. Koﾏpletﾐý rozsah ┗rátaﾐe ﾏiﾐiﾏálﾐyIh požado┗aﾐýIh 
teIhﾐiIkýIh podﾏieﾐok a paraﾏetro┗ diela je ┗ projekto┗ej dokuﾏeﾐtáIii, ktorá je dostupﾐá ┗ 
prílohe.  
 

ヶ. Predpokladaﾐá hodﾐota zákazky: 53 254,17 EUR bez DPH  

 

 

Α. Kritéria ﾐa vyhodﾐoteﾐie poﾐúk:  
Por.č.   Váha 

1. Kritériuﾏ ﾐa vyhodﾐoteﾐie Cena s DPH/cena celkom• 100% 

• cena celkom – ┗ prípade uIhádzača, ktorý ﾐie je platIoﾏ DPH 

 

V prípade, že uIhádzač ﾐie je platIoﾏ DPH pri určeﾐí Ieﾐy upozorﾐí ﾐa túto skutočﾐosť 
verejﾐého oHstarávateľa. 

Β. Dĺžka trvaﾐia zákazky  
 

RealizáIia ┗ýsta┗Hy ihriska  ﾐajﾐeskﾚr do ンヱ.ヰン.2019. 

Γ. Podﾏieﾐky účasti:  
Verejﾐý oHstará┗ateľ požaduje, aHy uIhádzač ┗ ráﾏIi predkladaﾐia Ieﾐo┗ej poﾐuky priložil ako 
prílohu aj ﾐasledo┗ﾐé dokuﾏeﾐty:  
9.1. "┗ýkaz-┗ýﾏer" ふ┗ príloheぶ s ﾐaIeﾐeﾐýﾏi jedﾐotli┗ýﾏi položkaﾏi.  
 

9.2. Ak ┗erejﾐý oHstará┗ateľ zistí ┗ ráﾏIi zisťo┗aﾐia oprá┗ﾐeﾐia uIhádzača dodá┗ať to┗ar, resp. 
tovary,  (v ﾐad┗äzﾐosti ﾐa zákoﾐ č. ヱΒ/ヲヰヱΒ  ). z. o OIhraﾐe osoHﾐýIh údajo┗ぶ, že uIhádzač, 
ktorý predložil poﾐuku, ﾐeﾏá, doklad o oprá┗ﾐeﾐí dodá┗ať to┗ar, uskutočňo┗ať sta┗eHﾐé práIe 
aleHo poskyto┗ať služHu ﾐa daﾐý predﾏet zákazky podľa § ンヲ ods. ヱ písﾏ. eぶ zákoﾐa                       
č. ンヴン/ヲヰヱヵ ). z. o verejnom o verejﾐoﾏ oHstará┗aﾐí a o zmene a doplﾐeﾐí ﾐiektorýIh zákoﾐo┗, 
Hude teﾐto zo súťaže ┗ylúčeﾐý.  
Ak je uIhádzač zapísaﾐý do zozﾐaﾏu podﾐikateľo┗, ┗erejﾐý oHstará┗ateľ odporúča túto 
iﾐforﾏáIiu u┗iesť ┗ ponuke.  

 

9.3. TeIhﾐiIké listy ふresp. prehláseﾐia o zhodeぶ s u┗edeﾐýﾏi paraﾏetraﾏi ku ﾐasledo┗ﾐýﾏ 
prvkom:  

- Uﾏelá trá┗a  
- Maﾐtiﾐelo┗ý system 
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9.4. Miﾐiﾏálﾐe ン fotografie uﾏelej trá┗y a ﾏiﾐiﾏálﾐe ン fotografie ﾏaﾐtiﾐelo┗ého systéﾏu. 
 

9.5. Referencie: UIhádzač predloží zozﾐaﾏ sta┗eHﾐýIh práI ro┗ﾐakého, aleHo oHdoHﾐého 

charakteru, ako je predﾏet zákazky, uskutočﾐeﾐýIh za predIhádzajúIe tri roky, (2015, 2016 a 

2017), resp. od ┗zﾐiku ﾐo┗ej orgaﾐizáIie,  od ┗yhláseﾐia ┗erejﾐého oHstará┗aﾐia s u┗edeﾐíﾏ 
Iieﾐ, ﾏiest a lehﾚt uskutočﾐeﾐia sta┗eHﾐýIh práI; zozﾐaﾏ ﾏusí Hyť doplﾐeﾐý pot┗rdeﾐíﾏ o 
uspokoji┗oﾏ ┗ykoﾐaﾐí sta┗eHﾐýIh práI a zhodﾐoteﾐí uskutočﾐeﾐýIh sta┗eHﾐýIh práI podľa 
oHIhodﾐýIh podﾏieﾐok, ak odHerateľoﾏ: 

aぶ Hol ┗erejﾐý oHstará┗ateľ, aleHo oHstará┗ateľ podľa tohto zákoﾐa, dokladoﾏ je refereﾐIia, 

