
                       
MESTO BYTČA 

VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY 
Jednoduchá zákazka podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení 

neskorších predpisov na dodanie predmetu zákazky: 

„Oprava komunikácie a parkoviska“. 
 
1.   Identifikácia  verejného obstarávateľa: 

Názov: Mesto Bytča 
Sídlo: Námestie Slovenskej republiky č. 1/1, 014 01 Bytča   
IČO: 00 321 192 
Telefón: 041/5073914 
Fax: 041/5073912 
Kontaktná osoba: Ing. Dušan Beníček – proces VO 
     Ing. Jozef Drgoňa – vo veciach technických 
Stránkové hodiny: 8. 00 – 11. 00 hod., 11. 30 – 14. 00 hod. 
e-mail : aukcie@bytca.sk 

  
2.  Typ zmluvy:   Výsledkom procesu verejného obstarávania bude ZoD. 
 
3.   Miesto dodania zákazky: Komunikácia v areáli Zámok NKP Bytča 
 

4. Podrobný opis predmetu zákazky a jeho rozsah: Oprava povrchu komunikácie 
a parkoviska. 

I. ČASŤ: 

Objekt    : Ul. Zámocká 
 

Dôvod        : Oprava komunikácie 
 
Požadovaná šírka komunikácie min 3,0 m + 2 x krajnice 0,50 m 

 

 Stručný opis požiadaviek na zákazku
 

 Odstránenie jestvujúceho asfaltového krytu   
 Oprava podkladných vrstiev  
 Položenie nového asfaltového krytu hr. 60 mm. 
 2 x krajnice 0,5 m 
 Dodávka materiálu 
 Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo betónového podkladu hĺbky nad 50 do 150 mm. 
 Úprava výšok vodovodných, plynových šupátok a kanalizačných poklopov v prípade ich výskytu 
 Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km 
 Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny 
 Poplatky za skládku stavebná suť. (Ekologická likvidácia pôvodných vrstiev chodníka (odvoz 

a uskladnenie na riadenej skládke odpadu). 
 Doprava zamestnancov, strojov a materiálu na stavenisko (miesto výkonu stavebných prác) a späť.  
 Dopravné označenie prekážky cestnej premávky v zmysle vyhlášky Ministerstva dopravy č. 8/2009 Z. z. 

po nevyhnutnú dobu vykonávania prác na oprave chodníka. 
 Záruka 60 mesiacov  

 
Podmienky 
 

 realizácia stavebných prác na vlastné náklady a vlastnú zodpovednosť 
 vedenie stavby odborne spôsobilou osobou 



 pred začatím prác je potrebné prizvať zodpovedných pracovníkov rozvodných sietí na vytýčenie 
podzemných vedení inžinierskych sietí na náklady dodávateľa stavebných prác. Za poškodenie 
inžinierskych sietí zodpovedá dodávateľ. 

 Asfaltobetón AC 11 
 likvidácia vzniknutého stavebného odpadu na vlastné náklady v súlade so zákonom o 
 odpadoch 
 výškové a smerové usporiadanie chodníka zrealizovať tak, aby nedošlo k ohrozeniu bezpečnosti 

chodcov a poškodzovaniu majetku. 
 plná zodpovednosť za prípadné škody vzniknuté pri a po realizácii stavebných prác 

 
 
 
Dňa 21.05.2014                                                                Ing. Jozef Drgoňa 

 

 
 
II. ČASŤ: 

Objekt    : Parkovisko pred sídliskovou kotolňou  

Dôvod        : Oprava parkoviska 
 
Plocha parkoviska cca 510 m2 

 

 Stručný opis požiadaviek na zákazku 

 Odstránenie jestvujúceho asfaltového krytu   
 Oprava podkladných vrstiev parkoviska 
 Vyrovnanie plochy cca 150 m2 
 Úprava výšky cestných vpustí 
 Položenie nového asfaltového krytu hr. 60 mm. 
 Oprava a úprava cestných obrubníkov 
 Dodávka materiálu 
 Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo betónového podkladu hĺbky nad 50 do 

