
 
MESTO  BYTČA 

 

VÝZVA NA  PREDLOŽENIE CENOVEJ  PONUKY 

Zadávanie zákazky s nízkou hodnotou, podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom 
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, na dodanie  

predmetu zákazky: 
„HAVARIJNÁ  OPRAVA  MIESTNYCH  KOMUNIKÁCIÍ  V MESTE  BYTČA 

CHODNÍKY, DLAŽBA“. 

 
Predmet zákazky: Havarijná oprava MK v meste Bytča, chodníky, dlažba – stavebné práce  
 
1. Identifikácia  verejného obstarávateľa: 

Názov: Mesto Bytča 
Sídlo: Námestie Slovenskej republiky č. 1/1, 014 01Bytča   
IČO: 00 321 192 
Telefón: 041/5073914 
Fax: 041/5073912 
Stránkové hodiny: 8. 00 – 11. 30 hod., 12. 00 – 14. 00 hod. 
Kontaktná osoba: vo veciach technických a obhliadka - Ing. Jozef Drgoňa; 041/507 39 27 
 e-mail : region@bytca.sk 
Kontaktná osoba: verejné obstarávanie – Ing. Dušan Beníček, 041/507 39 14 

       e-mail : aukcie@bytca.sk 
 
2 Typ zmluvného vzťahu: Zmluva o dielo podľa zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník 

 
3.   Miesto a lehota dodania zákazky:   Mesto Bytča – Veľká Bytča, Malá Bytča, viď. príloha 
Výzvy. 
 
4.  Podrobný opis predmetu zákazky a jeho rozsah:   
Odstránenie vrchných a podkladných vrstiev chodníkov, odstránenie poškodených 
obrubníkov a ich výmena, položenie konštrukčných vrstiev a pokládka zámkovej dlažby. 
Podrobnejšie v prílohe tejto Výzvy. Podklady je možné získať aj na MsÚ v Bytči, Námestie SR 
č. 1/1, kancelária č. dv. 11, 1. poschodie. 
 
Na predmet zákazky nie je vypracovaná podrobná projektová dokumentácia, resp. rozpočet 
Verejný obstarávateľ odporúča uchádzačom dohodnúť si obhliadku na mieste a to najneskôr 
deň pre uplynutím lehoty na predkladanie ponúk. 
 
5.  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. Ak je uchádzač zapísaný do 
zoznamu podnikateľov, verejný obstarávateľ odporúča túto informáciu uviesť v ponuke. 

mailto:region@bytca.sk
mailto:aukcie@bytca.sk


 
 

Výsledná cena bude určená nasledovne: 

Celková cena dodania predmetu zákazky: 

Cena bez DPH: 

Cena s DPH: 

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

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

7. Variantné riešenie: Neumožňuje sa 

 
8. 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 

 
8.1.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“. 

 

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

a) Dňa 21.5.2018, do 9. 00  hod., 
b) doručenie ponuky elektronicky na adrese aukcie@bytca.sk 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, 
- „Havarijná oprava MK v Meste Bytča, chodníky, dlažba“  – NEOTVÁRAŤ 

- predpokladaná hodnota zákazky –  cca 62.500,00 € bez DPH   
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10. Podmienky financovania: Dodávateľovi sa neposkytne žiaden preddavok. Predmet 
zákazky sa bude financovať formou bezhotovostného platobného styku, na základe faktúry v 
lehote splatnosti 14  kalendárnych dní odo dňa jej doručenia. 
 
11. 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 ods. 1 a 2  zák. č. 343/2015  Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov.  
 
V Bytči, dňa: 6.5.2019 
 
 
 
 
 
 

Ing. Miroslav  Minárčik 
     primátor mesta 

 

 

 

 
 
 
Príloha: 

- stručný opis požiadaviek na zákazku 
- špecifikácia miesta a rozsah diela 
- 3x grafický podklad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Havarijná oprava a rekonštrukcia miestnych komuniká cii v meste 
Bytča - chodníky, dlažba. 
   
Predmetom opravy je havarijná oprava a rekonštrukcia MK v meste Bytča a v m. č. Malá Bytča – 
chodníky, dlažba. Rozsah opravy je orientačne vyznačený v priložených mapových podkladoch. Nutná 
osobná obhliadka. 
 