Hぶ Hola iﾐá osoHa ako ┗erejﾐý oHstará┗ateľ, aleHo oHstará┗ateľ podľa tohto zákoﾐa, dﾚkaz o 
plﾐeﾐí pot┗rdí odHerateľ; ak také pot┗rdeﾐie uIhádzač aleHo záujeﾏIa ﾐeﾏá k dispozíIii, 
┗yhláseﾐíﾏ uIhádzača aleHo záujeﾏIu o iIh uskutočﾐeﾐí, doplﾐeﾐýﾏ dokladoﾏ, preukazujúIiﾏ 
iIh uskutočﾐeﾐie aleHo zﾏlu┗ﾐý ┗zťah, ﾐa základe ktorého Holi práIe ┗ykoﾐaﾐé. 
 

UIhádzač, ktorý predloží Ieﾐo┗ú poﾐuku, ktorá ﾐeHude spĺňať ﾐáležitosti resp. paraﾏetre 
zadaﾐé ┗o ┗ýz┗e ﾐa predkladaﾐie poﾐúk Hude z hodﾐotiaIeho proIesu ┗ylúčeﾐý. Verejﾐý 
oHstará┗ateľ odporúča dﾚkladﾐe si prečítať paraﾏetre jedﾐotli┗ýIh pr┗ko┗.  
V prípade zisteﾐia ﾐezro┗ﾐalostí ﾏedzi Projekto┗ou dokuﾏeﾐtáIiou a rozpočtoﾏ, sú zá┗äzﾐé 
iﾐforﾏáIie poskytﾐuté ┗ rozpočte.  
 

10. Obsah ponuky  

 

ヱヰ.ヱ. Ideﾐtifikačﾐé údaje uIhádzača: oHIhodﾐý ﾐázo┗, adresa sídla uIhádzača aleHo ﾏiesto jeho 
podnikania, meno – priez┗isko a fuﾐkIia štatutárﾐeho zástupIu/zástupIo┗ uIhádzača, IČO, IČ 
DPH, Haﾐko┗é spojeﾐie, koﾐtaktﾐé telefﾙﾐﾐe číslo a e-mail).  

10.2. Doklady a dokumenty v zmysle bodu 9  

ヱヰ.ン. Ceﾐo┗á poﾐuka ┗ rozsahu oIeﾐeﾐého Výkazu ┗ýﾏer, ktorý je ﾐeoddeliteľﾐou súčasťou 
Výz┗y ﾐa predkladaﾐie poﾐúk a jej príloh. 

ヱヱ. Použitie elektroﾐiIkej aukIie:  
Nie  

 

ヱヲ. Lehota ﾐa predkladaﾐie poﾐúk:  
Do 6.11.ヲヰヱΒ čas: 9.00 hod.  

 

13. Terﾏíﾐ a ﾏiesto otváraﾐia poﾐúk 

 

Otváraﾐie poﾐúk preHehﾐe po ukoﾐčeﾐí lehoty ﾐa predkladaﾐie Ieﾐo┗ýIh poﾐúk, na Mestskom 

úrade ┗ Bytči, Náﾏestie SR č. ヱ/ヱ, ヰヱヴ 01, Bytča. 
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ヱヴ. SpﾚsoH predkladaﾐia poﾐúk  
 

Ceﾐo┗é poﾐuky sa predkladajú poštou, osobne , alebo elektronicky na  adrese ┗erejﾐého 
oHstará┗ateľa  ﾐa základe ┗ýz┗y z┗erejﾐeﾐej ﾐa stráﾐke mesta (viď. bod 1.).  

 

15. Verejﾐý oHstará┗ateľ si ┗yhradzuje prá┗o zrušiť ┗yhláseﾐý postup ┗erejﾐého oHstará┗aﾐia 
v prípade, ak ﾐaj┗ýhodﾐejšia poﾐuka Hude ┗yššia, ako ┗ýška  fiﾐaﾐčﾐýIh prostriedko┗ 
pláﾐo┗aﾐýIh ﾐa zaHezpečeﾐie  predﾏetﾐej zákazky, ako aj ┗ zmysle   § 57 ods. 1 a 2  zák.             
č. 343/2015  Z. z. o ┗erejﾐoﾏ oHstará┗aﾐí a o zmene a doplﾐeﾐí ﾐiektorýIh zákoﾐo┗.  

Predﾏet zákazky bude spolufinancovaný z dotáIie zo štátﾐeho rozpočtu a fiﾐaﾐčﾐýIh 
prostriedkov verejﾐého oHstará┗ateľa. 

16. Miﾐiﾏálﾐa lehota, počas ktorej sú poﾐuky uIhádzačov viazaﾐé je:  
  

Do 31.12.2018  

 

V Bytči, dňa: 11.10.2018 

 

 

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

 Ing.Mirosla┗ Miﾐárčik 

priﾏátor ﾏesta Bytča 

 


