
                       

 
MESTO  BYTČA 

 

VÝóVA NA PREDLOŽENIE  PONUKY 
)adávaﾐie zákazk┞ s ﾐízkou hodﾐotou podľa § ヱヱΑ zák. č. ヴンヴ/ヲヰヱヵ ). z. o verejnom 

oHstarávaﾐí a o zﾏeﾐe ﾐiektorýIh zákoﾐov, ﾐa dodaﾐie predﾏetu zákazk┞: 
„PROJEKTOVÁ  DOKUMENTÁCIA  INŽ. SIETÍ – STUPEŇ REALIóAČNÝ,  

Ul. HLINKOVA V BYTČI   
 

 

Predﾏet zákazky: Projektová dokuﾏeﾐtáIia iﾐž. sietí – stupeň realizačﾐý, Ul. Hlinkova v 

Bytči – služHa“.  
 

1. IdeﾐtifikáIia  verejﾐého oHstarávateľa: 
Názov: Mesto B┞tča 
Sídlo: Náﾏestie Sloveﾐskej repuHlik┞ č. ヱ/ヱ, ヰヱヴ ヰヱB┞tča   
IČO: 00 321 192 
Telefﾙﾐ: 041/5073914 
Fax: 041/5073912 
Stráﾐkové hodiﾐy: 8. 00 – 11. 00 hod., 11. 30 – 14. 00 hod. 
Koﾐtaktﾐá osoHa: Iﾐg. Dušaﾐ Beﾐíček – proIes verejﾐého oHstarávaﾐia 

   Iﾐg. Jozef Drgoňa – teIhﾐiIká stráﾐka predﾏetu zákazk┞ 

e-mail : aukcie@bytca.sk 
 

2 Typ zﾏluvﾐého vzťahu: OHjedﾐávka 
 

3.   Miesto a terﾏíﾐ dodaﾐia zákazky:  Mestský úrad v B┞tči, Náﾏestie SR č. ヱ/ヱ, ヰヰヴ ヰヱ B┞tča, 
ﾐajﾐeskﾚr do 15.10.2019.  
 

4. Opis predﾏetu zákazky a jeho rozsah:  

 

Predﾏet zákazky :  
Predﾏetoﾏ zákazk┞ je v┞praIovaﾐie projektovej dokuﾏeﾐtáIiie  iﾐžiﾐiersk┞Ih sieti  pre 
HudúIu pláﾐovaﾐú výstavHu  Γ rodiﾐﾐýIh doﾏov, prestavHu jestvujúIej Hudov┞ materskej 

škol┞ ﾐa parIele č. KN C ンΒヵ/ヴ    ﾐa Doﾏ soIiálﾐ┞Ih služieH o ンヰ dvojlôžkovýIh izieH 
s koﾏpletﾐýﾏ zázeﾏíﾏ , taktiež   H┞tový doﾏ so ヱヴ H┞tﾏi ふv┞zﾐačeﾐé uﾏiestnenie na KM).  

)áujﾏové úzeﾏie sa ﾐaIhádza pod Derivačﾐýﾏ kaﾐáloﾏ ﾏedzi ul. Hliﾐkova a ul. Rázusova. Na 
južﾐej straﾐe hraﾐičí s ul. Jaﾐka Kráľa.  
 

RO)SAH požadovaﾐýIh projektovýIh práI 

 

A. GeodetiIké zaﾏeraﾐie 

- Polohopisﾐé a výškopisﾐé zaﾏeraﾐie úzeﾏia 

- Zameranie a zákres iﾐžiﾐiersk┞Ih sietí do katastrálﾐej ﾏap┞ 

 

B. V┞praIovaﾐie projektovej dokuﾏeﾐtáIie pre úzeﾏﾐé koﾐaﾐie 



- Iﾐžiﾐierske siete vodovod, kaﾐalizáIia ふsplašková a dažďováぶ, NN rozvod┞, verejﾐé 
osvetleﾐie, zeﾏﾐý pl┞ﾐ a prístupová koﾏuﾐikáIia 

- )aHezpečeﾐie vstupﾐýIh podkladov, v spolupráIi s MsÚ B┞tča 

- Prerokovaﾐie dokuﾏeﾐtáIie v štádiu spraIovaﾐia 

- V┞praIovaﾐie DUR pre v┞ššie uvedeﾐý rozsah projektovýIh práI v zﾏ┞sle sadzoHﾐíka 
UNIKA 

