
                       

 

MESTO  BYTČA 

 

VÝ)VA NA PREDLOŽENIE PONUKY 

)A ÚČELOM )ISTENIA PREDPOKLADANEJ HODNOTY )ÁKA)KY A VÝBERU 

)MLUVNÉHO PARTNERA 

)adávaﾐie zákazk┞ s ﾐízkou hodﾐotou podľa § ヱヱΑ zák. č. ヴンヴ/ヲヰヱヵ ). z. o verejnom 

oHstarávaﾐí a o zmene ﾐiektorýIh zákoﾐov, ﾐa dodaﾐie predﾏetu zákazk┞: 
„DODANIE  POLOPOD)EMNÝCH  KONTAJNEROV  NA  KOMUNÁLNY  ODPAD  

4. ETAPA  Ul. GAŠTANOVÁ  BYTČA“    
 

Predﾏet zákazky: Dodaﾐie polopodzeﾏﾐýIh koﾐtajﾐerov ﾐa koﾏuﾐálﾐy odpad – tovar. 

 

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 

    Iﾐg. Dušaﾐ Beﾐíček  - teIhﾐiIká časť 

e-mail : aukcie@bytca.sk 

 

Verejﾐý oHstarávateľ v┞praIuje súhrﾐﾐé v┞hodﾐoteﾐie poﾐúk a ﾐa základe ﾐeho určí 
predpokladaﾐú hodﾐotu zákazk┞, ふ„ďalej leﾐ“ PH)ぶ. 
V prípade, že PH) Hude v liﾏite, ktorý uﾏožňuje zaHezpečiť výHer dodávateľa práI postupom, 

podľa § ヱヱΑ zákoﾐa –zadávaﾐíﾏ zákazk┞ s ﾐízkou hodﾐotou, poﾐuk┞ doručeﾐé v ráﾏIi tejto 
Výzv┞ ﾐahrádzajú prieskuﾏ trhu a je preto ﾏožﾐé iIh považovať za koﾐečﾐé a relevaﾐtﾐé pre 
určeﾐie/výHer úspešﾐého uIhádzača. 
UIhádzač predložeﾐíﾏ poﾐuk┞ v┞hlasuje, že sa v ráﾏIi tejto zákazk┞ ﾐedopustil koﾐaﾐia, ktoré 
H┞ ﾏohlo H┞ť v┞hodﾐoteﾐé, ako koﾐflikt záujﾏov podľa § ヲン zákoﾐa ンヴン/ヲヰヱヵ ). z. o verejnom 

oHstarávaﾐí. Pokiaľ H┞ verejﾐý oHstarávateľ zistil, že ku takéﾏuto koﾐaﾐiu došlo, bude ponuka 

takéhoto uIhádzača v┞lúčeﾐá z hodﾐotiaIeho proIesu. 
 

2. Typ zﾏluvﾐého vzťahu: Zmluva o dielo 

 

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┞ je dodaﾐie tovaru -  

polopodzeﾏﾐýIh koﾐtajﾐerov ﾐa ukladaﾐie a odvoz zﾏesového koﾏuﾐálﾐeho odpadu 
a v┞triedeﾐýIh zložiek koﾏuﾐálﾐeho odpadu, ﾐa Ul. Gaštaﾐovej v B┞tči, pozeﾏok par č. KNC 
3020/7 v k. ú. Veľká B┞tča vo vlastﾐíItve ﾏesta B┞tča, podľa  teIhﾐiIkej špeIifikáIie a údajov 
uvedeﾐýIh v taHuľke č. ヱ, tejto Výzv┞. 



Predﾏet zákazk┞ je v Ieloﾏ rozsahu opísaﾐý tak, aH┞ Hol presﾐe a zrozuﾏiteľﾐe špeIifikovaﾐý. 
Žiadﾐ┞ z použitýIh paraﾏetrov, aleHo rozpätie paraﾏetrov neideﾐtifikuje koﾐkrétny typ 

výroHku, aleHo výroHok koﾐkrétﾐeho výroHIu. 

Verejﾐý oHstarávateľ pokračuje v ﾐákupe a dopĺňaﾐí polopodzeﾏﾐýIh koﾐtajﾐerov ﾐa úzeﾏí 
mesta 4 – ou etapou a ﾏá záujeﾏ pokračovať v nastavenej technolﾙgii, ktorá je preňho 
výhodﾐá, v pra┝i sa osvedčila, a to aj v ﾐadväzﾐosti ﾐa dostupﾐú a v súčasﾐosti používaﾐú 
teIhﾐolﾙgiu v┞vážaﾐia koﾏuﾐálﾐeho odpadu ﾐa úzeﾏí ﾏesta. 

