
     
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: 

„FUTBALOVÝ  ŠTADIÓN  -  VÝMENA  OKIEN“. 

 
 
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:   Tribúna futbalového štadióna v Bytči, Ul. S. Sakalovej. 

Najneskôr do 60 dní od podpísania zmluvy o dielo.   

 

4.  Podrobný opis predmetu zákazky a jeho rozsah: Výmena okien za plastové s parapetmi. 

Mreže od hracej plochy musia ostať zachované. Na predmet zákazky nie je vypracovaná 

projektová dokumentácia.  

Verejný obstarávateľ zabezpečí obhliadku na mieste za účelom presného zamerania okien 

a dohodnutia niektorých detailov stavebných prác. Obhliadku je potrebné dohodnúť na tel. 

č. podľa bodu 1 Výzvy na predloženie ponuky, nejneskôr však jeden deň pred uplynutím 

lehoty na predkladanie ponúk. 
Zadanie diela tvorí prílohy Výzva na predkladanie ponúk.  

 

Výmena okien min. rozsah 

� demontáž 41 ks okien 

� demontáž mreží 

� osadenie 41 ks plastových okien s parapetmi 

� vysprávky špaliet, oprava omietok, maľby  
� osadenie mreží, oprava konštrukcií, náter 

(stavebné práce budú súčasťou ponuky) 



POZNÁMKA: Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo upraviť množstvo okien, ktoré budú 
menené. V tom prípade bude fakturácia realizovaná podľa skutočne vykonaných prác. 
 
Podmienky realizácie 
 

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

� fakturácia po realizácii diela 

� osobná obhliadka predmetu diela 

� predloženie položkovitého rozpočtu 

� zmluvná cena je konečná 

 
Technické požiadavky na dodávané okná 
 

� súčiniteľ prechodu tepla - Uw = 1, 2 W/m
2 

K), pri použitom dvojskle s Ug = 1, 1 W/ m
2 

K) a štandardnom zasklení 4-16-4 mm 

� izolačné dvojsklo Ug = 1, 1 W/ m
2 

K 

� stredové dorazové tesnenie 

 

Ďalšie požiadavky na dodaný predmet zákazky 
 

� záruka na profily –  min. 5 rokov 

� záruka na kovanie – min. 3 roky 

 

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. 

- Predloženie príslušných listinných dokladov, certifikátov a obd., ktorými sa 

preukazuje splnenie technických požiadaviek verejného obstarávateľa uvedených vo 

Výzve, na dodávaný tovar - okná, najmä ich tepelno - izolačných a bezpečnostných 

vlastností.  

- Uchádzač si musí dohodnúť so zástupcom verejného obstarávateľa obhliadku na 

mieste, za účelom zamerania okien, určenia typu otvárania okien a upresnenia 

rozsahu murárskych prác, na adrese podľa bodu 1 tejto Výzvy, a to najneskôr deň pre 

uplynutím lehoty na predkladanie ponúk. 

- 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. 

 

 

 



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

a) Dňa 27.6.2017, 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, 

- „Futbalový štadión – výmena okien“  – NEOTVÁRAŤ 

- predpokladaná hodnota zákazky –  10.000,00 € 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: 5.6.2017 

 
 
 
 
 

Bc. Miroslav  Minárčik 
     primátor mesta 

 
 
 
 
 
 
 
 

Príloha: 

- zadanie    