 

C. V┞praIovaﾐie projektovej dokuﾏeﾐtáIie pre staveHﾐé koﾐaﾐie s podroHﾐosťaﾏi 
realizačﾐej dokuﾏeﾐtáIie 

- Iﾐžiﾐierske siete vodovod, kaﾐalizáIia ふsplašková a dažďováぶ, NN rozvod┞, verejﾐé 
osvetleﾐie, zeﾏﾐý pl┞ﾐ a prístupová koﾏuﾐikáIia 

- Zapracovanie podmienok z úzeﾏﾐého koﾐaﾐia 

- V┞praIovaﾐie DRS pre v┞ššie uvedeﾐý rozsah projektovýIh prác v zﾏ┞sle sadzoHﾐíka 
UNIKA 

 

Poﾐuka Hude oHsahovať výsledﾐú navrhovanú cenu predﾏetu zákazk┞ a ﾏusí H┞ť uvedeﾐá 
v požadovaﾐej štruktúre do taHuľk┞ č. ヱ. 
 

TABUĽKA Č. 1 

CELKOVÁ CENA PREDMETU óÁKAóKY 

 
Por. 

č.  
Ceﾐa za predﾏet zákazky Cena bez DPH DPH Cena z DPH 

1. Cena celkovo za PD    

 

Výsledﾐá Ieﾐa Hude určeﾐá ﾐasledovﾐe: 

Celková Ieﾐa dodaﾐia predﾏetu zákazk┞: 

Cena bez DPH: 

Cena s 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. 

5. Rozdeleﾐie predﾏetu zákazky ﾐa časti: Požaduje sa predložeﾐie poﾐuk┞ ﾐa Ielý predﾏet 
zákazk┞. 

6. Variaﾐtﾐé riešeﾐie: Neuﾏožňuje sa 

7. Podﾏieﾐky účasti v proIese verejﾐého oHstarávaﾐia: Doklad o oprávﾐeﾐí dodávať tovar, 
uskutočňovať staveHﾐé práIe aleHo posk┞tovať služHu ﾐa daﾐý predﾏet zákazk┞ 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 oHstarávaﾐí a o zmene 

a doplﾐeﾐí ﾐiektorýIh zákoﾐov. 
 

 8. Kritériá hodﾐoteﾐia poﾐúk:  
 

Por.č..   Váha 

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

100 

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

8.1.Najﾐižšia Ieﾐa za dodaﾐie predﾏetu zákazky 

Ma┝iﾏálﾐ┞ počet Hodov sa pridelí poﾐuke uIhádzača s ﾐajﾐižšou ﾐavrhovaﾐou Ieﾐou za dodaﾐie 
predﾏetu oHstarávaﾐia, v┞jadreﾐou v EUR. Pri ďalšíIh ﾐávrhoIh ﾐa plﾐeﾐie, uvedeﾐýIh v ostatﾐýIh 



poﾐukáIh uIhádzačov, sa počet prideľovaﾐýIh Hodov určí ﾐepriaﾏou úﾏerou. Bodové hodﾐoteﾐie pre 
každú ďalšiu ﾐavrhovaﾐú Ieﾐu za dodaﾐie predﾏetu oHstarávaﾐia ostatﾐýIh poﾐúk sa v┞počíta ako 
podiel ﾐajﾐižšej ﾐavrhovaﾐej Ieﾐ┞ za dodaﾐie predﾏetu oHstarávaﾐia platﾐej poﾐuk┞ a navrhovanej 

Ieﾐ┞ za dodaﾐie predﾏetu oHstarávaﾐia príslušﾐej v┞hodﾐoIovaﾐej poﾐuk┞, preﾐásoHeﾐý ﾏa┝iﾏálﾐ┞ﾏ 
počtoﾏ Hodov, ktoré sa prideľujú pre uvedeﾐé kritériuﾏ. 

