
 
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: 

„DSS JESIENKA  -  NADSTREŠENIE  BALKÓNOV“. 

 
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 – Vojtech Horvát; 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:   Dom sociálnych služieb Jesienka, Ul. Treskoňova 

Bytča a Kultúrny dom Pšurnovice. 

 

DSS Jesienka   - 13 ks 
KD Pšurnovice  - 1 ks 
Spolu    - 14 ks  
 

Ukončenie realizácie predmetu zákazky, najneskôr do 60 dní od podpisu zmluvy.  

 

4.  Podrobný opis predmetu zákazky a jeho rozsah:  Prístrešok –  oceľová konštrukcia 

s výplňou polykarbonátových platní hr. 10 mm, odtieň „bronz“, prichytenou ku konštrukcii 

pomocou al. líšt s gumovým tesnením. Prístrešok bude prichytení do muriva atiky, kotviacimi 

prvkami.  

Bližšie v technickej špecifikácii, ktorá je prílohou tejto Výzvy. 

Verejný obstarávateľ požaduje uskutočniť montáž prístreškov na DSS Jesienka pomocou 
horolezeckej techniky.  
Vzhľadom k výške objektu musí byť konštrukcia vyrobená zo segmentov a spojená pomocou 

spojovacieho materiálu až na mieste montáže. 
   
Na predmet zákazky nie je vypracovaná kompletná projektová dokumentácia, preto verejný 

obstarávateľ odporúča uchádzačom dohodnúť si obhliadku na mieste a to najneskôr deň 

pred 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. 
- Doklad o uzatvorenom Poistení zodpovednosti za škodu vo výške min. 500.000 EUR. 

 

Realizácia diela musí byť vykonaná pomocou horolezeckej techniky. 
 

 

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

a) Dňa 29.6.2017, 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, 

- „Jesienka – nadstrešenie balkónov“  – NEOTVÁRAŤ 

- predpokladaná hodnota zákazky –  cca 27.935,00 € 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: 7.6.2017 

 
 
 
 
 
 
 
 

Bc. Miroslav  Minárčik 
     primátor mesta 