 

PODROBNÁ  TECHNICKÁ  ŠPECIFIKÁCIA  KONTAJNEROV ヵ ﾏ3. 

4.1. ŠPECIFIKÁCIA – TECHNICKÉ  VLASTNOSTI  KONTAJNERA NA  )BER  )MESOVÉHO  KO: 

Telo kontajnera: 

- OHjeﾏ voﾐkajšieho koﾐtajﾐera ﾏiﾐ. ヵ,ン ﾏ3 

- )apusteﾐý ﾏiﾐ. ヶヰ% svojej výšk┞ do zeﾏe 

- ValIovitý tvar v┞roHeﾐý z jedﾐého kusu, ﾐie kﾙﾐiIký 

- Podzeﾏﾐá časť koﾐtajﾐera s vodorovﾐýﾏi a zvislýﾏi výstužﾐýﾏi reHraﾏi s výškou ヶヰ 
mm 

- KotviaIi s┞stéﾏ koﾐtajﾐera v št┞roIh HodoIh 

- Priemer kontajnera min. 1.900 mm 

- Telo koﾐtajﾐera v┞roHeﾐé s HDP 

- Koﾐtajﾐer odolﾐý proti vlhkosti, korﾙzii, UV žiareﾐiu, ヱヰヰ% vodotesﾐosť 

- Materiál voﾐkajšieho oHložeﾐia, plastový koﾏpozit ふiﾏitáIia drevaぶ tﾏavo šedý uﾏelé 
drevo, prípadﾐe trapézový pleIh. 

 

Hlavﾐé veko koﾐtajﾐera: 
- V┞roHeﾐý z pol┞eth┞léﾐu 

- HrúHka veka ﾏiﾐ. Α ﾏﾏ 

- FarHa tﾏavo šedá 

- Ozﾐačeﾐie koﾐtajﾐera podľa druhu odpadu )MESOVÉ  KOMUNÁLNE  ODPADY 

 

Vﾐútorﾐý koﾐtajﾐer pre vyprázdňovaﾐie: 
- V┞roHeﾐý z HDPE 

- SpﾚsoH v┞prázdňovaﾐia/zatváraﾐia – ヲ dielﾐe dﾐo je ovládaﾐé ヲ – hákoﾏ v horﾐej časti 
ﾐádoH┞ 

- Spodﾐý výs┞p 

- OHjeﾏ vﾐútorﾐého koﾐtajﾐera ﾏiﾐ. ヵ,ヰ ﾏ3 

 

Systéﾏ pre zdvíhaﾐie a vyprázdňovaﾐie: 
- Materiál odolﾐý proti korﾙzii 
- Všetk┞ oIeľové diel┞ ﾏusia H┞ť žiarovo ziﾐkovaﾐé 

- 2-hákový s┞stéﾏ v┞prázdňovaﾐia poﾏoIou h┞drauliIkej ruk┞ 

 

Koﾐtajﾐer Hude v┞roHeﾐý  v súlade s normou EN 13071 

Všetk┞ časti koﾐtajﾐera ﾏusia H┞ť plﾐe reI┞klovateľﾐé. Produkt ﾐeHude v┞roHeﾐý 
z reI┞klovaﾐého ﾏateriálu. 
 

Verejﾐý oHstarávateľ požaduje ﾐa dodaﾐý tovar záruku: 
- ヱヰ rokov ﾐa pevﾐé časti koﾐtajﾐera 

- ヲ rok┞ ﾐa poh┞Hlivé časti koﾐtajﾐera ふveko vhadzovaIieho otvoruぶ 
 

 

 



PODROBNÁ  TECHNICKÁ  ŠPECIFIKÁCIA  KONTAJNEROV ン ﾏ3. 

