
 

 
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: 

„Izolácia futbalovej tribúny Pšurnovice“ 

  
 
Predmet zákazky: Izolácia futbalovej tribúny Pšurnovice – práca. 
 
1. Identifikácia  verejného obstarávateľa: 

Názov: Mesto Bytča 

Sídlo: Námestie Slovenskej republiky č. 1/1, 014 01Bytča   
IČO: 00 321 192 

Telefón: 041/5073927 

Fax: 041/5073912 

Stránkové hodiny: 8. 00 – 11. 00 hod., 11. 30 – 14. 00 hod. 
Kontaktná osoba: Ing. Dušan Beníček  – proces verejného obstarávania 
    Mgr. Vladislav Pavelčík.   - technická časť, proces VO 
e-mail : vladislav.pavelcik@bytca.sk 

 
 

 

 

VÝZVA 

na predloženie cenovej ponuky  

 

 

 

NÁZOV PREDMETU ZÁKAZKY: 

Izolácia futbalovej tribúny Pšurnovice 
 

 

TYP ZÁKAZKY :  Stavebné práce 

 

IDENTIFIKÁCIA VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA 

 

mailto:vladislav.pavelcik@bytca.sk


Verejný obstarávateľ:                    Mesto Bytča 

Sídlo organizácie:                    Námestie SR 1/1 

PSČ, obec:                     014 01  Bytča  

IČO:                      00 321 192 

DIČ:                      2020626399 

Kontaktná osoba na proces VO :  Mgr. Vladislav Pavelčík                            

Telefón:                     0902 135 368  

e-mail:                       vladislav.pavelcik@bytca.sk 

 

 

 

OPIS:  

 

Mesto Bytča, vyzýva v súlade s §6 a § 117 cit. zákona na predloženie predpokladanej hodnoty 

zákazky a cenovej ponuky na zákazku „Izolácia futbalovej tribúny Pšurnovice. 
Verejný obstarávateľ vypracuje súhrnné vyhodnotenie ponúk a na základe neho určí PHZ. V 

prípade, že bude PHZ určená nižšia ako 30 000,00 € bez DPH, bude táto výzva nahrádzať 

prieskum trhu za účelom výberu dodávateľa predmetnej služby a ponuky obdŕžané v tejto 

výzve bude možné považovať za konečné a relevantné pre určenie/výber úspešného 

uchádzača. 

S víťazným uchádzačom bude podpísaná ZMLUVA O DIELO. 

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 vyžadovaný v prípade 
pokračovania procesu verejného obstarávania a uzatvorenia zmluvného vzťahu s úspešným 
uchádzačom. 
POZNÁMKA:, ak bude PHZ – nad 100.000, alebo uchádzač uzavrel zo subjektom verejne správy 
zmluvy na viac ako 100.000, musí predložiť doklad o zápise „partnera verejného sektora“ 

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 o 

verejnom obstarávaní. 

Pokiaľ by verejný obstarávateľ zistil, že ku takémuto konaniu došlo, bude ponuka takéhoto 

uchádzača vylúčená z hodnotiaceho procesu. 

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu cenovú ponuku, ako aj právo 

verejné obstarávanie kedykoľvek zrušiť. 

 

Špecifikácia: 

 
Rekonštrukčné práce na Tribúne v Pšurnoviciach pozostávajú z nasledovných činností keďže tribúna 
nebola zo zadnej strany odizolovaná a je v havarijnom stave : 

1. Odkopanie a odvoz zeminy za tribúnou  
2. Izolácia proti vlhkosti s tepelnou izoláciou 
3. Oprava vnútorných stien poškodených vlhkosťou 
4. Náter vnútorných stien  
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OPIS TERMÍNU PLNENIA: 

Do 30 kalendárnych dní od stanoveného dátumu v ZMLUVE O DIELO.  

 

 

MIESTO REALIZOVANIA ZÁKAZKY: 

Pšurnovice na parcele č. KNC  3400/2, 014 01 Bytča 



 

SPÔSOB URČENIA CENY: 

Cena bude určená ako cena za kompletný predmet obstarávania. 

