
                       

 

MESTO  BYTČA 
 

VÝ)VA  NA PREDLOŽENIE PONUKY 

)adávaﾐie zákazk┞ s ﾐízkou hodﾐotou podľa § ヱヱΑ zák. č. 343/2015 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┞: 
 „OSADENIE  POLOPOD)EMNÝCH  KONTAJNEROV  NA  KOMUNÁLNY  ODPAD – ヴ. ETAPA“    
 

Predﾏet zákazky: Osadeﾐie polopodzeﾏﾐýIh koﾐtajﾐerov ﾐa koﾏuﾐálﾐy odpad – 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, teIhﾐiIká stráﾐka. 
e-mail : aukcie@bytca.sk 

 

2. Typ zﾏluvﾐého vzťahu: OHjedﾐávka 

 

ン.   Miesto dodaﾐia zákazky: Podľa Hodu ヱ.  tejto výzv┞ 

 

ヴ. Opis predﾏetu zákazky a jeho rozsah: Predﾏetoﾏ zákazk┞ Hude ﾏoﾐtáž, osadeﾐie tovaru 
-  polopodzeﾏﾐýIh koﾐtajnerov, na ukladanie a odvoz zﾏesového koﾏuﾐálﾐeho odpadu 
a vytriedenýIh zložiek koﾏuﾐálﾐeho odpadu, ﾏaﾐipulačﾐého priestoru a spevﾐeﾐýIh plﾚIh, 
na Ul. Gaštaﾐovej  v B┞tči, pozeﾏok par č. KNC ンヰヲヰ/Α v k. ú. Veľká B┞tča vo vlastﾐíItve ﾏesta 
B┞tča.  
V┞svetleﾐie podkladov a oHhliadku ﾐa ﾏieste je potreHﾐé dohodﾐúť vopred, ﾐajﾐeskﾚr však 
deň pred upl┞ﾐutíﾏ terﾏíﾐu ﾐa predkladaﾐie poﾐúk, ﾐa Mestskoﾏ úrade v B┞tči, Náﾏestie SR 
č. ヱ/ヱ, ヰヱヴ ヰヱ B┞tča, č. tel. ヰヴヱ ヵヰΑ ン9 ヱヴ, podľa Hodu č. ヱ tejto Výzv┞. 
 

ŠpeIifikáIia koﾐtajﾐerov: 
Polopodzeﾏﾐé koﾐtajﾐer┞ SeﾏiQ ン,ヰ ﾏ3  a 5,0 m3, opatreﾐé vﾐútorﾐýﾏ koﾐtajﾐeroﾏ. 
• v┞roHeﾐé z v┞sokohustotﾐého pol┞eth┞léﾐu, 
• všetk┞ oIeľové diel┞ sú žiarovo ziﾐkovaﾐé, 
• zložeﾐie: 

- voﾐkajšie silo zaHudovaﾐé v zemi (cca 2/3) a vﾐútorﾐý v┞Herateľﾐý koﾐtajﾐer, 
valIovitého tvaru 

• prieﾏer ﾏiﾐ. ヱ.ヵヰヰ ﾏﾏ  a 1.900 mm 

• rozﾏer┞ vhadzovaIíIh otvorov: 
- ﾐa koﾏuﾐálﾐ┞ odpad ﾏa┝. otvor prieﾏer ヵヰヰ ﾏﾏ 

- na plasty max. 250 x 200 mm 
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- na papier max. 420 x 200 mm 

- na sklo – s guﾏeﾐýﾏ vhozoﾏ prieﾏer ﾏa┝. ヱヶヵ ﾏm 

čistý otvor s priemerom max. 180 mm 

 

OSADENIE  KONTAJNEROV  A )ÁSYP: 

• Pokládka Hetﾙﾐovej vrstv┞ o výške ヱヰ Iﾏ 

• výkop hl ヱ,ヴヰ ﾏ 

• Prevlečeﾐie ヴ ks ro┝orov o priemere 10 mm a zaHetﾙﾐovaﾐie vrstvou ヱヰ Iﾏ 

• )as┞paﾐie koﾐtajﾐerov do výšk┞ leﾏu ふpo vrstváIh max. 30 cm). Frakcia o ﾏa┝ veľkosti ヴ-8. 