4.1.1. ŠPECIFIKÁCIA – TECHNICKÉ  VLASTNOSTI  KONTAJNERA NA  )BER  )MESOVÉHO  KO: 

 

Telo kontajnera: 

- OHjeﾏ voﾐkajšieho koﾐtajﾐera ﾏiﾐ. ン,ヱ ﾏ3 

- )apusteﾐý ﾏiﾐ. ヶヰ% svojej výšk┞ do zeﾏe 

- ValIovitý tvar v┞roHeﾐý z jedﾐého kusu, ﾐie kﾙﾐiIký 

- Podzeﾏﾐá časť koﾐtajﾐera s vodorovﾐýﾏi a zvislýﾏi výstužﾐýﾏi reHraﾏi s výškou ヶヰ 
mm 

- KotviaIi s┞stéﾏ koﾐtajﾐera v št┞roIh Hodoch 

- Priemer kontajnera min. 1.500 mm 

- Telo koﾐtajﾐera v┞roHeﾐé s HDP 

- Koﾐtajﾐer odolﾐý proti vlhkosti, korﾙzii, UV žiareﾐiu, ヱヰヰ% vodotesﾐosť 

- Materiál voﾐkajšieho oHložeﾐia, plastový koﾏpozit ふiﾏitáIia drevaぶ tﾏavo šedý uﾏelé 
drevo 

- Celková výška koﾐtajﾐera vrátaﾐe háku ヲ.ヶΑヰ ﾏﾏ 

- HĺHka v zemi 1.400 mm 

 

Hlavﾐé veko koﾐtajﾐera: 
- V┞roHeﾐý z pol┞eth┞léﾐu 

- HrúHka veka ﾏiﾐ. Α ﾏﾏ 

- FarHa tﾏavo šedá 

- Ozﾐačeﾐie koﾐtajﾐera podľa druhu odpadu )MESOVÉ  KOMUNÁLNE  ODPADY 

 

Veko vhadzovacieho otvoru: 

- V┞roHeﾐý z pol┞eth┞léﾐu 

- Veko s dvojitou steﾐou koﾐštrukIie 

- Farba veka pre zber plastov  SIVÁ 

- VhadzovaIí otvor pre zHer plastov prieﾏer ヵヰヰ 

- Počet vhadzovaIíIh otvorov ヱ ks 

 

Vﾐútorﾐý koﾐtajﾐer pre vyprázdňovaﾐie: 
- V┞roHeﾐý z HDPE 

- SpﾚsoH v┞prázdňovaﾐia/zatváraﾐia – ヲ dielﾐe dﾐo je ovládaﾐé ヲ – hákoﾏ v horﾐej časti 
ﾐádoH┞ 

- Spodﾐý výs┞p 

- OHjeﾏ vﾐútorﾐého koﾐtajﾐera ﾏiﾐ. ン,ヰ ﾏ3 

- koﾐtajﾐer v┞Haveﾐý dﾐoﾏ ふjedﾐýﾏ aleHo dvoﾏaぶ s Ielkovýﾏ oHjeﾏoﾏ ヱンヰ l 
 

Systéﾏ pre zdvíhaﾐie a vyprázdňovaﾐie: 
- Materiál odolﾐý proti korﾙzii 
- Všetk┞ oIeľové diel┞ ﾏusia H┞ť žiarovo ziﾐkovaﾐé 

- 2-hákový s┞stéﾏ v┞prázdňovaﾐia poﾏoIou h┞drauliIkej ruk┞ 

 

Koﾐtajﾐer Hude v┞roHeﾐý  v súlade s normou EN 13071 

Všetk┞ časti koﾐtajﾐera ﾏusia H┞ť plﾐe reI┞klovateľﾐé. Produkt ﾐeHude v┞roHeﾐý 
z reI┞klovaﾐého ﾏateriálu. 
 

4.2. ŠPECIFIKÁCIA – TECHNICKÉ  VLASTNOSTI  KONTAJNERA NA  )BER  PLASTOV: 

Telo kontajnera: 

- OHjeﾏ voﾐkajšieho koﾐtajﾐera ﾏiﾐ. ヵ,ン ﾏ3 



- )apusteﾐý ﾏiﾐ. ヶヰ% svojej výšk┞ do zeﾏe 

- ValIovitý tvar v┞roHeﾐý z jedﾐého kusu, ﾐie kﾙﾐiIký 

- Podzeﾏﾐá časť koﾐtajﾐera s vodorovﾐýﾏi a zvislýﾏi výstužﾐýﾏi reHraﾏi s výškou ヶヰ 
mm 

- KotviaIi s┞stéﾏ koﾐtajﾐera v št┞roIh HodoIh 

- Priemer kontajnera min. 1.900 mm 

- Telo koﾐtajﾐera v┞roHeﾐé s HDP 

- Koﾐtajﾐer odolﾐý proti vlhkosti, korﾙzii, UV žiareﾐiu, ヱヰヰ% vodotesﾐosť 

- Materiál voﾐkajšieho oHložeﾐia, plastový koﾏpozit ふiﾏitáIia drevaぶ tﾏavo šedý uﾏelé 
drevo 

