
    PRIESKUM TRHU  
MESTO BYTČA    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 chodníka od železničnej stanice v Hrabovom (Bauer – Hôrky – Obchod)“. 

 
 
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 – verejné obstarávanie 
     Ing. Jozef Drgoňa – vo veciach technických 
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     : „Oprava chodníka od železničnej stanice v Hrabovom“. 
 

Predmet zákazky        : Zabezpečenie stavebných prác na oprave chodníka v m. č. Hrabové, 
popri št. ceste I/61, po pravej strane v smere od Železničnej stanice v Bytči smerom na mesto 
Bytča s ukončením v odbočke do centra m. č. Hrabové. 
 
Rozsah a súpis požadovaných stavebných prác - zadanie: 
 
Objekt    : Chodník Hrabové  

Dôvod        : Oprava chodníka od železničnej stanice (Bauer) – Hôrky - Obchod 
 
 
 
 
 
 
 



Rozsah stavebných prác: 
 

Konštrukčná skladba chodníkov:     

zámková dlažba    60 mm    

štrkodrva frakcie. 4-8 mm   30 mm 

štrkodrva frakcie. 0-16 mm 100 mm 

štrkodrva frakcie. 0-32 mm 100 mm 

rastlý terén 

 

Plánovaná šírka chodníka: 1,50 m 

Plánovaná dĺžka chodníka: 580 m 

 

 Stručný opis požiadaviek na zákazku 

� Odstránenie pôvodných vrchných a podkladných vrstiev chodníka v celej šírke od 
cestného obrubníka do hĺbky cca 30 cm, merané od vrchnej vrstvy nového chodníka 

� Odstránenie pôvodných poškodených obrubníkov pri hranici chodníka s cestnou 
komunikáciou 

� Osadenie nových  cestných obrubníkov pri styku s cestnou komunikáciou a  zo strany 
rastlého terénu, od rodinných domov, do betónového lôžka s bočnou oporou do 
výšky hornej hrany nového chodníka. Prispôsobiť výškovo vjazdom na súkromné 
pozemky. 

� Položenie nových konštrukčných vrstiev chodníka, zhutňovanie po vrstvách max. hr. 
100 mm. 

� Dodávka materiálu, zámková dlažba, cestné a záhonové obrubníky, podkladné vrstvy, 
betón a iné. 

� Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo betónového podkladu hĺbky nad 50 do 
150 mm. 

� Úprava výšok vodovodných, plynových šupátok a kanalizačných poklopov v prípade 
ich výskytu 

� Terénne úpravy 
� Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na 

vzdialenosť do 5 km 
� Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny 
� Poplatky za skládku stavebná suť. (Ekologická likvidácia pôvodných vrstiev chodníka 

(odvoz a uskladnenie na riadenej skládke odpadu). 
� Doprava zamestnancov, strojov a materiálu na stavenisko (miesto výkonu stavebných 

prác) a späť.  
� Dopravné označenie prekážky cestnej premávky v zmysle vyhlášky Ministerstva 

dopravy č. 8/2009 Z. z. po nevyhnutnú dobu vykonávania prác na oprave chodníka. 
� Záruka 60 mesiacov  

 
 



Podmienky 
 

� realizácia stavebných prác na vlastné náklady a vlastnú zodpovednosť 
� vedenie stavby odborne spôsobilou osobou 
� pred začatím prác je potrebné prizvať zodpovedných pracovníkov rozvodných sietí na 

vytýčenie podzemných vedení inžinierskych sietí na náklady dodávateľa stavebných 
prác. Za poškodenie inžinierskych sietí zodpovedá dodávateľ. 

� kryt chodníka zrealizovať betónovou zámkovou dlažbou SEKA (firma Premac) 
� likvidácia vzniknutého stavebného odpadu na vlastné náklady v súlade so zákonom o 
� odpadoch 
� výškové a smerové usporiadanie chodníka zrealizovať tak, aby nedošlo k ohrozeniu 

bezpečnosti chodcov a poškodzovaniu majetku. 
� plná zodpovednosť za prípadné škody vzniknuté pri a po realizácii stavebných prác 

 

 
 
 
 
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. 50.000 
€ 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 7.4.2014. 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 % 
 
 
 
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, 
resp., ak nastane skutočnosť podľa § 4  zákona o verejnom obstarávaní. 
Z prieskumu trhu nevyplýva uchádzačovi právny nárok na uzavretie zmluvného vzťahu. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Miroslav  M i n á r č i k 
   primátor mesta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


