
                       

 
MESTO  BYTČA 

 
VÝZVA  NA PREDLOŽENIE PONUKY 

ZA ÚČELOM  ZISTENIA  PREDPOKLADANEJ   HODNOTY  ZÁKAZKY  A  VÝBERU   
ZMLUVNÉHO  PARTNERA 

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: 

 „OSADENIE  POLOPODZEMNÝCH  KONTAJNEROV  NA  KOMUNÁLNY  ODPAD – 2. ETAPA“    
 
Predmet zákazky: Osadenie polopodzemných kontajnerov na komunálny odpad – 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 
e-mail : aukcie@bytca.sk 

 
2 Typ zmluvného vzťahu: Objednávka 

 
3.   Miesto dodania zákazky: Podľa bodu 1.  tejto výzvy 
 
4. Opis predmetu zákazky a jeho rozsah: Predmetom zákazky je montáž tovaru -  
polopodzemných kontajnerov na ukladanie a odvoz zmesového komunálneho odpadu 
a vytriedených zložiek komunálneho odpadu, na Ul. Bottovej v Bytči, pozemok par č. KNC 
1327/1 v k. ú. Veľká Bytča vo vlastníctve mesta Bytča. 
 
Špecifikácia kontajnerov: 
Polopodzemné kontajnery SemiQ 3,0 m3  a 5,0 m3, opatrené vnútorným kontajnerom. 
• vyrobené z vysokohustotného polyethylénu, 
• všetky oceľové diely musia byť žiarovo zinkované, 
• zloženie: 

- vonkajšie silo zabudované v zemi (cca 2/3) a vnútorný vyberateľný kontajner, 
valcovitého tvaru 

• priemer min. 1.500 mm  a 1.900 mm 
• rozmery vhadzovacích otvorov: 

- na komunálny odpad max. otvor priemer 500 mm 
- na plasty max. 250 x 200 mm 
- na papier max. 420 x 200 mm 
- na sklo – s gumeným vhozom priemer max. 165 mm 

čistý otvor s priemerom max. 180 mm 
 



 
OSADENIE  KONTAJNEROV  A ZÁSYP: 

• Pokládka betónovej vrstvy o výške 10 cm 
• výkop hl 1,40 m 
• Prevlečenie 4 ks roxorov o priemere 10 mm a zabetónovanie vrstvou 10 cm 
• Zasypanie kontajnerov do výšky lemu (po vrstvách max. 30 cm). Frakcia o max veľkosti 4-8. 
• Nepoužívať ťažké zhutňovacie stroje nad 300 kg. 
• Zásyp musí mať šírku minimálne 400 mm. 
• Dosypanie zeminy a konečná úprava povrchu. 
• Zásyp je potrebné vykonať v jeden deň, nakoľko z dôvodu možného dažďa môže dôjsť   
   k vyplaveniu nedokonale, alebo čiastočne zhutneného kontajneru. 
 
 
TABUĽKA Č. 1 
Technická špecifikácia kontajnerov: 

Kontajner Menovitý 
objem (l) 

Výška nad 
zemou (mm) 

Výška pod 
zemou (mm) 

Priemer (mm) ks 

Kontajner 5,0 5.000,00 1.272,00 1.370,00 1.900,00 7 

Kontajner 3,0 3.000,00 1.210,00 1.370,00 1.500,00 5 

 
Výkaz výmer: 
p.č. Názov a druh tovaru alebo služby Jednotka Cena za jed. Množstvo Spolu 
1. Vytýčenie a osadenie kontajnerov ks  1   

2. Rezanie asfaltu  bm  10  

3. Vyzbíjanie asfaltovej plochy, demontáž zatrávňovacej dlažby m2  30  

4. Odkopávka a prekopávka v horninách 1-2 m3  98  

5. Vodorovné premiestnenie výkopku m3  98  

6. Nakladanie neulahnutého výkopku m3  98  

 7. Uskladnnie výkopku m3  98  
8. Hutnenie lôžka vybračnou nohou M2  57  

9. Lôžko z betónu c 16/20 so spracovaním M3  10,86  

10. Osadenie kontajnerov hydraulickou rukou ks  12  

11. Oceľová tyč 10 mm bm  34  

12. Osadenie oceľových tyčí ks  54  

13. Obsyp kontajnerov štrkodrvou 4-8 t  60  

14. Hutnenie štrkodrvy t  17,55  
15. Štrkopiesok 4-8 s dopravou t  60  

16. Parkový obrubník 100x20x5 bm  36  

17. Osadenie parkového obrubníka bm  36  

18. Betón prostý bočná opora obrubníkov m3  1,4  

19. Vytvorenie podkladu pod rohož nidagravel, hutnenie m2  29  

20. Štrková rohož nidagravel m2  29  

21. Osadenie rohože a zásyp dunaj štrkom m2  31  
22. Dunajský štrk 4-8 t  2  

 Cena bez DPH     

 Cena spolu s DPH     

 

CELKOVÁ CENA PREDMETU ZÁKAZKY 
Por. 

č.  

 Cena bez DPH DPH Cena z DPH 

1. Montáž polopodzemných kontajnerov    

 

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



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

6. Variantné riešenie: Neumožňuje sa 

7. 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. 
 
 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  20.11.2019 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, 
- „POLOPODZEMNÉ  KONTAJNERY – BYTČA 2. EPAPA“ – NEOTVÁRAŤ 
- v ponuke je potrebné uviesť e-mailovú adresu uchádzača. 

 
10. Podmienky financovania: Dodávateľovi sa neposkytne žiaden preddavok. Predmet 
zákazky sa bude financovať formou bezhotovostného platobného styku v mesačnom 
fakturačnom období v lehote splatnosti faktúr 14  kalendárnych dní odo dňa jej doručenia. 
 
11.Úspešný uchádzač bude vyzvaný na rokovanie k dodaniu predmetu zákazky. V prípade, že 
nepreukáže relevantným spôsobom splnenie podmienok podľa bodu 7 tejto výzvy alebo 
odstúpi od svojej ponuky, ktorú predložil, bude rokovanie ukončené a pozvaný na rokovanie 
bude ďalší uchádzač nasledujúci v poradí úspešnosti. 
Oznámenie o výsledku výzvy bude uchádzačom odoslané prostredníctvom elektronickej 
správy na ich e-mailové adresy. 



 
12. 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 zák. č. 343/2015  Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo primerane upraviť rozsah zákazky podľa 
poskytnutých finančných prostriedkov. 
Lehota dodania predmetu zákazky, najneskôr do 2 týždňov od podpisu objednávky. 

 
13. Predmet zákazky je financovaný z prostriedkov verejného obstarávateľa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ing. Miroslav  Minárčik 
     primátor mesta 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 


