
 
MESTO  BYTČA 

 
VÝóVA NA  PREDLOŽENIE  CENOVEJ  PONUKY 

)adávaﾐie zákazky s ﾐízkou hodﾐotou, podľa § 117 zákoﾐa č. 343/2015 Z. z. o verejnom 

oHstarávaﾐí a o zmene a doplﾐeﾐí ﾐiektorýIh zákoﾐov, na dodanie  

predmetu zákazk┞: 
„VIANOČNÁ  VÝóDOBA“. 

 

Predﾏet zákazky:  – tovar  

 

1. IdeﾐtifikáIia  verejﾐého oHstarávateľa: 
Názov: Mesto B┞tča 

Sídlo: Náﾏestie Sloveﾐskej repuHlik┞ č. ヱ/ヱ, ヰヱヴ ヰヱB┞tča   
IČO: 00 321 192 

Telefﾙﾐ: 041/5073914 

Fax: 041/5073912 

Stráﾐkové hodiﾐy: 8. 00 – 11. 30 hod., 12. 00 – 14. 00 hod. 

Koﾐtaktﾐá osoHa: vo veIiaIh teIhﾐiIkýIh a oHhliadka – VojteIh Horvát; ヰヴヱ/ヵヰΑ ンΓ ヲΑ 

 e-mail : region@bytca.sk 

Koﾐtaktﾐá osoHa: verejﾐé oHstarávaﾐie – Iﾐg. Dušaﾐ Beﾐíček, ヰヴヱ/ヵヰΑ ンΓ ヱヴ 

       e-mail : aukcie@bytca.sk 

 

2 Typ zﾏluvﾐého vzťahu: Zmluva o dielo podľa zák. č. ヵヱン/ヱΓΓヱ )H. OHIhodﾐý zákoﾐﾐík 

 

3.   Miesto a lehota dodaﾐia zákazky:   MsÚ v B┞tči, Náﾏestie SR č. ヱ/ヱ, ﾐajﾐeskôr do ヲ 
mesiacov od podpisu zmluvy. 

 

4.  PodroHﾐý opis predﾏetu zákazky a jeho rozsah:   

PodroHﾐejšie v teIhﾐiIkýIh požiadavkáIh ﾐa dodaﾐie predﾏetu zákazk┞. Podklad┞ je ﾏožﾐé 
získať aj ﾐa MsÚ v B┞tči, Náﾏestie SR č. ヱ/ヱ, kaﾐIelária č. dv. ヱヱ, ヱ. posIhodie. 
 

TeIhﾐiIké požiadavky ﾐa dodaﾐie predﾏetu zákazky: 
• VýzdoHa č. ヱ. 

VýzdoHa ﾐáﾏestia zeleﾐýﾏi čečiﾐ. girlaﾐdaﾏi ﾐasvieteﾐýﾏi LED reťazaﾏi vo farHe 
Ihladﾐá, resp. teplá Hiela, ﾐaﾏoﾐtovaﾐýﾏi ﾏedzi ヱΒ laﾏp. stĺpﾏi ふspolu ンヴ stĺpov. 
Stačí dekoráIia po ン hl. straﾐáIh  Β, ヵ, ヶぶ vo vzdialeﾐosti ヱヵ ﾏ od seba. 

• VýzdoHa č. ヲ . 
VýzdoHa ヲヰ ks stroﾏčekov v strede ﾐáﾏestia LED reťazaﾏi striedavo vo farHáIh Ihl. 
Biela a teplá Hiela flash ふ„Hlik efekt“ぶ vo vzdialeﾐosti ン – 5 m od seba. 

Led reťaze CHB LED reťaze TB flasIh ﾏoﾐtáž ﾏateriálu, ﾏoﾐtáž. 
• VýzdoHa č. ン. 

VýzdoHa ヴ – och smrekov pred Hudovou ﾏestského úradu LED reťazaﾏi striedavo vo 
farHáIh Ihl. Hiela a teplá Hiela flasIh ふ„Blik efektぶ. 
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LED reťaze CHB, resp. TB flasIh, ﾏiﾐtáž, ﾏateriál, ﾏoﾐtáž. 

 

Ceﾐa Hude určeﾐá vrátaﾐe dopravy a DPH. 

 

Na predﾏet zákazk┞ ﾐie je v┞praIovaﾐá podroHﾐá projektová dokuﾏeﾐtáIia, uvedeﾐé 
požiadavk┞. Verejﾐý oHstarávateľ odporúča uIhádzačoﾏ dohodﾐúť si oHhliadku ﾐa ﾏieste a to 

ﾐajﾐeskôr deň pre upl┞ﾐutíﾏ lehot┞ ﾐa predkladaﾐie poﾐúk. 
 

5.  Podﾏieﾐky účasti v proIese verejﾐého oHstarávaﾐia: 
Doklad o oprávﾐeﾐí dodávať tovar, uskutočňovať staveHﾐé práIe aleHo posk┞tovať služHu ﾐa 
daﾐý predﾏet zákazk┞ podľa § ンヲ ods. ヱ písﾏ. eぶ zákoﾐa č. ンヴン/ヲヰヱヵ ). z. o verejnom 

o verejﾐoﾏ oHstarávaﾐí a o zmene a doplﾐeﾐí ﾐiektorýIh zákoﾐov. Ak je uIhádzač zapísaﾐý do 
zozﾐaﾏu podﾐikateľov, verejﾐý oHstarávateľ odporúča túto iﾐforﾏáIiu uviesť v ponuke. 
 

