
 
MESTO  BYTČA 

 

VÝZVA NA  PREDLOŽENIE CENOVEJ  PONUKY 
Zadávanie zákazky s nízkou hodnotou, podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom 

obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, na dodanie  

predmetu zákazky: 

„OPRAVA  MIESTNEJ  KOUMNIKÁCIE  Ul.  MOYZESOVA“. 

 
1. Identifikácia  verejného obstarávateľa: 

Názov: Mesto Bytča 
Sídlo: Námestie Slovenskej republiky č. 1/1, 014 01Bytča   
IČO: 00 321 192 

Telefón: 041/5073914 
Fax: 041/5073912 
Stránkové hodiny: 8. 00 – 11. 00 hod., 11. 30 – 14. 00 hod. 

Kontaktná osoba: vo veciach procesu VO - Ing. Dušan Beníček; 041/507 39 14 

    vo veciach technických/obhliadka - Ing. Jozef Drgoňa; 041/507 39 27 

e-mail : aukcie@bytca.sk 

 
2 Typ zmluvného vzťahu: Zmluva o dielo podľa zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník 

 
3.   Miesto a lehota dodania zákazky: Ul. Moyzesova Bytča.   

      Do 60 dní od podpisu zmluvy.  

4.  Podrobný opis predmetu zákazky a jeho rozsah: Zadanie stavby s výkazom výmer, ktoré 

tvorí prílohy Výzva na predkladanie ponúk.  

Na predmet zákazky nie je vypracovaná kompletná projektová dokumentácia, len výkaz 

výmer, preto verejný obstarávateľ odporúča uchádzačom dohodnúť si obhliadku na mieste 

a to najneskôr deň pre uplynutím lehoty na predkladanie ponúk. 

 

5.  Podmienky účasti v 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. 
 

9. Uplynutie lehoty na predkladanie ponúk a spôsob predloženia ponuky: 
 

a) Dňa 6.6.2017, do 9. 00  hod., 
b) doručenie ponuky elektronicky na adrese uvedenej v bode 1. tejto Výzvy, 

poštou,   alebo osobne na  poštovej adrese podľa bodu 1. Výzvy 

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 miestnej komunikácie Ul. Moyzesova“ – NEOTVÁRAŤ 

- predpokladaná hodnota zákazky –  37.961,26 € bez DPH   
 

10. Podmienky financovania: Dodávateľovi sa neposkytne žiaden preddavok. Predmet 

zákazky sa bude financovať formou bezhotovostného platobného styku, na základe faktúry v 

lehote splatnosti 14  kalendárnych dní odo dňa jej doručenia. 

 
11. Ďalšie informácie: Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť vyhlásený postup 

verejného obstarávania v prípade, ak najvýhodnejšia ponuka bude vyššia, ako výška  

finančných prostriedkov plánovaných na zabezpečenie  predmetnej zákazky, ako aj v zmysle 

§ 57 ods. 1 a 2  zák. č. 343/2015  Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov.  
 
 

 
V Bytči, dňa: 18.5.2017 

 
 

 

 

 

 

 

 

Bc. Miroslav  Minárčik 
     primátor mesta 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Príloha: 

- výkaz výmer 

 

 

 

 
 



Stavba:   Bytča porušená cesta zo zámkovej dlažby

Objekt:   

Objednávateľ:   

Zhotoviteľ:   

Miesto.   Bytča Dátum:   1. 8. 2016

Č. Kód položky Popis MJ Množstvo celkom
Jednotková cena 

zadania
Celková cena 

zadania

HSV Práce a dodávky HSV   

1 Zemné práce   

1 113106612
Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov v ploche 
nad 20 m2,  -0,26000t   m2 600,000

"plocha komunikácie - odstránenie"498   498,000

"plocha chodníka - odstránenie "102   102,000

Súčet   600,000

2 113307232
Odstránenie podkladu  v ploche nad 200 m2 z betónu 
prostého, hr. vrstvy nad 150 do 300 mm,  -0,50000t   m2 600,000

"odstránenie stmeleného podkladu pod dlažbou"600   600,000

Súčet   600,000

3 113307213
Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva 
ťaženého, hr. vrstvy 200 do 300 mm,  -0,50000t   m2 180,000

