
 
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  MIESTNYCH  KOMUNIKÁCIÍ  BYTČA“. 

 
Predmet zákazky: Oprava miestnych komunikácií, chodníkov a parkovísk 
Hlavný slovník kód CPV 45000000-7 
 
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:   Miestne komunikácie na území mesta Bytča 
a mestských častí, podľa priloženého rozpisu prác. Najneskôr do 60 dní od podpisu zmluvy.  
 

- Miestne komunikácie, chodníky a parkoviská sídlisko Bytča 
- Miestne komunikácie Ul. Mieru a Komenského 
- Miestne komunikácie Ul. Bottova, sídlisko Úvažie 
- Miestne komunikácie Hliník nad Váhom 

 
4.  Podrobný opis predmetu zákazky a jeho rozsah: Predmetom zákazky je oprava MK, 
chodníkov a parkovacích plôch Sídlisko Bytča, Sídlisko Úvažie, Ul. Komenského, Ul. Mieru, Ul. 
Bottova. Rozsah opravy je vyznačený orientačne v priložených mapových podkladoch. 
Skutočný rozsah je vyznačený priamo na MK, chodníkoch a parkoviskách. Nutná osobná 
obhliadka. 
 
Oprava  min. rozsah 

 odstránenie krytu vozovky, chodníka a parkovísk 
 úprava podkladu výškovo a smerovo 
 úprava pláne pred položením nových konštrukčných vrstiev vozovky 
 položenie podkladných vrstiev 
 položenie krytu vozovky z cestného asfaltu 
 odvodnenie celej opravovanej plochy, úprava cestných vpustí, odvodnenie do 

vsakovačiek, drenážnych plôch so štrkového lôžka, oprava kanalizácie 
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 výšková úprava kanalizačných poklopov, uzáverov vody a zemného plynu 
 Vyriešiť detaily napojenia na MK 
 Dopravné značenie 
 likvidácia odpadu 

 
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 projektová dokumentácia. 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: 
 

1. 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. 

 

2. Podľa § 34 ods. 1 písm. b) zoznamom stavebných prác rovnakého alebo podobného 
s  predmetom obstarávania, uskutočnených za predchádzajúce 3 roky od vyhlásenia 
verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných 
prác; zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných 
prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok, ak 
odberateľom 
a) bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dokladom je 
referencia, 
b) bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, 
dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá 
k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplneným 
dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého 
boli uskutočnené. 
 

3. Minimálna požadovaná úroveň štandardov:  
K bodu 2.: V zozname stavebných prác musia byť stavby rovnakého alebo podobného 
predmetu v závislosti od charakteru hlavného predmetu zákazky. Uchádzač preukáže 
realizáciu stavebných prác v predmete zákazky, pričom minimálna súhrnná hodnota 
musí byť nad  300 000,00 €/ bez DPH v EUR. 
 

4. Platnou ponukou je ponuka, ktorá neobsahuje žiadne obmedzenia alebo výhrady, 

ktoré sú v rozpore s požiadavkami verejného obstarávateľa na predmet zákazky 



uvedenými v tejto Výzve a neobsahuje také skutočnosti, ktoré sú v rozpore so 

všeobecne záväznými právnymi predpismi. 

 

5. Ponuka uchádzača, ktorá nebude spĺňať požiadavky verejného obstarávateľa podľa 

bodu 5 – Podmienky účasti vo VO, tejto Výzvy, bude z verejného obstarávania 

vylúčená. Uchádzačovi bude písomne oznámené vylúčenie jeho ponuky s uvedením 

dôvodu vylúčenia. 

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

a) Dňa 23.6.2017, 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, 
- „Miestne komunikácie Bytča“  – NEOTVÁRAŤ 

- predpokladaná hodnota zákazky –  135.000,00 € bez DPH   
 
 

7. 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. 
 
8. 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 znení neskorších predpisov.  
 

V Bytči, dňa: 31.5.2017 
 

 

 

 

 

 

 

Bc. Miroslav  Minárčik 
     primátor mesta 

 

 
 



 

Oprava MK ul. Bottova, Sídlisko Úvažie 

 



 

Oprava MK Hliník nad Váhom 

 



 

Oprava MK Hliník nad Váhom 

 



 

Oprava MK Hliník nad Váhom 

 



 

Oprava MK, chodníkov a parkovísk Sídlisko Bytča 

 



 

Oprava MK, chodníkov a parkovísk Sídlisko Bytča 

 



 

 

Oprava MK ul. Mieru, ul. Komenského 