Výsledﾐá Ieﾐa Hude určeﾐá ﾐasledovﾐe: 

Celková Ieﾐa dodaﾐia predﾏetu zákazk┞: 

Cena bez DPH: 

Cena s DPH: 

V prípade, že uIhádzač ﾐie je platIoﾏ DPH pri určeﾐí Ieﾐy upozorﾐí ﾐa túto skutočﾐosť 
verejﾐého oHstarávateľa. 

ヶ. Rozdeleﾐie predﾏetu zákazky ﾐa časti: Požaduje sa predložeﾐie poﾐuk┞ ﾐa Ielý predﾏet 
zákazk┞. 

Α. Variaﾐtﾐé riešeﾐie: Neuﾏožňuje sa 

 

8. Kritériá hodﾐoteﾐia poﾐúk:  
 

Por.č..   Váha 

1. Kritériuﾏ ﾐa vyhodﾐoteﾐie Cena s DPH/cena celkom•  
 

100 

• cena celkom – v prípade uIhádzača, ktorý ﾐie je platIoﾏ DPH 
 

Β.ヱ.Najﾐižšia Ieﾐa za dodaﾐie predﾏetu zákazky 

Ma┝iﾏálﾐ┞ počet Hodov sa pridelí poﾐuke uIhádzača s ﾐajﾐižšou ﾐavrhovaﾐou Ieﾐou za dodanie 

predﾏetu oHstarávaﾐia, v┞jadreﾐou v EUR. Pri ďalšíIh ﾐávrhoIh ﾐa plﾐeﾐie, uvedeﾐýIh v ostatﾐýIh 
poﾐukáIh uIhádzačov, sa počet prideľovaﾐýIh Hodov určí ﾐepriaﾏou úﾏerou. Bodové hodﾐoteﾐie pre 
každú ďalšiu ﾐavrhovaﾐú Ieﾐu za dodaﾐie predﾏetu oHstarávaﾐia ostatﾐýIh poﾐúk sa v┞počíta ako 
podiel ﾐajﾐižšej ﾐavrhovaﾐej Ieﾐ┞ za dodaﾐie predﾏetu oHstarávaﾐia platﾐej poﾐuk┞ a navrhovanej 

Ieﾐ┞ za dodaﾐie predﾏetu oHstarávaﾐia príslušﾐej v┞hodﾐoIovaﾐej poﾐuk┞, preﾐásoHeﾐý ﾏa┝iﾏálﾐ┞ﾏ 
počtoﾏ Hodov, ktoré sa prideľujú pre uvedeﾐé kritériuﾏ. 

[(cenamin  / cenanavrh) * (bodymax)] 
cenamin  – ﾐajﾐižšia ﾐavrhovaﾐá poﾐuková Ieﾐa za dodaﾐie predﾏetu oHstarávaﾐia platﾐej poﾐuk┞, v┞jadreﾐá v EUR, 
cenan avrh  – príslušﾐá posudzovaﾐá poﾐuková Ieﾐa za dodaﾐie predﾏetu oHstarávaﾐia, uvedeﾐá vo v┞hodﾐoIovaﾐej 

poﾐuk┞, v┞jadreﾐá v EUR, 
bodymax  – ﾏa┝iﾏálﾐ┞ počet Hodov, prideľovaﾐý pre kritériuﾏ “ﾐajﾐižšia Ieﾐa“. 

 

 



 

Γ. Uplyﾐutie lehoty ﾐa predkladaﾐie poﾐúk a spﾚsoH predložeﾐia poﾐuky: 
a) Dňa 21.8.2018, do 9. 00  hod., 

b) doručeﾐie ponuky elektronicky na adrese aukcie@bytca.sk uvedenej v bode 1. tejto 

Výzv┞, poštou,   aleHo osoHﾐe ﾐa  poštovej adrese podľa Hodu ヱ. Výzv┞ 

c) v prípade predložeﾐia poﾐuk┞ poštou, aleHo osoHﾐe je potreHﾐé poﾐuku doručiť 
v zalepeﾐej oHálke ﾐa ktorej ﾏusí H┞ť uvedeﾐé: 
- ﾐázov a adresa verejﾐého oHstarávateľa, 
- oHIhodﾐé ﾏeﾐo a adresa uIhádzača, 
- „viaﾐočﾐá výzdoHa“  – NEOTVÁRAŤ 

- predpokladaﾐá hodﾐota zákazk┞ –  8.25ヰ,ヰヰ € bez DPH   

 

10. Podmienky financovania: Dodávateľovi sa ﾐeposk┞tﾐe žiadeﾐ preddavok. Predﾏet 
zákazk┞ sa Hude fiﾐaﾐIovať forﾏou Hezhotovostﾐého platoHﾐého st┞ku, ﾐa základe faktúr┞ v 
lehote splatﾐosti ヱヴ  kaleﾐdárﾐ┞Ih dﾐí odo dňa jej doručeﾐia. 
 

11. Ďalšie iﾐforﾏáIie: Verejﾐý oHstarávateľ si v┞hradzuje právo zrušiť v┞hláseﾐý postup 
verejﾐého oHstarávaﾐia v prípade, ak ﾐajvýhodﾐejšia poﾐuka Hude v┞ššia, ako výška  
fiﾐaﾐčﾐýIh prostriedkov pláﾐovaﾐýIh ﾐa zaHezpečeﾐie  predﾏetﾐej zákazk┞, ako aj v zmysle  

§ 57 ods. 1 a 2  zák. č. 343/2015  Z. z. o verejﾐoﾏ oHstarávaﾐí a o zmene a doplﾐeﾐí ﾐiektorýIh 
zákoﾐov.  
 

V B┞tči, dňa: 10.8.2018 

 

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav  Miﾐárčik 

     priﾏátor ﾏesta 

 
 
 
 

 

 

 
 
 

mailto:aukcie@bytca.sk