• Nepoužívať ťažké zhutňovaIie stroje ﾐad ンヰヰ kg. 
• )ás┞p ﾏusí ﾏať šírku ﾏiﾐiﾏálﾐe ヴヰヰ ﾏﾏ. 
• Dos┞paﾐie zeﾏiﾐ┞ a koﾐečﾐá úprava povrIhu. 
• )ás┞p je potreHﾐé v┞koﾐať v jedeﾐ deň, ﾐakoľko z dﾚvodu ﾏožﾐého dažďa ﾏﾚže dﾚjsť   
   k v┞plaveﾐiu ﾐedokoﾐale, aleHo čiastočﾐe zhutﾐeﾐého koﾐtajﾐeru. 
• VýsadHa drevíﾐ a koﾐečﾐá úprava zeleﾐe.   
    

TABUĽKA Č. ヱ 

TeIhﾐiIká špeIifikáIia osadeﾐia koﾐtajﾐerov: 
Kontajner Meﾐovitý 

objem (l) 

Výška ﾐad 
zemou (mm) 

Výška pod 
zemou (mm) 

Priemer (mm) ks 

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

Kontajner 3,0 3.000,00 1.210,00 1.370,00 1.500,00 8 

 

VÝKAZ VÝMER   
Osadenie podzemných kontajnerov, Gaštanová 
ulica - Bytča    

        

        

        

Názov a druh tovaru/služby jednotka Množstvo 
Cena za 
jednotku  
(bez DPH) 

Cena spolu (bez 
DPH) 

        

          

KONTAJNERY         

Vytýčenie  kontajnerov   ks 13,00     

Rezanie betónu diamntovou pílou bm 8,00     

Zbíjanie betónového povrchu m2 8,00     

Naloženie a odvoz betónovej sute m3 2,00     

Odkopávka prekopávka v horninách 1-2    m3 95,00     

Vodorovné  premiestnenie výkopku m3 95,00     

Nakladanie výkopku m3 95,00     

Uskladnenie  výkopovej zeminy m3 95,00     

Štrkodrva 0-32 pod betónovú platňu s dopravou m3 2,30     

Úprava betónovej platne vo výkope m2 53,00     

Hutnenie štrkového lôžka vibračnou doskou m2 53,00     

Ložko z betónu c 16-20 so spracovaním m3 10,20     



Osadenie kontajnerov hydraulickou rukou ks 13,00     

Osadenie oceľových stabilizačných  týčí bm 55,00     

Ocelová  tyč  priemer 10 mm ks 55,00     

Štrkopiesok  frakcia 4-8 s dopravou t 62,00     

Obsyp štrkodrvou t 62,00     

Hutnenie násypu t 62,00     

          