 

Hlavﾐé veko koﾐtajﾐera: 
- V┞roHeﾐý z pol┞eth┞léﾐu 

- HrúHka veka ﾏiﾐ. Α ﾏﾏ 

- FarHa tﾏavo šedá 

- Ozﾐačeﾐie koﾐtajﾐera podľa druhu odpadu PLASTY 

 

Veko vhadzovacieho otvoru: 

- V┞roHeﾐý z pol┞eth┞léﾐu 

- Veko s dvojitou steﾐou koﾐštrukIie 

- Farba veka pre zber plastov  ŽLTÁ 

- VhadzovaIí otvor pre zHer plastov prieﾏer ヵヰヰ ﾏﾏ 

- Počet vhadzovaIíIh otvorov ヲ ks 

 

Vﾐútorﾐý koﾐtajﾐer pre vyprázdňovaﾐie: 
- V┞roHeﾐý z HDPE 

- SpﾚsoH v┞prázdňovaﾐia/zatváraﾐia – ヲ dielﾐe dﾐo je ovládaﾐé ヲ – hákom v horﾐej časti 
ﾐádoH┞ 

- Spodﾐý výs┞p 

- OHjeﾏ vﾐútorﾐého koﾐtajﾐera ﾏiﾐ. ヵ,ヰ ﾏ3 

 

Systéﾏ pre zdvíhaﾐie a vyprázdňovaﾐie: 
- Materiál odolﾐý proti korﾙzii 
- Všetk┞ oIeľové diel┞ ﾏusia H┞ť žiarovo ziﾐkovaﾐé 

- 2-hákový s┞stéﾏ v┞prázdňovaﾐia poﾏoIou h┞drauliIkej ruk┞ 

 

Koﾐtajﾐer Hude v┞roHeﾐý  v súlade s normou EN 13071 

Všetk┞ časti koﾐtajﾐera ﾏusia H┞ť plﾐe reI┞klovateľﾐé. Produkt ﾐeHude v┞roHeﾐý 
z reI┞klovaﾐého ﾏateriálu. 
 

Verejﾐý oHstarávateľ požaduje ﾐa dodaﾐý tovar záruku: 
- ヱヰ rokov ﾐa pevﾐé časti koﾐtajﾐera 

- 2 roky na poh┞Hlivé časti koﾐtajﾐera ふveko vhadzovaIieho otvoruぶ 
 

4.3. ŠPECIFIKÁCIA – TECHNICKÉ  VLASTNOSTI  KONTAJNERA NA  )BER  PAPIERA: 

Telo kontajnera: 

- OHjeﾏ voﾐkajšieho koﾐtajﾐera ﾏiﾐ. ヵ,ン ﾏ3 

- )apusteﾐý ﾏiﾐ. ヶヰ% svojej výšk┞ do zeﾏe 

- ValIovitý tvar v┞roHeﾐý z jedﾐého kusu, ﾐie kﾙﾐiIký 

- Podzeﾏﾐá časť koﾐtajﾐera s vodorovﾐýﾏi a zvislýﾏi výstužﾐýﾏi reHraﾏi s výškou ヶヰ 
mm 



- KotviaIi s┞stéﾏ koﾐtajﾐera v št┞roIh HodoIh 

- Priemer kontajnera min. 1.900 mm 

- Telo koﾐtajﾐera v┞roHeﾐé s HDP 

- Koﾐtajﾐer odolﾐý proti vlhkosti, korﾙzii, UV žiareﾐiu, ヱヰヰ% vodotesﾐosť 

- Materiál voﾐkajšieho oHložeﾐia, plastový koﾏpozit ふiﾏitáIia drevaぶ tﾏavo šedý uﾏelé 
drevo 

 

Hlavﾐé veko koﾐtajﾐera: 
- V┞roHeﾐý z pol┞eth┞léﾐu 

- HrúHka veka ﾏiﾐ. Α ﾏﾏ 

- FarHa tﾏavo šedá 

- Ozﾐačeﾐie koﾐtajﾐera podľa druhu odpadu PAPIER 

 

Veko vhadzovacieho otvoru: 

