
 
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  STRECHY  A MAĽOVANIE  MŠ  HLINÍK  NAD  VÁHOM“. 

 
Predmet zákazky: „Oprava strechy a maľovanie MŠ Hliník nad Váhom“ – 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 
    Vojtech Horvát - vo veciach technických a obhliadka 
    041/507 39 27 
Stránkové hodiny: 8. 00 – 11. 00 hod., 11. 30 – 14. 00 hod. 
e-mail : aukcie@bytca.sk 

  
2.   Miesto dodania zákazky: MŠ  Hliník nad Váhom 
 
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. 
   
Opis premetu zákazky tvorí prílohu č. 1, tejto Výzvy na predkladanie ponúk a projektová dokumentácia 
k nahliadnutiu na MsÚ odd. Regionálneho rozvoja a správy majetku č. dv. 18, p. Vojtech Horvát. 
 

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 7.10.2016. 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 strechy a maľovanie MŠ Hliník nad Váhom“ - NEOTVÁRAŤ 

d) jazyk ponuky slovenčina, mena:  €  (euro), 
 
7. Predpokladaná hodnota zákazy: cca 4.750,00 € 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Por. Číslo Názov úkonu Jednotka Množstvo
Cena za 

jednotku
Cena spolu

1 Vyčistenie plochy strechy m² 223,90

2 Napenetrovanie podkladu hmotou asfaltový lak penetračný       m² 223,90

3
Dodávka,pás s modifik.asfaltom ELASTODEK 4,2 DEKOR Štandard, základná výmera + 15% na pozdĺžne a 

priečne preloženie       m² 257,40

4 Zhotovenie povlakovej krytiny striech do 10%  pritavením NAIP ELASTODEK v plnej ploche m² 257,40

5 Trasport materialu na strechu žeriavom  cca hod 2,00

 V Bytči dňa 19.08.2016

ROZPOČET PRÁCE
Vec: Rekonštrukcau plochej strechy objekt M. Š. Hliník nad Oprava strechy MŠ Hliník nad Váhoméhom

pre mesto 014 01 Bytča            



Por. Číslo Názov úkonu Jednotka Množstvo
Cena za 

jednotku
Cena spolu

1 Izolovanie pretečených fľakov synt. farbou m² 4,00

2 Oprava vápených omietok stierkou a sádrou       m² 309,00

3 Maľba Primalexová trojfarebná do v. 3m       m² 309,00

4 Náter sokla synt.farbou 2x, v požadovanom odtieni s výspravou podkladu m² 92,00

5 Zakrývanie podlahy,oblepovanie lišt papierovou páskou,doprava materialu

 V Bytči dňa 19.08.2016

ROZPOČET PRÁCE
Vec: Maliarské práce, objekt M. Š. Hliník nad Oprava strechy MŠ Hliník nad Váhomáhom

pre mesto 014 01 Bytča            


