
                       

 
MESTO  BYTČA 

 
VÝZVA  NA PREDLOŽENIE PONUKY 

ZA ÚČELOM  ZISTENIA  PREDPOKLADANEJ   HODNOTY  ZÁKAZKY  A  VÝBERU   
ZMLUVNÉHO  PARTNERA 

Zadávanie zákazky s nízkou hodnotou podľa §6 a § 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 – 3. 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 

 
Verejný obstarávateľ vypracuje súhrnné vyhodnotenie ponúk a na základe neho určí 
predpokladanú hodnotu zákazky, („ďalej len“ PHZ).            
V prípade, že PHZ bude v limite, ktorý umožňuje zabezpečiť výber dodávateľa prác 
postupom, podľa § 117 zákona –zadávaním zákazky s nízkou hodnotou, ponuky  doručené 
v rámci tejto Výzvy nahrádzajú prieskum trhu a je preto možné ich považovať za konečné a 
relevantné pre určenie/výber úspešného uchádzača.  

Uchádzač predložením ponuky vyhlasuje, že sa v rámci tejto zákazky nedopustil konania, 
ktoré by mohlo byť vyhodnotené, ako konflikt záujmov podľa §23 zákona 343/2015 Z. z. o 
verejnom obstarávaní. Pokiaľ by verejný obstarávateľ zistil, že ku takémuto konaniu došlo, 
bude ponuka takéhoto uchádzača vylúčená z hodnotiaceho procesu.  

2. Typ zmluvného vzťahu: Objednávka 
 

3.   Miesto dodania zákazky: Podľa bodu 1.  tejto výzvy 
 
4. Opis predmetu zákazky a jeho rozsah: Predmetom zákazky bude montáž, osadenie tovaru 
-  polopodzemných kontajnerov, na ukladanie a odvoz zmesového komunálneho odpadu 
a vytriedených zložiek komunálneho odpadu, na Ul. Okružnej v Bytči, pozemok par č. KNC 
3020/7 v k. ú. Veľká Bytča vo vlastníctve mesta Bytča. Vysvetlenie podkladov a obhliadku na 
mieste je potrebné dohodnúť vopred, najneskôr však deň pred uplynutím termínu na 
predkladanie ponúk, na Mestskom úrade v Bytči, Námestie SR č. 1/1, 014 01 Bytča, č. tel. 
041 507 39 14, podľa bodu č. 1 tejto Výzvy. 
 
 



 
 
Špecifikácia kontajnerov: 
Polopodzemné kontajnery SemiQ 3,0 m3  a 5,0 m3, opatrené vnútorným kontajnerom. 
• vyrobené z vysokohustotného polyethylénu, 
• všetky oceľové diely sú 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. 
• Výsadba drevín a konečná úprava zelene.   
    
TABUĽKA Č. 1 
Technická špecifikácia osadenia 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 6 

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 osadenia kontajnerov ks  11  

