
 
MESTO  BYTČA 

 
VYZVA  NA  PREDLOŽENIE  PONUKY 

v rámci zadávania zákazky podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov, na dodanie predmetu zákazky: 

„OPRAVA  OPLOTENIA ZŠ E. LÁNIHO“. 

 
Predmet zákazky: „Oprava oplotenia ZŠ E. Lániho“ – práca  
   
1.   Identifikácia  verejného obstarávateľa: 

Názov: Mesto Bytča 
Sídlo: Mestský úrad v Bytči, Námestie SR č. 1/1, 014 01 Bytča  
IČO: 00 321 192 
Telefón:  041/507 39 14 
Fax:  041/507 39 12 
Kontaktná osoba:  Ing. Dušan Beníček -  vo veciach VO 
    Ing. Jozef Drgoňa – vo veciach technických a obhliadka 
Stránkové hodiny: 8. 00 – 11. 00 hod., 11. 30 – 14. 00 hod. 
e-mail : aukcie@bytca.sk 

  
2.   Miesto dodania zákazky: ZŠ E. Lániho Bytča 
 
3. Podrobný opis predmetu zákazky a jeho rozsah:  

Obhliadka je potrebná za účelom dohodnutia presného rozsahu prác a je možné si je 
dohodnúť na tel. č. podľa bodu 1. 
   

Oplotenie areálu ZŠ E. Lániho od ul. E. Lániho a ul. Štefánikovej je zrealizované betónovým 
plotom, betónové základy, betónová podmúrovka a stĺpy. Výplň oplotenia je z jokloviny 
v ráme. V oplotení sú osadené 3 ks plotových vrátok a 3 ks plotových vrát. 
 
Oprava oplotenia – min. rozsah 

 odkopanie oplotenia, izolácia muriva oplotenia 
 vyčistenie, oklepanie, odstránenie voľných a narušených častí murovaného plotu 
 odstránenie hrdze, doplnenie chýbajúcich častí kovovej časti oplotenia, oprava 

plotových vrátok a vrát 
 sanácia odhaleného muriva penetráciou, sanačnou maltou, doplnenie chýbajúcich 

častí dobetonávkou so zachovaním tvaru, s použitím výstuže 
 sieťkovanie muriva lepidlom 
 penetrácia povrchu 
 potiahnutie muriva silikátovou omietkou, resp. náterom 
 ošetrenie kovových častí oplotenia, základný a vrchné nátery oplotenia 
 likvidácia odpadu 

 
Podmienky realizácie 

 realizácia prác vo vlastnom mene, na vlastnú škodu a nebezpečie 
 fakturácia po realizácii diela 



 záruka na realizované práce 5 rokov 
 osobná obhliadka predmetu diela 
 predloženie položkovitého rozpočtu 
 zmluvná cena je konečná 
 obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených ponúk, ak výška 

ceny za dielo prevýši výšku poskytnutých prostriedkov 
 

4.  Rozdelenie predmetu zákazky na časti: Požaduje sa ponuka na celý predmet zákazky. 

5.  Podmienky účasti v budúcom 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. 
      Ak je uchádzač zapísaný do zoznamu podnikateľov, verejný obstarávateľ odporúča túto 

informáciu uviesť v ponuke. 
 
6.  Uplynutie lehoty na predkladanie ponúk: 
 

a) dňa 15.8.2016. do 9. 00  hod., 
b) doručenie ponuky elektronicky na adrese uvedenej v bode 1. tejto výzvy, alebo 

poštou,   osobne na  poštovej adrese, 
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, 
- „Oprava oplotenia ZŠ E. Lániho“ - NEOTVÁRAŤ 

d) jazyk ponuky slovenčina, mena:  €  (euro), 
 
7. Predpokladaná hodnota zákazy: cca 42.000,00 € bez DPH 

 
8.  Ponuka obsahuje: Ponuku na celý predmet zákazky. 
 
9. Cena plnenia: Cenu plnenia uvedie uchádzač v prehľadnej tabuľke na základe vlastných 
výpočtov, pričom cena musí zahŕňať všetky náklady spojené s požadovaným predmetom 
zákazky. Ak uchádzač nie je platcom DPH uvedie túto skutočnosť ako súčasť požadovanej 
informácie o navrhovanej cene vo formulári. 
 
10. Ďalšie informácie: Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť vyhlásený postup 
verejného obstarávania podľa § 57 zákona č. 343/2016 Z. z. o verejnom obstarávaní, alebo, 
ak výsledkom vereného obstarávania bude suma, ktorá bude vyššia, ako výška  finančných 
prostriedkov plánovaných na zabezpečenie  predmetnej zákazky.  
 
 
 
 

Bc. Miroslav Minárčik 
        primátor mesta 

 