Oprava MK  - min. rozsah  
 
 Stru čný opis požiadaviek na zákazku  

� Odstránenie pôvodných vrchných a podkladných vrstiev chodníka (betón  a asfalt) v celej 
šírke od cestného obrubníka do hĺbky cca 30 cm, merané od vrchnej vrstvy nového chodníka 

� Odstránenie pôvodných poškodených obrubníkov pri hranici chodníka s cestnou 
komunikáciou 

� Osadenie nových cestných obrubníkov pri styku s cestnou komunikáciou a  zo strany rastlého 
terénu, od rodinných domov, do betónového lôžka s bočnou oporou do výšky hornej hrany 
nového chodníka. Prispôsobiť výškovo vjazdom na súkromné pozemky. 

� Položenie nových konštrukčných vrstiev chodníka, zhutňovanie po vrstvách max. hr. 100 mm. 
� Dodávka materiálu, zámková dlažba, cestné a záhonové obrubníky, podkladné vrstvy, betón 

a iné. 
� Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo betónového podkladu hĺbky nad 50 do 150 mm. 
� Úprava výšok vodovodných, plynových šupátok a kanalizačných poklopov v prípade ich 

výskytu 
� Terénne úpravy 
� Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť 

do 5 km 
� Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny 
� Poplatky za skládku stavebná suť. (Ekologická likvidácia pôvodných vrstiev chodníka (odvoz 

a uskladnenie na riadenej skládke odpadu). 
� Doprava zamestnancov, strojov a materiálu na stavenisko (miesto výkonu stavebných prác) 

a späť.  
� Dopravné označenie prekážky cestnej premávky v zmysle vyhlášky Ministerstva dopravy č. 

8/2009 Z. z. po nevyhnutnú dobu vykonávania prác na oprave chodníka. 
� Záruka 60 mesiacov  

 
Podmienky realizácie  

� realizácia prác vo vlastnom mene, na vlastnú škodu a nebezpečie 
� fakturácia po realizácii diela 
� záruka na realizované práce 5 rokov 
� osobná obhliadka predmetu diela 
� predloženie položkovitého rozpočtu v ponuke 
� zmluvná cena je konečná s DPH 
� realizácia stavebných prác na vlastné náklady a vlastnú zodpovednosť 
� vedenie stavby odborne spôsobilou osobou 
� pred začatím prác je potrebné prizvať zodpovedných pracovníkov rozvodných sietí na 

vytýčenie podzemných vedení inžinierskych sietí na náklady dodávateľa stavebných prác. Za 
poškodenie inžinierskych sietí zodpovedá dodávateľ. 

� chodník zrealizovať betónovou zámkovou dlažbou (min. 60 mm) s nosnos ťou do 3,5 t 
� likvidácia vzniknutého stavebného odpadu na vlastné náklady v súlade so zákonom o 
� odpadoch 
� výškové a smerové usporiadanie chodníka zrealizovať tak, aby nedošlo k ohrozeniu 

bezpečnosti chodcov a poškodzovaniu majetku. 
� plná zodpovednosť za prípadné škody vzniknuté pri a po realizácii stavebných prác 
� obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených ponúk, ak výška ceny za 

dielo prevýši výšku poskytnutých prostriedkov 
 
Rozsah prác:  
 
 
Viď tabu ľka, mapový podklad meranie. 

V Bytči dňa 27.03.2019 



      Havarijná  oprava MK v meste Byt ča - chodníky (betónová dlažba)

MÚ Bytča, dňa 27.03.2019
Mapový podklad, meranie

Chodníky mesto Byt ča                                                                                                                                                                                                                                                                 

Spolu 744,00
Ul. Štúrova
Pravá strana
Chodník Ul. Štefánikova - ul. Bottova 328 1,13 370,64
Spolu 370,64

Spolu 576,00
ul. S. Sakalovej 53 1,9 100,7
chodník okolo rieky - pravá strana 11 1,35 14,85
Spolu 115,55

Chodníky mesto Byt ča  s p o l u 1 806,19 0,00

C E L K O M    s  D P H                  zaokrúhlene

Cena           (€)P. č.
Názov miestnej komunikácie                   

(ulice, chodníka)
Dĺžka        
(m)

Šírka       
Ø (m)

Plocha               
(cca m 2)

Ponúkaná cena  
(€/m2 )

1
Ul. Rázusova                                                                             
Chodník od. Ul. Janka Kráľa po Ul. SNP

3

744465,00 1,60

2

4

1,20 576,00
Ul. Pod kanálom Malá Byt ča                                                        
Chodník

480,00
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Chodník m. č. Malá Bytča 

 

 