2. Rezanie betónu, diamantovou pílou  bm  16,00  

3. Vyzbíjanie betónového povrchu m2  30,00  

4. Naloženie a odvoz betónovej sute m3  6,00  
5. Odkopávka a prekopávka v horninách 1 - 2 m3  86,00  

6. Vodorovné premiestnenie výkopu m3  86,00  

7. Nakladanie výkopu m3  86,00  

8. Uskladnenie výkopovej zeminy m3  86,00  

9. Štrkodrva 0/23, pod betónovú platňu m3  1,80  

10. Úprava platne po výkope m3  49,40  

11. Hutnenie lôžka vibračnou doskou m2  49,00  
12. Lôžko z betónuC16/20 so spracovaním m3  9,60  

13. Osadenie kontajnerov hydraulickou rukou ks  11  

14. Osadenie oceľových stabilizačných tyčí bm  48,00  

15. Oceľová tyč, priemer 10 mm ks  48  



16. Štrkodrva, frakcia 4/8 t  56,00  

17. Obsyp štrkodrvou t  56,00  

18. Hutnenie zásypu t  56,00  
19. Neviditeľný obrubník EKObrim bm  18,00  

20. Kotvy pre plastový obrubník EKObrim ks  90,00  

21. Osadenie obrubníka bm  18,00  

22. Stabilizačná rohož NIDAGRAVEL (alebo ekvivalent) m2  24,00  

23. Príprava podkladu pre stabilizačnú rohož m2  24,00  

24. Osadenie stabilizačnej rohože m2  24,00  

25. Zásyp rohoží, okrasný kameň fr. 4/8 m2  24,00  
26. Okrasný kameň, fr. 4/8  t  3,00  

27. Úprava trávnika po stavebných zásahoch m2  60,00  

28. Trávne osivo kg  2,00  

29. Izolačná zeleň, Taxus baccata (Tis obyčajný) ks  28   

30. Výkop jám ks  28  

31. Výmena pôdy ks  28  

32. Výsadba rastlín ks  28  
33. Zásobné hnojivo OSMOCOTE kg  1,00  

34. Netkaná textília proti zaburineniu m2  30,00  

35. Uloženie netkanej textílie proti zaburineniu m2  30,00  

36. Záhradnícky substrát            70l/bal. ks  10,00  

37. Okrasný štrk, fr. 4/8 t  2,00  

 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. Od úspešného uchádzača bude verejný obstarávateľ pred podpisom zmluvy požadovať: 
- 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, bude 
verejný obstarávateľ požadovať od víťazného uchádzača, pred podpisom zmluvného 
vzťahu.                                                                                                                                                                                                                                  

 
 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  28.10.2020 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, 
- „OSADENIE  POLOPODZEMNÝCH  KONTAJNEROV – BYTČA 3. ETAPA“ – 

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 7  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 
výšky poskytnutých finančných prostriedkov. 
Lehota dodania predmetu zákazky, najneskôr do 3 týždňov od podpisu objednávky. 

Súčasťou ponuky musí byť vyplnené a podpísané Čestné vyhlásenie uchádzača, podľa 
prílohy č. 1 a údaje podľa prílohy č. 2 tejto Výzvy. 

 
13. Predmet zákazky je financovaný z prostriedkov verejného obstarávateľa. 
 
 
 
 

Ing. Miroslav  Minárčik 
     primátor mesta 

 



 

Príloha č. 1 

 
 

Čestné vyhlásenie uchádzača vo verejnom obstarávaní 

Obchodné meno, sídlo uchádzača a IČO: 

 

.......................................................................................................................................... 

Vyhlasujem, že ako uchádzač v súťaži pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou podľa  § 117 
zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov,  na predmet: 
zákazky:  

„OSADENIE  POLOPODZEMNÝCH  KONTAJNEROV  NA  KO – 3. ETAPA“, 

ktorej Výzvu na predkladanie ponúk zverejnilo Mesto Bytča, Námestie Slovenskej 
republiky č. 1/1, 014 01 Bytča, ako verejný obstarávateľ v Profile verejného obstarávateľ na 
stránke www.bytca.sk, 

- súhlasím s podmienkami určenými verejným obstarávateľom v tomto verejnom 
obstarávaní a so zverejnením predloženej ponuky na profile verejného  obstarávateľa. 

 

 

 

 

V ..............................................., dňa .................................. . 
 
 
 
 
Meno oprávnenej osoby uchádzača: ................................................................. . 
 
 
Podpis oprávnenej osoby uchádzača: ............................................................... .  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Príloha č. 2 

 
PONUKA 

 
Zákazka: „OSADENIE  POLOPODZEMNÝCH  KONTAJNEROV  NA  KO  3. ETAPA“, 

Verejný obstarávateľ: Mesto Bytča 

Predkladá uchádzač: 

Obchodné meno uchádzača  

 

Adresa, sídlo:  

 

IČO:  

 

IČ DPH SK: (ak uchádzač nie je 

platcom DPH, upozorní na túto 
skutočnosť) 

 

Peňažný ústav: 

 

 

IBAN: 

 

 

Meno štatutárneho 
zástupcu: 

 

Kontaktná osoba, pre účely 
VO 

 

Kontakty: Štatutárneho zástupcu uchádzača: Kontaktnej osoby uchádzača, pre 
účely VO 

Telefón (mobilný)   

E-mail:   

 

NÁVRH UCHÁDZAČA NA PLNENIE KRITÉRIÍ 

P. č. Názov položky rozpočtu 
Cena bez DPH v 

EUR 
DPH v EUR Celková cena 

  SPOLU:    

1 Osadenie  polopodzemných kontajnerov Bytča – 3 . etapa    

 
 
V ........................................., dňa ......................................... 
 
 

...................................................... 
(titul, meno, priezvisko štatut. zástupcu uchádzača,  
alebo oprávnenej osoby k podpisu, funkcia a podpis) 
    Obchodné meno a sídlo spoločnosti 

 


