
 
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  CHODNÍKA  A MONTÁŽ  KRÍŽA  -  CINTORÍN  PŠURNOVICE“. 

 
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:   Cintorín Pšurnovice. 

      Najneskôr 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.  
Oprava chodníka Cintorín Pšurnovice 
   

Oprava min. rozsah 
� Rozobranie časti zámkovej dlažby v mieste napojenia sa na chodník cca 10 m2 

� Odstránenie asfaltového krytu z jestvujúceho chodníka  100 m2 

� Odkopávka pre položenie nových konštrukčných vrstiev 

� Výškové a smerové vedenie chodníka 

� Osadenie záhonových obrubníkov 

� Položenie podkladu zo štrkodrvy 

� Položenie zámkovej dlažby 

� Dodávka a osadenie dreveného kríža (detto cintorín Malá Bytča) 

 

Podmienky realizácie 
� realizácia prác vo vlastnom mene, na vlastnú škodu a nebezpečie 

� fakturácia po realizácii diela 

� záruka na realizované práce 5 rokov 

� osobná obhliadka predmetu diela 



� predloženie položkovitého rozpočtu 

� zmluvná cena je konečná 

� obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených ponúk, ak výška 

ceny za dielo prevýši výšku poskytnutých prostriedkov 

 

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 chodníka – cintorín Pšurnovice“  – NEOTVÁRAŤ 

- predpokladaná hodnota zákazky –  5.505,26 € 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: 22.5.2017 

 
 

Bc. Miroslav  Minárčik 
     primátor mesta 

 
 

Príloha: 

- výkaz výmer  



ROZPOČET
Stavba: Chodník Cintorín Pšurnovice
Objekt:  
Časť:  
JKSO:  

Objednávateľ: Mesto Bytča
Zhotoviteľ: TS Bytča
Dátum: 4.4.2017

P.Č. TV KCN Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková

Cena celkom
Sadzba 

DPH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

D HSV Práce a dodávky HSV 0,000

D 1 Zemné práce 0,000

1 K 221
113106121 Rozoberanie dlažby, z betónových alebo kamenin. dlaždíc, dosiek alebo tvaroviek,  -

0,13800t
m2 10,000 0,000 20,0

'"vybúranie krytu chodníka (kryt- zámková dlažba) hr" . 60  'mm

4 K 221
113151313 Odstránenie asfaltového podkladu alebo krytu frézovaním, v ploche nad 500 m2,pruh 

nad 750 mm,s prek.hr.40 mm,  -0,10200t
m2 98,000 0,000 20,0

1 K 001
122102202 Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty v horninách 1-2 nad 100 do 1000 

m3
m3 22,120 0,000 20,0

výkop (chodníky, komunikácia)

11 K 001 162301101 Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste, horniny tr.1-4 do 500 m m3 22,120 0,000 20,0

12 K 001
162701112

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste, horniny tr.1-4 do 15000 m m3 22,120 0,000 20,0

13 K 001 167101101 Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3 m3 22,120 0,000 20,0

14 K 001 171201201 Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 m3 22,120 0,000 20,0

5 K 001 175101202 Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny m3 22,120 0,000 20,0

spätný zásyp zeminou

6 M MAT 5833721300 Štrkopiesok 0-32 z t 26,544 0,000 20,0

D 5 Komunikácie 0,000

7 K 221 564861111 Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 200 mm m2 110,000 0,000 20,0

Konštrukčné vrstvy Chodníka

Súčet 110,000

8 K 221 596911111 Kladenie zámkovej dlažby hr.6cm pre peších do 20 m2 m2 110,000 0,000 20,0

9 M MAT 5922911700 PREMAC SEKA 200/200/60 sivá  hrúbky 6 cm m2 121,000 0,000 20,0

Konštrukčné vrstvy Chodníka 

10 K 221
916561111 Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou 

oporou 
m 170,000 0,000 20,0

11 M MAT 5922924700 PREMAC doplnky obrubník parkový 100x20x5 cm farba sivá ks 170,000 0,000 20,0



12 K 221 918101111
Lôžko pod obrub., krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 
16/20

m3 8,550 0,000 20,0

13 Dodanie, osadenie dreveného kríža (viď. Cintorín Malá Bytča) ks 1,000 0,000 20,0

Celkom 0,000


