
PRIESKUM TRHU 
Jednoduchá zákazka 

v zmysle § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších 
predpisov na dodanie  prác na predmet zákazky pre projekt: 

“Obnova vodorovného dopravného značenia v Bytči“.  

   
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. Plnenie zmluvy bude verejný obstarávateľ zabezpečovať 
na základe čiastkových objednávok. 
 
3.   Miesto dodania zákazky: Podľa bodu 1.  tejto výzvy 
 

4.  Opis predmetu zákazky a jeho rozsah: Predmetom zákazky je obnova vodorovného 
dopravného značenia na miestnych komunikáciách v meste Bytča. Uvádzané množstvá 
a plochy sú orientačné a slúžia len na určenie predpokladaného množstva prác. Verejný 
obstarávateľ bude realizovať predpokladané objemy prác postupne, podľa pridelených 
finančných prostriedkov na uvedené práce.  
 
Výsledkom prieskumu trhu bude cena za jednotku. 
 
Predpokladané lokality a množstvá VDZ: 

Ulica bm (0,125) Bm (0,250) m2 plochy m2pl. žltá 

S. Sakalovej – parkovisko pri 
Poliklinike 

120 470 78 - 

Štefánikova + parkovisko MŠ 
Hurbanova 

110 630 187 3 

Thurzova - 210 30 8 

Lániho – pred kinom, Lidl od polície 994 820 23 - 

Prechody Námestie SR + na dlažbe - - 180 - 

Námestie šikmé parkovanie - 100 110 - 

SPOLU 1.224 2.230 608 22 
 

 

 

 

 



 
5.  Podmienky účasti v procese verejného obstarávania: 
 

Uvedené doklady bude verejný obstarávateľ požadovať len od víťazného uchádzača pred 
podpisom zmluvy o dielo. 
 
- kópia výpisu z obchodného registra, živnostenského listu, alebo iný doklad 

oprávňujúci uchádzača na dodanie predmetu zákazky. 
 
6.  Uplynutie lehoty na predkladanie ponúk: 
 

a) dňa 2.5.2014. do 10. 00  hod., 
b) ponuku je možné predložiť elektronicky na adrese podľa bodu 1. tejto výzvy, alebo na 

podateľňu MsÚ v Bytči v uzavretej obálke s označením heslom zákazky a „Neotvárať“. 
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:  
 
- Celková cena  v € s DPH za bm/m2      100 % 
 
VODOROVNÉ DOPRAVNÉ ZNAČENIE: 

Položka Rozpis položky m.j. Množstvo Cena s DPH 

VDZ Deliace čiary šírka 0,125 bm 1.224,.00  

VDZ Vodiace čiary šírka 0,250 bm 2.230,00  

VDZ Plošné značenie farba biela m2 608,00  

VDZ Plošné značenie farba žltá m2 22,00  

VDZ Priechody pre chodcov m2 311,00  

VDZ Stop čiary + nápisy STOP m2 23,00  

VDZ Radiace šípky m2 16,00  

VDZ Z4b Trojuholník žltý reflexný 0,5/0,5 m ks 12,00  

 
Cena za bežné metre 

Položka CENA m.j.  

1. SPOLU BEZ DPH bm  

2. DPH bm  

3. SPOLU S DPH bm  

Cena za m2 

Položka CENA m.j.  

1. SPOLU BEZ DPH m2  

2. DPH m2  

3. SPOLU S DPH m2  

 



Položka CENA m.j.  

1. SPOLU BEZ DPH ks  

2. DPH ks  

3. SPOLU S DPH ks  

 
CENA ZA PREDMET ZÁKAZKY 

Položka SPOLU S DPH bm/m2  

 
 
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neuzavrieť zmluvu so žiadnym uchádzačom 
v prípade, ak mu nebudú poskytnuté finančné prostriedky na uvedený predmet zákazky, 
resp. 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.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