- V┞roHeﾐý z pol┞eth┞léﾐu 

- Veko s dvojitou steﾐou koﾐštrukIie 

- Farba veka pre zber plastov  MODRÁ 

- VhadzovaIí otvor pre zHer plastov prieﾏer ヲヰヰ ┝ ヴヲヰ ﾏﾏ 

- Počet vhadzovaIíIh otvorov ヲ ks 

 

Vﾐútorﾐý koﾐtajﾐer pre vyprázdňovaﾐie: 
- V┞roHeﾐý z HDPE 

- SpﾚsoH v┞prázdňovaﾐia/zatváraﾐia – ヲ dielﾐe dﾐo je ovládaﾐé ヲ – hákoﾏ v horﾐej časti 
ﾐádoH┞ 

- Spodﾐý výs┞p 

- OHjeﾏ vﾐútorﾐého koﾐtajﾐera ﾏiﾐ. ヵ,ヰ ﾏ3 

 

Systéﾏ pre zdvíhaﾐie a vyprázdňovaﾐie: 
- Materiál odolﾐý proti korﾙzii 
- Všetk┞ oIeľové diel┞ ﾏusia H┞ť žiarovo ziﾐkovaﾐé 

- 2-hákový s┞stéﾏ v┞prázdňovaﾐia poﾏoIou h┞drauliIkej ruk┞ 

 

Koﾐtajﾐer Hude v┞roHeﾐý  v súlade s normou EN 13071 

Všetk┞ časti koﾐtajﾐera ﾏusia H┞ť plﾐe reI┞klovateľﾐé. Produkt ﾐeHude v┞roHeﾐý 
z reI┞klovaﾐého ﾏateriálu. 
 

Verejﾐý oHstarávateľ požaduje ﾐa dodaﾐý tovar záruku: 
- ヱヰ rokov ﾐa pevﾐé časti koﾐtajﾐera 

- ヲ rok┞ ﾐa poh┞Hlivé časti koﾐtajﾐera ふveko vhadzovaIieho otvoruぶ 
 

PODROBNÁ  TECHNICKÁ  ŠPECIFIKÁCIA  KONTAJNEROV ン ﾏ3. 

4.4. ŠPECIFIKÁCIA – TECHNICKÉ  VLASTNOSTI  KONTAJNERA ン ﾏ3 NA  ZBER  SKLA: 

Telo kontajnera: 

- OHjeﾏ voﾐkajšieho koﾐtajﾐera ﾏiﾐ. ン,ヱ ﾏ3 

- )apusteﾐý ﾏiﾐ. ヶヰ% svojej výšk┞ do zeﾏe 

- ValIovitý tvar v┞roHeﾐý z jedﾐého kusu, ﾐie kﾙﾐiIký 

- Podzeﾏﾐá časť koﾐtajﾐera s vodorovﾐýﾏi a zvislýﾏi výstužﾐýﾏi reHraﾏi s výškou ヶヰ 
mm 

- KotviaIi s┞stéﾏ koﾐtajﾐera v št┞roIh HodoIh 

- Priemer kontajnera min. 1.500 mm 

- Telo koﾐtajﾐera v┞roHeﾐé s HDP 



- Koﾐtajﾐer odolﾐý proti vlhkosti, korﾙzii, UV žiareﾐiu, ヱヰヰ% vodotesﾐosť 

- Materiál voﾐkajšieho oHložeﾐia, plastový koﾏpozit ふiﾏitáIia drevaぶ tﾏavo šedý uﾏelé 
drevo 

- Celková výška koﾐtajﾐera vrátaﾐe háku ヲ.ヶΑヰ ﾏﾏ 

- HĺHka v zemi 1.400 mm 

 

Hlavﾐé veko koﾐtajﾐera: 
- V┞roHeﾐý z pol┞eth┞léﾐu 

- HrúHka veka ﾏiﾐ. Α ﾏﾏ 

- FarHa tﾏavo šedá 

- Ozﾐačeﾐie koﾐtajﾐera podľa druhu odpadu SKLO 

 

Veko vhadzovacieho otvoru: 

- V┞roHeﾐý z pol┞eth┞léﾐu 

- Veko s dvojitou steﾐou koﾐštrukIie 

- Farba veka pre zber plastov  )ELENÁ 

- VhadzovaIí otvor pre zHer plastov prieﾏer ヱΒヰ ﾏﾏ 

- Počet vhadzovaIíIh otvorov ヱ ks 

 

