
 

 
MESTO  BYTČA 

 
VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY 

Zadávanie zákazky podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov, na dodanie predmetu zákazky: 

„DODANIE  AUTOBUSOVÝCH  ZASTÁVOK“. 

 
Predmet zákazky: „Dodanie autobusových zastávok“ –  tovar, práca  
 
1.   Identifikácia  verejného obstarávateľa: 

Názov: Mesto Bytča 

Sídlo: Mestský úrad v Bytči, Námestie SR č. 1/1, 014 01 Bytča  
IČO:    00 321 192 

Telefón:  041/507 39 14 
Fax:  041/507 39 12 

Kontaktná osoba:  Ing. Dušan Beníček -  vo veciach VO 

    Vojtech Horvát – obhliadka a technické záležitosti 

 
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:  
 
Mestská časť Hrabové  železničná stanica –       1 ks 
 
Mestská časť Hliník nad Váhom, pri bývalej základnej škole - 1 ks 
 
Mestská časť Mikšová - Starovec         -       1 ks 
 
Mestská časť Mikšová - rázcestie         -       1ks 
 
Bytča Kolárovská cesta (pri Plavárni)        -       1ks 
 

4. Podrobný opis predmetu zákazky a jeho rozsah: Jedná sa o dodávku a montáž 5 ks 

autobusových zastávok, Joklový profil, podľa prílohy. 

 
Obhliadku na mieste je možné si dohodnúť na adrese a telefónnom čísle, podľa bodu 1 
tejto Výzvy. 
 
5.  Rozdelenie predmetu zákazky na časti: Požaduje sa ponuka na celý predmet zákazky. 

6.  Variantné riešenie: 

Variantné riešenia sa nepripúšťajú. 



7.  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. 

 

 
8.  Uplynutie lehoty na predkladanie ponúk: 
 

a) dňa 25.05.2018. do 9. 00  hod., 
b) doručenie ponuky elektronicky na adrese uvedenej v bode 1. tejto výzvy, alebo 

poštou,   osobne na  poštovej adrese, 

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, 

- „DODANIE  AUTOBUSOVÝCH  ZASTÁVOK“  - NEOTVÁRAŤ 

d) jazyk ponuky slovenčina, mena:  €  (euro), 

 

9.  Ponuka obsahuje: Ponuku na celý predmet zákazky a požadované doklady. 

 

10. Predpokladaná hodnota zákazky:  cca 9.130,00 bez DPH 

 

11. Cena plnenia: Cenu plnenia uvedie uchádzač v prehľadnej tabuľke na základe vlastných 

výpočtov, pričom cena musí zahŕňať všetky náklady spojené s požadovaným predmetom 

zákazky. Ak uchádzač nie je platcom DPH uvedie túto skutočnosť v ponuke. 

 
1.. SPOLU BEZ DPH  

2. DPH  

3. SPOLU S DPH  

 

12. Podmienky financovania: Dodávateľovi sa neposkytne žiaden preddavok. Predmet 

zákazky sa bude financovať z prostriedkov  verejného obstarávateľa. Platba za plnenie sa 

bude realizovať bezhotovostným platobným stykom, po dodaní tovaru a uskutočnených prác 

na základe predloženej faktúry.  

 
13. Kritériá hodnotenia ponúk:  
 
Por.č..   Váha 

1. Kritérium na vyhodnotenie Cena s DPH/cena celkom• 100 

• cena celkom – v prípade uchádzača, ktorý nie je platcom DPH 

 
13.1.Najnižšia cena za dodanie predmetu zákazky 

Maximálny počet bodov sa pridelí ponuke uchádzača s najnižšou navrhovanou cenou za dodanie 

predmetu obstarávania, vyjadrenou v EUR. Pri ďalších návrhoch na plnenie, uvedených v ostatných 

ponukách uchádzačov, sa počet prideľovaných bodov určí nepriamou úmerou. Bodové hodnotenie pre 

každú ďalšiu navrhovanú cenu za dodanie predmetu obstarávania ostatných ponúk sa vypočíta ako 

podiel najnižšej navrhovanej ceny za dodanie predmetu obstarávania platnej ponuky a navrhovanej 

ceny za dodanie predmetu obstarávania príslušnej vyhodnocovanej ponuky, prenásobený 

maximálnym počtom bodov, ktoré sa prideľujú pre uvedené kritérium. 



[(cenamin  / cenanavrh) * (bodymax)] 

cenamin  – najnižšia navrhovaná ponuková cena za dodanie predmetu obstarávania platnej ponuky, vyjadrená 

v EUR, 

cenan avrh  – príslušná posudzovaná ponuková cena za dodanie predmetu obstarávania, uvedená vo 

vyhodnocovanej ponuky, vyjadrená v EUR, 

bodymax  – maximálny počet bodov, prideľovaný pre kritérium “najnižšia cena“. 

 
 
14. 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 zák. č. 343/2015  Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov.  
 

 

 

 
 
 
 

 

Bc. Miroslav  M i n á r č i k 

         primátor mesta 
 
 
 
 
 



 

 
Autobusový prístrešok  

 

Popis :  Mn. 
Jednotková cena  

 
Zľava  

 
Jednotková cena  
po zľave  

 
 Autobusový prístrešok s bočnou 
stenou 1365mm.   
 
Farba: strieborná  
Rozmer prestrešenia: 4200x1800mm  
Rozmer konštrukcie: 3975x1365mm  
Príslušenstvo:  
- Drevená lavička s operadlom 2ks  
- Tabuľka na cp. pre 3ks A4  
- Reflexné označenie zastávky  
- Označenie zákaz lepenia plagátov  
- Označenie zákaz fajčenia  
 
Cena obsahuje montáž a dovoz.  

5ks 
 

   

   Odpadkový kôš vo farbe prístrešku v cene   
 
Termín montáže: najneskôr 30.6. 2018       Splatnosť: 14 dní   
 
 

 
 
 
 
 
 


