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Vaša organizácia podala ponuku v rámci zadávania zákazky s nízkou hodnotou podľa § 117 zák. Č. 343/2016
Z. z. o verejnom obstarávaní:

"Detské ihrisko Mikšová".

•

Na základe výsledkov vyhodnotenia ponúk Vás informujeme, že Vaša ponuka sa umiestnila na prvom mieste
a verejný obstarávatel' vašu ponuku prijíma.
V zmysle výzvy na predloženie cenovej ponuky, zo dňa 21.8.2019, bod. Č. 5 Vás vyzývame, aby ste v lehote
do troch pracovných dní, t. j. najneskôr do 18.10.2019, doručili na MsÚ v Bytči, {odd. správy majetku a RR,
1. poschodie, Ing. Kotešovský}, objednávatel'om požadované vzorky, na výrobu a dodanie detského ihriska
Mikšová.
Náležitosti zmluvného vzťahu, resp. jeho uzatvorenie, je potrebné dohodnúť na tel. č. 041/507 39 ll, alebo 041/507
39 27, Ing. Anton Kotešovský., najneskôr do 30.10.2019.

Ďakujeme za predloženie ponuky

Príloha: Zápisnica z vyhodnotenia ponúk

Ing. Dušan Beníček
referát ochrany ŽP a odpadového hospodárstva
Mestský úrad Bytča
tel.: 041/5073914
www.bytca.sk
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OPATOVNÁ VÝZVA NA DORUČENIEPOŽADOVANÝCHVZORIEK - DI MIKŠOVÁ

Dňa 14.10.2019, Vám bola zaslaná informácia o výsledku VO na predmet zákazky: "Detské ihrisko - Mikšová", s tým,
že sa Vašaorganizácia umiestnila na prvom mieste a verejný obstarávateľ ponuku prijíma.

Zároveň ste boli požiadaní v zmysle výzvy na predkladanie ponúk, zo dňa 21.8.2019, aby ste v lehote najneskôr do
18.10.2019, doručil na MsÚ v Bytči, požadované vzorky detského ihriska.
Nakoľko sa tak do dnešného dňa z Vašej strany nestalo, opätovne Vás vyzývame na doručenie predmetných vzoriek
v termíne do 25.10.2019, do 15:00 hod..
V opačnom prípade budete zo súťaževylúčený a verejný obstarávateľ bude ďalej postupovať podľa príslušných
ustanovení zákona 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov.

Ing. DušanBeníček
referát ochrany ŽP a odpadového hospodárstva
Mestskýúrad Bytča
tel.: 041/5073914
www.bytca.sk
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INFORMÁCIAO VÝSLEDKU VYHODNOTENIASÚŤAŽE - VYLÚČENIE UCHÁDZAČA

Dňa 14.10.2019, Vám bola zaslanáinformácia o výsledku VO na predmet zákazky: "Detské ihrisko - Mikšová", s tým,
že sa Vaša organizácia umiestnila na prvom mieste.

Zároveň ste boli požiadaný v zmysle výzvy na predkladanie ponúk, zo dňa 21.8.2019, aby ste v lehote najneskôr do
18.10.2019, doručil na MsÚ v Bytči, požadované vzorky detského ihriska. Následne ste boli opätovne vyzvaný, na
predloženie predmetných vzoriek v termíne do 25.10.2019. Nakoľko ste tak v oboch prípadoch neurobili, ani ste sa
písomne nevyjadrili k nedodržaniu lehôt, resp. k nedodaniu vzoriek, verejný obstarávateľ Vás z uvedených dôvodov
z procesu vyhodnocovania predmetu zákazkyvylučuje.

Verejný obstarávateľ bude ďalej postupovať podľa príslušných ustanovení zákona 343/2015 Z. z. o verejnom
obstarávaní v znení neskorších predpisov.

Ing. DušanBeníček
referát ochrany ŽP a odpadového hospodárstva
Mestský úrad Bytča
tel.: 041/5073914
www.bytca.sk