SPEVNENÉ PLOCHY         

Plastový neviditeľný obrúbnik EKOBRIM bm 50,00     

Plastové kotvy do EKOBRIMU ks 150,00     

Osadenie obrubníka ks 50,00     

Stabilizačna rohož Nidagravel m2 100,00     

Priprava podkladu pod rohože m2 100,00     

Osadenie  rohože m2 100,00     

Zasýp rohože NIDAGRAVEL okrasným štrkom 
4-8 

m2 100,00     

Okrasný štrk 4-8 s dopravou t 22,00     

Úprava trávnika po stavebných zasahoch m2 100,00     

Trávne osivo kg 5,00     

Výkop zeminy   m3 80,00     

Nakladanie výkopku m3 80,00     

Vývoz a uskladnenie výkopovej zeminy m3 80,00     

Hutnenie podkladu m2 285,00     

Geotextília 400g/m2 m2 285,00     

Pokládka geotextílie m2 285,00     

Cestný nábehový obrubník ks 25,00     

Osadenie betónového obrubníka ks 25,00     

Parkový obrubník ks 65,00     

Osadenie parkového obrubníka ks 65,00     

Beton B15 s dopravou m3 6,00     

Kamenivo 0-63  hr. 20 cm s dopravou t 22,00     

Návoz  kameniva úprava, hutnenie t 22,00     

Kamenivo 4-8 mm s dopravou t 9,00     

Návoz kameniva uprava hutnenie t 9,00     

Pokládka zatrávnovačov m2 100,00     

Zatrávnovače vysokozáťažové,  4 ks/m2 m2 100,00     

Zasýp rohože zatrávňovačov okrasným štrkom 
4-8 

m2 100,00     

Zámková dlažba, hr. 8cm m2 85,00     

Uloženie zámkovej dlažby, s prípravou povrchu  m2 85,00     

          

Asanácia drevín ks 2,00     

          

    Celkom bez DPH 
 0,00 € 

   
 

Celkom s DPH 
 0,00 € 

 

 

 



 

CELKOVÁ CENA PREDMETU )ÁKA)KY 
Por. 

č.  
 Cena bez DPH DPH Cena z DPH 

1. Moﾐtáž polopodzeﾏﾐýIh koﾐtajﾐerov    

 

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. 

ヵ. 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┞. 

ヶ. Variaﾐtﾐé riešeﾐie: Neuﾏožňuje sa 

Α. Od úspešﾐého uIhádzača Hude verejﾐý oHstarávateľ pred podpisoﾏ zﾏluvy požadovať: 
- 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ぶ zákoﾐa č. ンヴン/ヲヰヱヵ ). 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, Hude 
verejﾐý oHstarávateľ požadovať od víťazﾐého uIhádzača, pred podpisoﾏ zﾏluvﾐého 
vzťahu.                                                                                                                                                                            

 

 8. 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 

 
Β.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 ﾐavrhovaﾐou Ieﾐou za dodaﾐie 
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 

ceny za dodanie predmetu 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uky, vyjadre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 vyhodﾐoIovaﾐej 

poﾐuky, vyjadreﾐá v EUR, 
bodymax  – maximálﾐy počet Hodov, prideľovaﾐý pre kritériuﾏ “ﾐajﾐižšia Ieﾐa“. 

 

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

a) dňa  ヲ2.3.2021 do 9:00  hod., 

b) doručeﾐie poﾐuk┞ elektronicky na adrese uvedenej v Hode ヱ. tejto Výzv┞, 
poštou,   alebo 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, 



- „OSADENIE  POLOPOD)EMNÝCH  KONTAJNEROV – BYTČA 4. ETAPA“ – 

NEOTVÁRAŤ 

- v poﾐuke je potreHﾐé uviesť e-ﾏailovú adresu uIhádzača. 
 

10. Podmienky financovania: Dodávateľovi sa ﾐeposk┞tﾐe žiadeﾐ preddavok. Predﾏet 
zákazk┞ sa Hude fiﾐaﾐIovať forﾏou Hezhotovostﾐého platoHﾐého styku v ﾏesačﾐoﾏ 
fakturačﾐoﾏ oHdoHí v lehote splatﾐosti faktúr Α  kaleﾐdárﾐ┞Ih dﾐí odo dňa jej doručeﾐia. 
 

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 spﾚsoHoﾏ splﾐeﾐie podﾏieﾐok podľa Hodu Α 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 ich e-ﾏailové adres┞. 
 

12. 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Α zák. č. ンヴン/ヲヰヱヵ  ). 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 výšk┞ 
posk┞tﾐutýIh fiﾐaﾐčﾐýIh prostriedkov. 
Lehota dodaﾐia predﾏetu zákazky, ﾐajﾐeskﾚr do ン týždňov od podpisu oHjedﾐávky. 