"odstránenie nevhodného, alebo poškodeného podkladu na 
komunikácii a pojazd. chodníku"180   180,000

Súčet   180,000

4 113205111
Vytrhanie obrúb betónových, chodníkových ležatých, 
vrátane lôžka  -0,23000t   m 34,000

5 181101102 Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením   m2 600,000

"zhutnenie štrkového podkladu - v miestach so zachovaním 
štrk. ochr. vrstvy, alebo pláne v miestach kde dôjde k 
obnaženiu pláne"600   600,000

Súčet   600,000

5 Komunikácie   

6 564861111
Podklad zo štrkodrviny ŠD fr. 0-63 mm s rozprestrením a 
zhutnením po zhutnení hr. 200 mm   m2 180,000

"podklad zo ŠD - výmena na 30% plochy"180   180,000

Súčet   180,000

7 567132115
rozprestrením a zhutnením,CBGM C5/6 22,po zhutnení hr. 
200 mm   m2 600,000

8 573211111
Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z 
asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m2   m2 1 200,000

600*2   1 200,000

Súčet   1 200,000

9 577141112
Betón asfaltový nemodifikovaný po zhutnení I.tr. 
strednozrnný AC 11 O  hr. 50mm   m2 600,000

"nová vozovka+nový pojazd. chodník"498+102   600,000

Súčet   600,000

10 577151213
Betón asfaltový nemodifik. po zhutnení II.tr.  hrubozrnný AC 
16 L hr. 60mm   m2 600,000

"nová vozovka+nový pojazd. chodník"498+102   600,000

Súčet   600,000

8 Rúrové vedenie   

11 899331111
Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm 
zvýšením poklopu   ks 2,000

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Spracoval:   
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12 899431111
Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm 
zvýšením krycieho hrnca   ks 4,000

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie   

13 1116171000

Asfaltová zálievka z cestného asfaltu (alt. Bitumax 10, 

Biguma TL 82 a pod.) vrátane náteru adhéznou hmotou, 

alt. použitie asf. pásky Dunaflex   m 158,000

14 914001112R

Náklady na dočasné dopravné značenie počas realizácie 
stavby (zapožičanie značenia vrátane manipulačných prác) - 
značenie realizované podľa výkresu dočasného 
dopravného značenia   kpl 1,000

"náklady na dočasné dopravné značenie počas realizácie 
stavby, vrátane projektu DDZ a odsúhlasenia na ODI"1   1,000

Súčet   1,000

15 917762111
Osadenie cest. obrubníka betónového s oporou z betónu 
prostého tr. C 12/15 do lôžka z betónu hr. 100 mm   m 34,000

16 5921745000 Obrubník betónový cestný so skosením 150x250x1000 mm   ks 34,000

17 918101111
Lôžko pod obrub., krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z 
betónu prostého tr. C 12/15-XO   m3 2,040

0,06*34   2,040

Súčet   2,040

18 979087112
Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú 
dopravu sutiny   t 431,680

"vybúrané bet. vrstvy, vybúraný betón. obr.a zámková 
dlažba"(600*0,06+600*0,2+3,4)*2,2   350,680

"vybúrané nestmelené vrstvy"(180*0,25)*1,8   81,000

Súčet   431,680

19 979087113
Doprava vybúraných hmôt vodorovné premiestnenie sutiny 
na skládku   t 431,680

"vybúrané bet. vrstvy, vybúraný betón. obr.a zámková 
dlažba"(600*0,06+600*0,2+3,4)*2,2   350,680

"vybúrané nestmelené vrstvy"(180*0,25)*1,8   81,000

Súčet   431,680

20 979089012
Poplatok za skladovanie - betón, kamenivo - triedený 
stavebný odpad   t 431,680

"vybúrané bet. vrstvy, vybúraný betón. obr.a zámková 
dlažba"(600*0,06+600*0,2+3,4)*2,2   350,680

"vybúrané nestmelené vrstvy"(180*0,25)*1,8   81,000

Súčet   431,680

99 Presun hmôt HSV   

21 998225111
Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom 
asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu   t 698,372

Celkom   
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