MESTO BYTČA
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:
„BYTOVÉ DOMY – THURZOVE SADY – BYTČA – REALIZÁCIA ASFALTOVÝCH
POVRCHOV MK, I. ETAPA
Predmet zákazky: Bytové domy – Thurzove sady – realizácia asfaltových povrchov MK, I.
etapa“ – práca.
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. 00 hod., 11. 30 – 14. 00 hod.
Kontaktná osoba: Ing. Dušan Beníček – proces verejného obstarávania
Ing. Jozef Drgoňa – vo veciach technických, 041/507 39 27
e-mail : aukcie@bytca.sk
2 Typ zmluvného vzťahu: Zmluva o dielo
3. Miesto dodania zákazky: Podľa opisu predmetu zákazky.
4. Opis predmetu zákazky a jeho rozsah:
Predmetom zadania je realizácia asfaltových povrchov miestnych komunikácii „Bytové domy
Thurzove sady“ ETAPA I. v meste Bytča, k. ú. Veľká Bytča, podľa priloženého situačného plánu
– širšie vzťahy, Príloha č. 1.
ETAPA I. Rozsah prác je orientačne vyznačený v priloženom podklade. Jedná sa o položenie
asfaltových konštrukčných vrstiev na kruhový objazd s napojením na miestne komunikácie.
Asfaltové vrstvy sa kladú na pripravený betónový podklad miestnej komunikácie, ohraničenej
cestnými obrubníkmi, s položenými inžinierskymi sieťami, s osadenými poklopmi a šupákmi.
Nutná osobná obhliadka.
Realizácia MK
Stručný opis požiadaviek na zákazku
§
§
§

asfaltový betón stredozrnný ACO 11-I
asfaltový betón hrubozrnný ACO 16-I
asfaltový betón hrubozrnný ACO 22-I

hr. 50 mm
hr. 50 mm
hr. 40 mm

1 575 m2
1 575 m2
1 575m2

§

asfaltový postrek spojovací PS-A CBP

hr. 5 mm

1 575 m2

§
§
§
§
§
§
§
§

asfaltový postrek infiltračný PS-A CBP
hr. 5 mm
1 575 m2
vyčistenie povrchu komunikácie
odvodnenie komunikácie
úprava výšok vodovodných, plynových šupátok a kanalizačných poklopov v prípade ich
výskytu
vyriešenie detailu napojenia na MK
poplatky za skládku (Ekologická likvidácia stavebného odpadu (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 MK.

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
§ likvidácia vzniknutého stavebného odpadu na vlastné náklady v súlade so zákonom o
§ odpadoch
§ 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 príloha č. 1 (Situačný plán - širšie vzťahy)
Cena diela:
Predpokladaná cena diela podľa rozpočtu a vykonaného prieskumu trhu predstavuje sumu
vo výške :
50 000,00.- €
s DPH slovom: päťdesiattisíc eur bez DPH !!!
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.
Obhliadku na mieste je potrebné si dohodnúť najneskôr deň pred termínom na
predkladanie ponúk na adrese podľa bodu č. 1 tejto Výzvy.
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..
1.
Kritérium
na Cena s DPH/cena celkom•
vyhodnotenie
• cena celkom – v prípade uchádzača, ktorý nie je platcom DPH

Váha
100%

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 25.10.2019 , 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,
- „THURZOVE SADY ASFALTOVANIE MK – I. ETAPA“ – NEOTVÁRAŤ
-

predpokladaná hodnota zákazky – cca 50.000,00 € bez DPH

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. Predmet zákazky je
spolufinancovaný z prostriedkov verejného obstarávateľa
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: 16.10.2019

Ing. Miroslav Minárčik
primátor mesta

Príloha:
-

situačný plán, širšie vzťahy – príloha č. 1 Výzvy

Bytové domy - Turzove sady - Bytča
Realizácia asfaltových povrchov MK

Predmetom zadania je realizácia asfaltových povrchov miestnych komunikácii „Bytové domy Turzove
sady“ ETAPA I. v meste Bytča, k. ú. Veľká Bytča, podľa priloženého situačného plánu – širšie vzťahy,
Príloha č. 1.
ETAPA I. Rozsah prác je orientačne vyznačený v priloženom podklade. Jedná sa o položenie
asfaltových konštrukčných vrstiev na kruhový objazd s napojením na miestne komunikácie. Asfaltové
vrstvy sa kladú na pripravený betónový podklad miestnej komunikácie, ohraničenej cestnými
obrubníkmi, s položenými inžinierskymi sieťami, s osadenými poklopmi a šupákmi. Nutná osobná
obhliadka.

Realizácia MK
Stručný opis požiadaviek na zákazku
§ asfaltový betón stredozrnný ACO 11-I
hr. 50 mm
1 575 m2
§ asfaltový betón hrubozrnný ACO 16-I
hr. 50 mm
1 575 m2
§ asfaltový betón hrubozrnný ACO 22-I
hr. 40 mm
1 575 m2
§ asfaltový postrek spojovací PS-A CBP
hr. 5 mm
1 575 m2
§ asfaltový postrek infiltračný PS-A CBP
hr. 5 mm
1 575 m2
§ vyčistenie povrchu komunikácie
§ odvodnenie komunikácie
§ úprava výšok vodovodných, plynových šupátok a kanalizačných poklopov v prípade ich výskytu
§ vyriešenie detailu napojenia na MK
§ poplatky za skládku (Ekologická likvidácia stavebného odpadu (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 MK.
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
§ likvidácia vzniknutého stavebného odpadu na vlastné náklady v súlade so zákonom o
§ odpadoch
§ 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 príloha č. 1 (Situačný plán - širšie vzťahy)
Cena diela:
Predpokladaná cena diela podľa rozpočtu a vykonaného prieskumu trhu predstavuje sumu vo
výške :
60 000,00.- € s DPH !!!
slovom: šesťdesiattisíc eur s DPH !!!

V Bytči dňa 01.10.2019