 

 

OBHLIADKA MIESTA PLNENIA: 

Obhliadka je potrebná. 

 

 

KOMPLEXNOSŤ DODÁVKY: 

Verejný obstarávateľ požaduje predložiť cenovú ponuku na celý predmet zákazky. 

 

 

POKYNY NA SPRACOVANIE PONUKY: 

Ceny budú uvedené v mene EUR. 

Navrhovaná zmluvná cena musí byť stanovená podľa § 3 zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o 

cenách v znení neskorších predpisov. Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie navrhovanú 

zmluvnú cenu celkom v EUR. Na skutočnosť, že nie je platiteľom DPH upozorní. 

Obsah ponuky  - doplnený a podpísaný Formulár pre určenie ponukovej ceny.docx 

 

 

KRITÉRIÁ NA VYHODNOTENIE PONÚK: 

Najnižšia cena 

 

 

SÚŤAŽNÉ PODKLADY: 

Príloha č.1 CP pre určenie ponukovej ceny.docx 

 

TERMÍN ODOSLANIA VÝZVY: 

Adresné odoslanie výzvy: 04.06.2021 elektronickou formou – emailom,  
 

 

LEHOTA NA PREDLOŽENIE PONUKY: 

Do 18.06.2021 do 15:00, elektronickou formou – emailom (vladislav.pavelcik@bytca.sk), 

poštou, alebo osobne na  adrese Mestsky úrad, Námestie SR 1/1, 014 01  Bytča 

 

 

 

 

TERMÍN OTVÁRANIA PONÚK: 

21.06.2021 o 10:00 

 

 

 

LEHOTA VIAZANOSTI PONÚK: 

Do 31.12.2021 
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Ďalšie informácie: Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť vyhlásený postup verejného 

obstarávania v prípade, ak takto zistená PHZ bude vyššia, ako výška  finančných prostriedkov 

plánovaných na zabezpečenie  predmetnej zákazky. V prípade pokračovania procesu verejného 

obstarávania, ak nastanú skutočnosti podľa  § 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. 

 

 

Príloha č.1 Formulár pre určenie ponukovej ceny 

 

 

 

                                             

                                                                                  Ing. Miroslav Minárčik  

                                                                                    Primátor mesta Bytča 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Formulár pre určenie ponukovej ceny. 

 

 

 

         Príloha č.1 

(Uchádzač vyplní požadované identifikačné údaje a uvedie ponukovú cenu do tabuľky) 

Identifikačné údaje uchádzača 

Obchodné meno: 

Sídlo podnikania: 

IČO: 

Kontakt tel: 

Kontakt e-mail: 

 

Stavba:         
Objekt:   Tribúna Pšurnovice     
   

    

     
Objednávateľ:         
Zhotoviteľ:     Spracoval:    

Miesto: Tribúna 

  
Dátum:    

 

       

Č. Kód položky Popis MJ 
Množstvo 
celkom 

Cena 
jednotková 

Cena celkom s 
DPH 

       

  PRÁCE A DODÁVKY HSV        

 1 ZEMNE PRÁCE        

    
izolácia základov a zateplenie xps 10cm material + 
práca m2 72,000   

    Nákup a uloženie nopovej fólie na výšku 3m     m 72,000   

    Bagrovanie v skalnatej hornine m3 300,000   

 9 OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE        
    Nakladanie zeminy s presunom do 20 km m3 300,000   

    Natiahnutie lepidla a sieťky na plochu do 250m2 komp 1,000   

    Poplatok za recykláciu t 150,000   

    
Lepidlo a sieťka s natiahnutím štukovej omietky 
vnútorná s prácov a maľovaním m2 400,000   

    Ostatné práce    komp 300,000   



 

 

 

                                                                                    Suma spolu: bez DPH_______________ 

                                                                                                          

                                                                                                             s DPH _______________ 

 

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

 

 

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

                                                                               (meno, priezvisko oprávnenej osoby) 

 

 

 

       