[(cenamin  / cenanavrh) * (bodymax)] 
cenamin  – ﾐajﾐižšia ﾐavrhovaﾐá poﾐuková Ieﾐa za dodaﾐie predﾏetu oHstarávaﾐia platﾐej poﾐuky, vyjadreﾐá v EUR, 
cenan avrh  – príslušﾐá posudzovaﾐá poﾐuková Ieﾐa za dodaﾐie predﾏetu oHstarávaﾐia, uvedeﾐá vo vyhodﾐoIovaﾐej 

poﾐuky, vyjadreﾐá v EUR, 
bodymax  – maximálﾐy počet Hodov, prideľovaﾐý pre kritériuﾏ “ﾐajﾐižšia Ieﾐa“. 

 

9. Uplyﾐutie lehoty ﾐa predkladaﾐie poﾐúk a spﾚsoH predložeﾐia poﾐuky: 
 

a) dňa 17.6.2019. do 9. 00  hod., 
b) doručeﾐie poﾐuk┞ elektronicky na adrese uvedenej v Hode ヱ. tejto Výzv┞, 

poštou,   alebo osoHﾐe ﾐa  poštovej adrese podľa Hodu ヱ. Výzv┞ 
c) v prípade predložeﾐia poﾐuk┞ poštou, aleHo osoHﾐe je potreHﾐé poﾐuku doručiť 

v zalepeﾐej oHálke ﾐa ktorej ﾏusí H┞ť uvedeﾐé: 
- ﾐázov a adresa verejﾐého oHstarávateľa, 
- oHIhodﾐé ﾏeﾐo a adresa uIhádzača, 
- „PD iﾐžiﾐierske siete Bytča“ – NEOTVÁRAŤ 
- v poﾐuke je potreHﾐé uviesť e-ﾏailovú adresu uIhádzača. 
- Predpokladaﾐá hodﾐota zákazk┞: cca 8.333,33 € Hez DPH 

 

11. Podmienky financovania: Predﾏet zákazk┞ je fiﾐaﾐIovaﾐý z rozpočtu verejﾐého 
oHstarávateľa.. Dodávateľovi sa ﾐeposk┞tﾐe žiadeﾐ preddavok. Predﾏet zákazk┞ sa Hude 
fiﾐaﾐIovať forﾏou Hezhotovostﾐého platoHﾐého st┞ku v ﾏesačﾐoﾏ fakturačﾐoﾏ oHdoHí v 
lehote splatﾐosti faktúr ヱヴ  kaleﾐdárﾐ┞Ih dﾐí odo dňa jej doručeﾐia. 
 

12.Úspešﾐý uIhádzač Hude v┞zvaﾐý ﾐa rokovaﾐie k dodaﾐiu predﾏetu zákazk┞. V prípade, že 
ﾐepreukáže relevaﾐtﾐýﾏ spôsoHoﾏ splﾐeﾐie podﾏieﾐok podľa Hodu Α tejto výzv┞ aleHo 
odstúpi od svojej poﾐuk┞, ktorú predložil, Hude rokovaﾐie ukoﾐčeﾐé a pozvaﾐý ﾐa rokovaﾐie 
Hude ďalší uIhádzač ﾐasledujúIi v poradí úspešnosti. 
Ozﾐáﾏeﾐie o výsledku výzv┞ Hude uIhádzačoﾏ odoslaﾐé prostredﾐíItvoﾏ elektronickej 

správ┞ ﾐa iIh e-ﾏailové adres┞. 
 

13. Ďalšie iﾐforﾏáIie: Verejﾐý oHstarávateľ si v┞hradzuje právo zrušiť v┞hláseﾐý postup 
verejﾐého oHstarávaﾐia v prípade, ak ﾐajvýhodﾐejšia poﾐuka Hude v┞ššia, ako výška  
fiﾐaﾐčﾐýIh prostriedkov pláﾐovaﾐýIh ﾐa zaHezpečeﾐie  predﾏetﾐej zákazk┞, ako aj v zﾏ┞sle § 
ヵΑ zák. č. ンヴン/ヲヰヱヵ  ). z. o verejﾐoﾏ oHstarávaﾐí a o zmene a doplﾐeﾐí ﾐiektorýIh zákoﾐov. 
Verejﾐý oHstarávateľ si v┞hradzuje právo priﾏeraﾐe upraviť rozsah zákazk┞ podľa 
posk┞tﾐutýIh fiﾐaﾐčﾐýIh prostriedkov. 
 

 

 

V B┞tči, dňa 5.6.2019 

 

 

Iﾐg. Miroslav  Miﾐárčik 

     priﾏátor ﾏesta 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