Súčasťou poﾐuky ﾏusí Hyť vyplﾐeﾐé a podpísaﾐé Čestﾐé vyhláseﾐie uIhádzača, podľa 
prílohy č. ヱ a údaje podľa prílohy č. ヲ tejto Výzvy. 

 

ヱン. Predﾏet zákazky je fiﾐaﾐIovaﾐý z prostriedkov verejﾐého oHstarávateľa. 
 

 

 

 

Iﾐg. Miroslav  Miﾐárčik 

     priﾏátor ﾏesta 

 

 

 

 

 

 

 

V B┞tči, dňa ヱヱ.ン.ヲヰヲヱ 

 

 

 

 



Príloha č. ヱ 

 
 

Čestﾐé v┞hláseﾐie uIhádzača vo verejﾐoﾏ oHstarávaﾐí 

OHIhodﾐé ﾏeﾐo, sídlo uIhádzača a IČO: 

 

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

V┞hlasujeﾏ, že ako uIhádzač v súťaži pri zadávaﾐí zákazk┞ s ﾐízkou hodﾐotou podľa  § ヱヱΑ 
zákoﾐa č. ンヴン/ヲヰヱヵ ). z. o verejﾐoﾏ oHstarávaﾐí v zﾐeﾐí ﾐeskoršíIh predpisov,  ﾐa predﾏet: 
zákazk┞:  

„OSADENIE  POLOPOD)EMNÝCH  KONTAJNEROV  NA  KO – 4. ETAPA“, 

ktorej Výzvu ﾐa predkladaﾐie poﾐúk zverejﾐilo Mesto Bytča, Náﾏestie Sloveﾐskej repuHliky 
č. ヱ/ヱ, ヰヱヴ ヰヱ Bytča, ako verejﾐý oHstarávateľ v Profile verejﾐého oHstarávateľ ﾐa stráﾐke 
www.bytca.sk, 

- súhlasíﾏ s podﾏieﾐkaﾏi určeﾐýﾏi verejﾐýﾏ oHstarávateľoﾏ v toﾏto verejﾐoﾏ 
oHstarávaﾐí a so zverejﾐeﾐíﾏ predložeﾐej poﾐuk┞ ﾐa profile verejﾐého  oHstarávateľa. 

 

 

 

 

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

 

 

 

Meﾐo oprávﾐeﾐej osoH┞ uIhádzača: ................................................................. . 
 

 

Podpis oprávﾐeﾐej osoH┞ uIhádzača: ............................................................... .  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Príloha č. ヲ 

 

PONUKA 

 

)ákazka: „OSADENIE  POLOPOD)EMNÝCH  KONTAJNEROV  NA  KO  4. ETAPA“, 

Verejﾐý oHstarávateľ: Mesto Bytča 

Predkladá uIhádzač: 
OHIhodﾐé ﾏeﾐo uIhádzača  

 

Adresa, sídlo:  

 

IČO:  

 

IČ DPH SK: ふak uIhádzač ﾐie je 
platIoﾏ DPH, upozorﾐí ﾐa túto 
skutočﾐosťぶ 

 

Peňažﾐý ústav: 

 

 

IBAN: 

 

 

Meﾐo štatutárﾐeho 
zástupIu: 

 

Koﾐtaktﾐá osoHa, pre účely 
VO 

 

Kontakty: Štatutárﾐeho zástupIu uIhádzača: Koﾐtaktﾐej osoHy uIhádzača, pre 
účely VO 

Telefﾙﾐ ふﾏoHilﾐýぶ   

E-mail:   

 

NÁVRH UCHÁD)AČA NA PLNENIE KRITÉRIÍ 

P. č. Názov položky rozpočtu 
Cena bez DPH v 

EUR 
DPH v EUR Celková Ieﾐa 

  SPOLU:    

1 Osadeﾐie  polopodzeﾏﾐýIh koﾐtajﾐerov Bytča – 4 . etapa    

 

 

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

 

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

    Obchodné meno a sídlo spoločnosti 
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