Vﾐútorﾐý koﾐtajﾐer pre vyprázdňovaﾐie: 
- V┞roHeﾐý z HDPE 

- SpﾚsoH v┞prázdňovaﾐia/zatváraﾐia – ヲ dielﾐe dﾐo je ovládaﾐé ヲ – hákoﾏ v horﾐej časti 
ﾐádoH┞ 

- Spodﾐý výs┞p 

- OHjeﾏ vﾐútorﾐého koﾐtajﾐera ﾏiﾐ. ン,ヰ ﾏ3 

- koﾐtajﾐer v┞Haveﾐý dﾐoﾏ ふjedﾐýﾏ aleHo dvoﾏaぶ s Ielkovýﾏ oHjeﾏoﾏ ヱンヰ l 
 

Systéﾏ pre zdvíhaﾐie a vyprázdňovaﾐie: 
- Materiál odolﾐý proti korﾙzii 
- Všetk┞ oIeľové diel┞ ﾏusia H┞ť žiarovo ziﾐkovaﾐé 

- 2-hákový s┞stéﾏ v┞prázdňovaﾐia poﾏoIou h┞drauliIkej ruk┞ 

 

Koﾐtajﾐer Hude v┞roHeﾐý  v súlade s normou EN 13071 

Všetk┞ časti koﾐtajﾐera ﾏusia H┞ť plﾐe reI┞klovateľﾐé. Produkt ﾐeHude v┞roHeﾐý 
z reI┞klovaﾐého ﾏateriálu. 
 

Verejﾐý oHstarávateľ požaduje ﾐa dodaﾐý tovar záruku: 
- ヱヰ rokov ﾐa pevﾐé časti koﾐtajﾐera 

- ヲ rok┞ ﾐa poh┞Hlivé časti koﾐtajﾐera ふveko vhadzovaIieho otvoruぶ 
 

4.5. ŠPECIFIKÁCIA – TECHNICKÉ  VLASTNOSTI  KONTAJNERA ン ﾏ3 NA  ZBER  KOVOVÝCH  
OBALOV: 

Telo kontajnera: 

- OHjeﾏ voﾐkajšieho koﾐtajﾐera ﾏiﾐ. ン,ヱ ﾏ3 

- )apusteﾐý ﾏiﾐ. ヶヰ% svojej výšk┞ do zeﾏe 

- ValIovitý tvar v┞roHeﾐý z jedﾐého kusu, ﾐie kﾙﾐiIký 

- Podzeﾏﾐá časť koﾐtajﾐera s vodorovﾐýﾏi a zvislýﾏi výstužﾐýﾏi reHraﾏi s výškou ヶヰ 
mm 

- KotviaIi s┞stéﾏ koﾐtajﾐera v št┞roIh HodoIh 

- Priemer kontajnera min. 1.500 mm 

- Telo koﾐtajﾐera v┞roHeﾐé s HDP 



- Koﾐtajﾐer odolﾐý proti vlhkosti, korﾙzii, UV žiareﾐiu, ヱヰヰ% vodotesﾐosť 

- Materiál voﾐkajšieho oHložeﾐia, plastový koﾏpozit ふiﾏitáIia drevaぶ tﾏavo šedý uﾏelé 
drevo 

- Celková výška koﾐtajﾐera vrátaﾐe háku ヲ.ヶΑヰ ﾏﾏ 

- HĺHka v zemi 1.400 mm 

 

Hlavﾐé veko koﾐtajﾐera: 
- V┞roHeﾐý z pol┞eth┞léﾐu 

- HrúHka veka ﾏiﾐ. Α ﾏﾏ 

- FarHa tﾏavo šedá 

- Ozﾐačeﾐie koﾐtajﾐera podľa druhu odpadu KOVOVÉ  OBALY 

 

Veko vhadzovacieho otvoru: 

- V┞roHeﾐý z pol┞eth┞léﾐu 

- Veko s dvojitou steﾐou koﾐštrukIie 

- Farba veka pre zber plastov  ČERVENÁ 

- VhadzovaIí otvor pre zHer plastov prieﾏer ヱΒヰ ﾏﾏ 

- Počet vhadzovaIíIh otvorov ヱ ks 

 

Vﾐútorﾐý koﾐtajﾐer pre vyprázdňovaﾐie: 
- V┞roHeﾐý z HDPE 

- SpﾚsoH v┞prázdňovaﾐia/zatváraﾐia – ヲ dielﾐe dﾐo je ovládaﾐé ヲ – hákoﾏ v horﾐej časti 
ﾐádoH┞ 

