
                       

 

MESTO  BYTČA 

 

VÝóVA NA PREDLOŽENIE  PONUKY 

Zadávaﾐie zákazk┞ s ﾐízkou hodﾐotou podľa § ヱヱ7 zák. č. ヴンヴ/ヲヰヱヵ Z. 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┞: 
„PRÍPRAVNÉ  PRÁCE  K  VÝSTAVBE  MULTIFUNKČNÉHO  IHRISKA  PŠURNOVICE“. 

 

 

Predﾏet zákazky: „Prípravﾐé práIe k výstavHe ﾏultifuﾐkčﾐého ihriska PšurﾐoviIe“ – 

staveHﾐá práIa.  

 

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: ﾏ. č. PšurﾐoviIe, pozeﾏok par č. ンヴヰヰ/ヱ v k. ú. Veľká 
B┞tča, ﾐajﾐeskﾚr do 15.4.2019. Jedﾐá sa o lokalitu na futbalovom ihrisku v PšurﾐoviIiaIh. 
 

4. Opis predmetu zákazky a jeho rozsah: Predﾏetoﾏ zákazk┞ je dodaﾐie prípravﾐýIh práI 
pred výstavHou ﾏultifuﾐkčﾐého ihriska v PšurﾐoviIiaIh. Jedﾐá sa o prípravﾐé zeﾏﾐé práIe, 
teréﾐﾐe úprav┞, prípravﾐé práIe ﾐa  výstavHe koﾏuﾐikáIií. PodroHﾐe vo výkaze výﾏer, ktorý 
tvorí prílohu tejto výzv┞. 
Poﾐuka Hude oHsahovať oIeﾐeﾐý výkaz výﾏer a výsledﾐá ﾐavrhovaﾐá Ieﾐa predﾏetu zákazk┞ 
ﾏusí H┞ť uvedeﾐá v požadovaﾐej štruktúre do taHuľk┞ č. ヱ. 
 

TABUĽKA Č. ヱ 

CELKOVÁ CENA PREDMETU óÁKAóKY 

 
Por. 

č.  
PráIe Cena bez DPH DPH Cena z DPH 

1. PráIe podľa výkazu výﾏer    

 

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. V prípade tovaru ozﾐačeﾐého typovýﾏ ozﾐačeﾐíﾏ je uﾏožﾐeﾐé dodať ekvivaleﾐtﾐý 
výroHok, pričoﾏ uIhádzač ﾏusí predložiť dﾚkazy, že takýto ekvivaleﾐtﾐý tovar zodpovedá 
príslušﾐýﾏ ﾐorﾏáﾏ a ﾏá kvalitatívﾐe ﾐorﾏy, ako verejﾐýﾏ oHstarávateľoﾏ požadovaﾐý 
tovar. 

V opačﾐoﾏ prípade Hude poﾐuka z vyhodﾐoIovaﾐia poﾐúk vylúčeﾐá. 

Β. 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) zákoﾐa č. ンヴン/ヲヰヱヵ Z. 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. 
 

 9. 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 

 
Γ.ヱ.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 navrhovanou cenou za dodanie 

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uk┞, v┞jadre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 v┞hodﾐoIovaﾐej 

poﾐuk┞, v┞jadreﾐá v EUR, 
bodymax  – ﾏa┝iﾏálﾐ┞ počet Hodov, prideľovaﾐý pre kritériuﾏ “ﾐajﾐižšia Ieﾐa“. 

 

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

a) dňa 20.3.2019. do 9. 00  hod., 

b) doručeﾐie poﾐuk┞ elektronicky na adrese uvedenej v Hode ヱ. tejto Výzv┞, 
poštou,   aleHo 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, 
- „Prípravﾐé práIe MI Pšurnovice“ – NEOTVÁRAŤ 

- v poﾐuke je potreHﾐé uviesť e-ﾏailovú adresu uIhádzača. 
- Predpokladaﾐá hodﾐota zákazk┞: cca 8.330,00 € Hez DPH 

 

 



11.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 7 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 úspešﾐosti. 
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 zmysle  

§ ヵ7 zák. č. ンヴン/ヲヰヱヵ  Z. 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 7.3.2019 

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav  Miﾐárčik 

     priﾏátor ﾏesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Odberate ľ: Mesto Bytča Spracoval: 
Projektant: 
Dodávate ľ: Dátum: 

Stavba : MK a prípravné práce, Pšurnovice
   

Por. Popis položky, stavebného dielu, remesla, Množstvo Merná Jednotková Konštrukcie Špecifikovaný Spolu
číslo výkaz-výmer výmera jednotka cena materiál

PRÁCE A DODÁVKY HSV
1 - ZEMNE PRÁCE

1
Odstránenie ornice s premiestn. na hromady, so zložením  do 100 m a do 
1000 m3

  112,320 m3

4 Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3   180,251 m3

5 Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny   180,251 m3

6 Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3 - pre drenáž   10,468 m3
8 Hĺbenie rýh šírky do 600 mm. Príplatok k cene za lepivosť horniny 3   10,468 m3
9 Výkop šachty zapaženej, hornina 3 do 100 m3   3,566 m3

10
Hĺbenie šachiet zapažených i nezapažených. Príplatok k cenám za lepivosť 
horniny 3

  3,566 m3

11 Vodorovné premiestnenie výkopku , horniny tr.1-4, do 500 m   306,605 m3
12 Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3   306,605 m3
13 Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3   306,605 m3

1 - ZEMNE PRÁCE  spolu: 

2 - ZÁKLADY
14 Výplň vsakovacej jamy kamenivom hrubým drveným frakcie 16 - 32 mm   0,566 m3
15 Obsyp vsakovacej jamy kamenivom hrubým drveným frakcie 4-16 mm   2,831 m3
16 Zhotovenie opláštenia výplne z geotextílie, v ryhe alebo v záreze   123,000 m2
17 Trativody z flexodrenážnych rúr DN 80   200,000 m
18 Trativody z flexodrenážnych rúr DN 100 m
19 Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy,  1 150,000 m2
25 Skruž betónová prechodová D1000/v.600 TBS 15-100   1,000 ks
26 Skruž betónová rovná TBS 1000/500   1,000 ks
27 Skruž betónová rovná TBS 1000/1000   1,000 ks
28 Vyrovnávací prstenec TBW 625/100   1,000 ks
29 Geotextílie netkané polypropylénové Tatratex pp 200   118,000 m2
32 Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. do 50 kg   1,000 ks

2 - ZÁKLADY  spolu: 

5 - KOMUNIKÁCIE
36

Podklad z kameniva  drveného fr. 32/63 mm s rozprestretím a zhutn.hr.180 mm   355,460 m2

37 Podklad zo štrkodrviny fr. 0/4 s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 30 
mm

  355,460 m2

38 Podklad zo štrkodrviny fr. 8/16 s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 90 
mm

  355,460 m2

39 Kamenivo drvené drobné 0/4   25,475 t
40 Kamenivo drvené hrubé 32/63   15,883 t
41 Kamenivo drvené hrubé 8/16   50,791 t

5 - KOMUNIKÁCIE spolu:

Za rozpo čet celkom
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