
M E S T O    B Y T Č A 
Mestský úrad v Bytči – oddelenie výstavby a životného prostredia 

Námestie Slovenskej republiky č. 1/1, 014 01 Bytča 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
č:  /2010 - VaŽP       FUNNY Sport, s. r. o.    
         Dlhá 89/B  
V Bytči dňa: 11.11.2010       949 01 Nitra 
          
Vybavuje: Ing. Beníček 
 
 
 
                     
VEC: Výzva na predloženie ponuky – práce 
 
V rámci zadávania zákazky s nízkou hodnotou podľa § 102 zákona č. 25/2006  Z. z. 
o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov, si Vás dovoľujeme požiadať 
o predloženie ponuky na predmet zákazky:  
 

„Dodávka a montáž mantinelov pre hokejbalové ihrisko.“ 
 
Predmetom zákazky je zabezpečenie dodávky a montáže mantinelov pre hokejbalové ihrisko 
v Bytči. 
 
Ponuku je potrebné doručiť na Mestský úrad v Bytči, podateľňa, č. dv. 15 (I. poschodie), 

Námestie SR č. 1/1, 014 01 Bytča v termíne do 19. novembra 2010 do  14. 00 hod.  

 
Za predloženie návrhu Vám vopred ďakujeme. 
 
S pozdravom 
 
 
 
 
 

Ing. Peter  K o r e c 
   primátor mesta 

 
 
 
 
 
 
 
Príloha 

- súťažné podklady na vypracovanie ponuky 
 
 



 
VÝZVA 

 
Zákazka s nízkou hodnotou 

podľa § 102 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov 
na dodanie  služby na predmet zákazky: 

„Dodávka a montáž mantinelov pre hokejbalové ihrisko.“ 
 
 
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 
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 zmluva o dielo. 
 
3.   Miesto dodania zákazky: Podľa bodu 1.  tejto výzvy 
 

4. Podrobný opis predmetu zákazky a jeho rozsah: Predmetom zákazky je dodanie a montáž 
mantinelov  ihriska  v areáli futbalového štadióna v Bytči. 

Hokejbalové ihrisko na existujúcom asfaltovom povrchu bude mať rozmery 40x20 m s oblými 
rohmi a ochrannými sieťami po celom obvode ihriska. Prípravné stavebné práce vykoná 
verejný obstarávateľ svojimi prostriedkami. 

Technická špecifikácia použitého materiálu: 

Mantinelový systém bude vyrobený z jäklovej oceľovej pozinkovanej konštrukcie 40x40 mm, 
na ktorej budú upevnené segmenty, ktoré budú tvoriť výplň mantinelového systému. Rozmer 
jednotlivých dielov bude d = 2500 mm, x v = 1270 mm, x hr 15 mm. Materiál výplne 
mantinelov bude vyrobený z vodovzdornej preglejky. Konštrukcia bude do podkladu ukotvená 
oceľovými pätkami a z vrchnej strany opatrená hliníkovými madlami. V konštrukcii mantinelu 
budú v strednej časti dlhej strany osadené 2 kusy dvierok na vstup, a v kratšej strane za 
bránkami 1 ks technický vstup. Po celom obvode ihriska bude nainštalovaná ochranná sieť, 
materiál PP (polypropylén), rozmer oka 45x45 mm o výške 3, 70 m nad hracou plochou. Sieť 
bude napnutá oceľovým lankom na oceľových pozinkovaných stĺpoch, profil jäkel 40 x 40 mm, 
ukotvených v základových oceľových pätkách. 

Verejný obstarávateľ požaduje oceniť nasledovné položky: 

Názov prvku Počet kusov (bm) Cena za kus Cena spolu v € 

Dverový vstup 2   

Technický vstup 1   

Oblé rohy, r 3, 2 m 8   

Ochranné siete,  bm 115   

Madlá rovné, bm 115   

Výplň segmentu, bm 115   

CENA SPOLU    



 

 

V cene bude započítaná montáž na mieste a doprava. 
 

Výsledná cena bude určená  nasledovne:                                                      

Cena bez DPH: 

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, 
 
6.  Uplynutie lehoty na predkladanie ponúk: 
 

a) dňa 19.11 .2010. do 14. 00  hod., 
b) doručenie poštou na adrese uvedenej v bode 1. tejto výzvy a osobne na tej istej 

adrese, 
c) jazyk ponuky slovenčina, (čeština) mena:  €  (euro), 
d) vyhodnotenie ponúk sa uskutoční dňa 22.11.2010 o 10. 00 hod. na adrese podľa bodu 

1. tejto výzvy. 
 
7. Podmienky financovania: Dodávateľovi sa neposkytne žiaden preddavok. Predmet zákazky 
sa bude financovať formou bezhotovostného platobného styku  v lehote splatnosti faktúr 7 
dní od doručenia faktúry verejnému obstarávateľovi. 
 
8. Kritériá hodnotenia ponúk:  
 
- cena  v € s DPH       100 % 
 
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.  
 
 
 
 

Ing. Peter  K o r e c 
 primátor mesta 