- Spodﾐý výs┞p 

- OHjeﾏ vﾐútorﾐého koﾐtajﾐera ﾏiﾐ. ン,ヰ ﾏ3 

- koﾐtajﾐer v┞Haveﾐý dﾐoﾏ ふjedﾐýﾏ aleHo dvoﾏaぶ s Ielkovýﾏ oHjeﾏoﾏ ヱンヰ l 
 

Systéﾏ pre zdvíhaﾐie a vyprázdňovaﾐie: 
- Materiál odolﾐý proti korﾙzii 
- Všetk┞ oIeľové diel┞ ﾏusia H┞ť žiarovo ziﾐkovaﾐé 

- 2-hákový s┞stéﾏ v┞prázdňovaﾐia poﾏoIou h┞drauliIkej ruk┞ 

 

Koﾐtajﾐer Hude v┞roHeﾐý  v súlade s normou EN 13071 

Všetk┞ časti koﾐtajﾐera ﾏusia H┞ť plﾐe reI┞klovateľﾐé. Produkt ﾐeHude v┞roHeﾐý 
z reI┞klovaﾐého ﾏateriálu. 
 

Verejﾐý oHstarávateľ požaduje ﾐa dodaﾐý tovar záruku: 
- ヱヰ rokov ﾐa pevﾐé časti koﾐtajﾐera 

- ヲ rok┞ ﾐa poh┞Hlivé časti koﾐtajﾐera ふveko vhadzovaIieho otvoruぶ 
 

4.6. ŠPECIFIKÁCIA – TECHNICKÉ  VLASTNOSTI  KONTAJNERA ン ﾏ3 NA  ZBER  

VIACVRSTVOVÝCH  KOMBINOVANÝCH  MATERIÁLOV  ふ„TETRAPAKY“ぶ: 
Telo kontajnera: 

- OHjeﾏ voﾐkajšieho koﾐtajﾐera ﾏiﾐ. ン,ヱ ﾏ3 

- )apusteﾐý ﾏiﾐ. ヶヰ% svojej výšk┞ do zeﾏe 

- ValIovitý tvar v┞roHeﾐý z jedﾐého kusu, ﾐie kﾙﾐiIký 

- Podzeﾏﾐá časť koﾐtajﾐera s vodorovﾐýﾏi a zvislýﾏi výstužﾐýﾏi reHraﾏi s výškou ヶヰ 
mm 

- KotviaIi s┞stéﾏ koﾐtajﾐera v št┞roIh HodoIh 

- Priemer kontajnera min. 1.500 mm 

- Telo koﾐtajﾐera v┞roHeﾐé s HDP 



- Koﾐtajﾐer odolﾐý proti vlhkosti, korﾙzii, UV žiareﾐiu, ヱヰヰ% vodotesﾐosť 

- Materiál voﾐkajšieho oHložeﾐia, plastový koﾏpozit ふiﾏitáIia drevaぶ tﾏavo šedý uﾏelé 
drevo 

- Celková výška koﾐtajﾐera vrátaﾐe háku ヲ.ヶΑヰ ﾏﾏ 

- HĺHka v zemi 1.400 mm 

 

Hlavﾐé veko koﾐtajﾐera: 
- V┞roHeﾐý z pol┞eth┞léﾐu 

- HrúHka veka ﾏiﾐ. Α ﾏﾏ 

- FarHa tﾏavo šedá 

- Ozﾐačeﾐie koﾐtajﾐera podľa druhu odpadu TETRAPAKY 

 

Veko vhadzovacieho otvoru: 

- V┞roHeﾐý z pol┞eth┞léﾐu 

- Veko s dvojitou steﾐou koﾐštrukIie 

- Farba veka pre zber plastov  ORANŽOVÁ 

- VhadzovaIí otvor pre zHer plastov prieﾏer ヱΒヰ ﾏﾏ 

- Počet vhadzovaIíIh otvorov ヱ ks 

 

Vﾐútorﾐý koﾐtajﾐer pre vyprázdňovaﾐie: 
- V┞roHeﾐý z HDPE 

- SpﾚsoH v┞prázdňovaﾐia/zatváraﾐia – ヲ dielﾐe dﾐo je ovládaﾐé ヲ – hákoﾏ v horﾐej časti 
ﾐádoH┞ 

