
PRIESKUM TRHU  
VÝZVA/ZADANIE 

Jednoduchá zákazka 
v zmysle zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov 

na dodanie  prác na predmet zákazky: 
„Oprava fasády a strechy DS Hliník nad Váhom“. 

 

 
 
1.   Identifikácia  verejného obstarávateľa: 

Názov: Mesto Bytča 
Sídlo: Námestie Slovenskej republiky č. 1/1, 014 01 Bytča   
IČO: 00 321 192 
Telefón: 041/5073914 
Fax: 041/5073912 
Kontaktná osoba: Ing. Dušan Beníček 
Stránkové hodiny: 8. 00 – 11. 00 hod., 11. 30 – 14. 00 hod. 
e-mail : aukcie@bytca.sk 

  
2.  Typ zmluvy:   Výsledkom procesu verejného obstarávania bude zmluva o dielo podľa zák.  
     č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník. 
 
3.   Miesto dodania zákazky: Podľa bodu 1.  tejto výzvy 
 

4.  Podrobný opis predmetu zákazky a jeho rozsah:  
  
Objekt     : Dom smútku Hliník nad Váhom 
 

Predmet zákazky        : Oprava fasády a strechy domu smútku 
 
Rozsah a súpis požadovaných stavebných prác: 
 

� Vyčistenie strešnej krytiny, klampiarskych výrobkov, 1x základný náter, 2 x emailový 
náter 

� Osadenie dažďového zvodu s čistiacim kusom a prepojením na vsakovací objekt, 
realizácia vsakovačky 

� Dodávka a montáž 10 m 2  zámkovej dlažby so záhradným obrubníkom 
� Dodávka a montáž kamennej dosky na múrik pri vchode 
� Dodávka a montáž 6 ks plastových okien v tvare a farbe pôvodných 
� Dodávka a montáž 1 ks plastové dvere, výmena jestvujúcich drevených dverí vrátane 

zárubne, v tvare a farbe ako ostatné 
� Náter bielej presklenej steny s dverami na hnedo (zosúladenie farebného riešenia) 
� Náter podbitia krovu 
� Vyčistenie fasády a sokla (odstránenie nesúdržných častí) 
� Úprava podkladu lepidlom, sieťkovaním,  nerovnosti vyrovnať napr. polystyrénom 
� Penetrácia, silikátová omietka, zrnitosť 1,5 mm 
� Detto sokel – marmolitová omietka zrnitosť 2 mm 



� Lešenie 
� Dopravné a iné nepredvídateľné náklady 
� Vyčistenie a likvidácia odpadu 
� Certifikáty od použitých materiálov a zabudovaných predmetov 
� Záručná doba 60 mesiacov 
 

 
Doba trvania realizácie zákazky max 4 týždne od písomného odovzdania a prebratia 
staveniska. 
 
 

 
Vyčistenie, náter strechy a klampiarskych 

výrobkov, podbitia krovu, silikátová 
a marmolitová omietka 

 

 
 

 
 

 
 

Dodávka a montáž 6 ks okien 

Náter bielej presklenej steny 

Dodávka a montáž 6 ks okien 

Dodávka a montáž kamennej  

dosky 



 
Osadenie vsakovačky a položenie 10 m2 

zámkovej dlažby 
 

 
 

 
Bližšie informácie a prípadnú obhliadku na mieste je možné dohodnúť si osobne, alebo 
telefonicky, na čísle telefónu 041/507 39 14, u Ing. Jozefa Drgoňu, najneskôr deň pred 
termínom predkladania cenových ponúk. 
 
5.  Podmienky účasti v procese verejného obstarávania:  
 

- kópia výpisu z obchodného registra, živnostenského listu, alebo iný doklad 
oprávňujúci uchádzača na dodanie predmetu zákazky, 

- zoznam dodávok prác obdobného charakteru, ako je predmet zákazky za roky 2011, 
2012 a 2013, ktorý musí obsahovať min. tri realizované dodávky vo výške min. 20.000 
€ s DPH. 

 
Uvedené doklady bude verejný obstarávateľ požadovať od víťazného uchádzača, 
len pokiaľ nenastanú skutočnosti podľa bodu č. 9. tejto výzvy. 

 
6.  Uplynutie lehoty na predkladanie ponúk: 
 

a) dňa 4.4.2014. do 10. 00  hod., 
b) Ponuku je potrebné predložiť elektronicky na adresu podľa bodu 1, 
c) jazyk ponuky slovenčina, (čeština) mena:  €  (euro), 

 
     
7. Podmienky financovania: Dodávateľovi sa neposkytne žiaden preddavok. Predmet 
zákazky sa bude financovať formou bezhotovostného platobného styku  v lehote splatnosti 
faktúr 14 dní od doručenia faktúry verejnému obstarávateľovi.  
 
8. Kritériá hodnotenia ponúk:  
 
 

- Cena  v € vrátane DPH       100 % 
 
 

Dodávka a montáž 1 ks 

plastové dvere 

Dodávka a osadenie 

dažďového zvodu s čistiacim 

kusom 



9. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neuzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý 
predložil najvýhodnejšiu ponuku v prípade, ak najvýhodnejšia ponuka bude vyššia, ako 
výška  finančných prostriedkov plánovaných na zabezpečenie  predmetnej zákazky, ako aj 
v zmysle § 46 zák. č. 25/2006  Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov.  
Z prieskumu trhu nevyplýva uchádzačovi právny nárok na uzavretie zmluvného vzťahu. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Miroslav  M i n á r č i k 
   primátor mesta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