150 mm. 
 Úprava výšok vodovodných, plynových šupátok a kanalizačných poklopov v prípade 

ich výskytu 

Oprava Ul. Zámocká  



 Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na 
vzdialenosť do 5 km 

 Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny 
 Poplatky za skládku stavebná suť. (Ekologická likvidácia pôvodných vrstiev chodníka 

(odvoz a uskladnenie na riadenej skládke odpadu). 
 Doprava zamestnancov, strojov a materiálu na stavenisko (miesto výkonu stavebných 

prác) a späť.  
 Dopravné označenie prekážky cestnej premávky v zmysle vyhlášky Ministerstva 

dopravy č. 8/2009 Z. z. po nevyhnutnú dobu vykonávania prác na oprave chodníka. 
 Záruka 60 mesiacov  

 
Podmienky 
 

 realizácia stavebných prác na vlastné náklady a vlastnú zodpovednosť 
 vedenie stavby odborne spôsobilou osobou 
 pred začatím prác je potrebné prizvať zodpovedných pracovníkov rozvodných sietí na 

vytýčenie podzemných vedení inžinierskych sietí na náklady dodávateľa stavebných 
prác. Za poškodenie inžinierskych sietí zodpovedá dodávateľ. 

 Asfaltobetón AC 11 
 likvidácia vzniknutého stavebného odpadu na vlastné náklady v súlade so zákonom o 
 odpadoch 
 výškové a smerové usporiadanie chodníka zrealizovať tak, aby nedošlo k ohrozeniu 

bezpečnosti chodcov a poškodzovaniu majetku. 
 plná zodpovednosť za prípadné škody vzniknuté pri a po realizácii stavebných prác 

 
 
 

 
 

 

 

 

Oprava parkoviska pred sídliskovou kotolňou  



 

Výsledná cena bude určená nasledovne:     I. ČASŤ  +  II. ČASŤ = CENA DIELA SPOLU                                               

Celková cena dodania predmetu zákazky: 

I. ČASŤ  II.ČASŤ  CENA DIELA SPOLU  

Cena bez DPH 

 

 Cena bez DPH  Cena bez DPH  

DPH 

 

 DPH  DPH  

Cena s DPH 

 

 Cena s DPH  Cena s DPH  

 

V prípade, že uchádzač nie je platcom DPH pri určení ceny upozorní na túto skutočnosť 
verejného obstarávateľa. 

 
5.  Podmienky účasti v procese verejného obstarávania: 
     
   -  kópia výpisu z obchodného registra, živnostenského listu, alebo iný doklad oprávňujúci 

uchádzača na dodanie predmetu zákazky, 
- zoznam prác obdobného charakteru, ako je predmet zákazky za roky 2012 – 2013, 

v ktorom musí byť uvedená minimálne jedna zákazka ktorej hodnota je min. 30.000 €. 
 
 
6.  Uplynutie lehoty na predkladanie ponúk: 
 

a) dňa 5.6.2014. do 10. 00  hod., 
b) doručenie ponuky elektronicky na adrese uvedenej v bode 1. tejto výzvy, alebo 

poštou,   osobne na tej istej adrese, 
c) jazyk ponuky slovenčina, mena:  €  (euro), 
d) obhliadku na mieste je možné si dohodnúť na tel. č. 041/507 39 14,                        

Ing. Jozef Drgoňa, najneskôr do 3.6.2014. 
 
7. Podmienky financovania: Dodávateľovi sa neposkytne žiaden preddavok. Predmet 
zákazky sa bude financovať formou bezhotovostného platobného styku  v lehote splatnosti 
faktúr minimálne 14 dní odo dňa jej doručenia. 
 
8. Kritériá hodnotenia ponúk:  
 
- cena  v € s DPH       80 % 
- lehota dodania v dňoch      20 % 
 
9. 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 
§ 46 zák. č. 25/2006  Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov.  
 

 



 
 
 
 
Miroslav  M i n á r č í k 
  primátor mesta 

 
 
 

 

 

 

 

 

 