- Spodﾐý výs┞p 

- OHjeﾏ vﾐútorﾐého koﾐtajﾐera ﾏiﾐ. ン,ヰ ﾏ3 

- koﾐtajﾐer v┞Haveﾐý dﾐoﾏ ふjedﾐýﾏ aleHo dvoﾏaぶ s Ielkovýﾏ oHjeﾏoﾏ ヱンヰ l 
 

Systéﾏ pre zdvíhaﾐie a vyprázdňovaﾐie: 
- Materiál odolﾐý proti korﾙzii 
- Všetk┞ oIeľové diel┞ ﾏusia H┞ť žiarovo ziﾐkovaﾐé 

- 2-hákový s┞stéﾏ v┞prázdňovaﾐia poﾏoIou h┞drauliIkej ruk┞ 

 

Koﾐtajﾐer Hude v┞roHeﾐý  v súlade s normou EN 13071 

Všetk┞ časti koﾐtajﾐera ﾏusia H┞ť plﾐe reI┞klovateľﾐé. Produkt ﾐeHude v┞roHeﾐý 
z reI┞klovaﾐého ﾏateriálu. 
 

Verejﾐý oHstarávateľ požaduje ﾐa dodaﾐý tovar záruku: 
- ヱヰ rokov ﾐa pevﾐé časti koﾐtajﾐera 

- ヲ rok┞ ﾐa poh┞Hlivé časti koﾐtajﾐera ふveko vhadzovaIieho otvoruぶ 
 

TABUĽKA Č. ヱ 

TeIhﾐiIká špeIifikáIia predﾏetu zákazky, veľkosti a počty ﾐádoH: 
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 

 

 

 

 



 

Z toho podľa druhov odpadu: 
 

Druh odpadu 

Počet 
oHstarávaﾐý

ch ks 

 

Objem 5 m3 

 

Objem 3 m3 

 

Objem 1,5 m3 

)ﾏesový koﾏuﾐálﾐy odpad  6 5 1 - 

Plasty 2 2 - - 

Papier 2 2 - - 

Sklo 1 1 - - 

Kovové oHaly 1 1 - - 

ViaIvrstvové koﾏHiﾐovaﾐé ﾏateriály 1 - 1 - 

SPOLU 13 11 2 - 

 

 

CELKOVÁ CENA PREDMETU )ÁKA)KY 
Por. 

č.  
 Cena bez DPH DPH Cena z DPH 

1. Dodávka polopodzeﾏﾐýIh koﾐtajﾐerov    

 

Výsledﾐá Ieﾐa Hude určeﾐá ﾐasledovﾐe: 

Celková Ieﾐa dodaﾐia predﾏetu zákazk┞: 

Cena bez DPH: 

Cena s DPH: 

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 
zákazky. 

ヶ. Variaﾐtﾐé riešeﾐie: Neuﾏožňuje sa 

Α. Podﾏieﾐky účasti v proIese verejﾐého oHstarávaﾐia: 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 v┞žadovaﾐý v prípade pokračovaﾐia proIesu verejﾐého 
oHstarávaﾐia a uzatvorenia zmluvﾐého vzťahu s úspešﾐýﾏ uIhádzačoﾏ . 

 

 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 

Ieﾐ┞ za dodaﾐie predﾏetu 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uk┞, v┞jadre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 v┞hodﾐoIovaﾐej 
poﾐuk┞, v┞jadreﾐá v EUR, 

bodymax  – ﾏa┝iﾏálﾐ┞ 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 28.01.2021 do 9. 00  hod., 

b) doručeﾐie poﾐuk┞ elektronicky na adrese uvedenej v Hode ヱ. tejto Výzv┞, 
poštou,   aleHo 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, 
- „POLOPOD)EMNÉ  KONTAJNERY – BYTČA 4. EPAPA“ – NEOTVÁRAŤ 

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

10. 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 takto zisteﾐá PH) 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┞. V prípade pokračovaﾐia 
proIesu verejﾐého oHstarávaﾐia, ak ﾐastaﾐú skutočﾐosti podľa  § 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 
posk┞tﾐutýIh fiﾐaﾐčﾐýIh prostriedkov. 
 

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 tejto Výzvy. 

 

11. Predﾏet zákazky bude 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 

 

 

 

 

 

 

 

 



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,  na predmet: 

zákazk┞:  

„DODANIE  POLOPOD)EMNÝCH  KONTAJNEROV  NA  KOMUNÁLNY  ODPAD – 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: ............................................................... .  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


