
                       

 
MESTO  BYTČA 

 
VÝZVA NA PREDLOŽENIE  PONUKY 

Zadávanie zákazky s nízkou hodnotou podľa § 117 zák. č. 434/2015 Z. z. o verejnom 
obstarávaní a o zmene niektorých zákonov, na dodanie predmetu zákazky: 

„VZDUCHOTECHNIKA  PRE  ZPS a DS  JESIENKA  BYTČA“. 
 
 

Predmet zákazky: „Vzduchotechnika pre ZPS a DS Jesienka Bytča“ – stavebné 
práce.  
 
1. Identifikácia  verejného obstarávateľa: 

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

 
2 Typ zmluvného vzťahu: Zmluva o dielo. 

 
3. Miesto a termín dodania zákazky: Objekt zariadenia sociálnych služieb na Ul. 

Treskoňovej č. 813, 014 01 Bytča, najneskôr do 3 – och  mesiacov od podpisu zmluvy 
o dielo. 

 
4. Opis predmetu zákazky a jeho rozsah:  
 
Identifikačné údaje stavby: 
Názov stavby:    VZDUCHOTECHNIKA pre ZPS a DS JESIENKA, Bytča. 
Miesto stavby:    Ul. Treskoňova 813, 014 01 Bytča 
Kraj:     Žilinský 
Objednávateľ:   Mesto Bytča 
Stupeň PD:    Dokumentácia pre realizáciu stavby. 

CPV: 

Hlavný predmet 

Hlavný slovník:    45331220-4 

Doplňujúce predmety 

Hlavný slovník:    45311000-0 

 



Riešený objekt sa nachádza v centre mesta Bytča, Ul. Treskoňovej 813. Objekt slúži pre 
ubytovanie a poskytovanie sociálnych služieb. V objekte je nevyhovujúca vzduchotechnika 
v časti kuchyne a prípravy jedál. Vzduchotechnika nie je ďalej riešená na poschodí 
v centrálnej chodbe, izbách a v hygienických miestnostiach. Vzhľadom na tento fakt, PD 
komplexne rieši systém komplexného odvetrania všetkých potrebných miestností. Bližšie viď 
PD. 
Podrobný opis predmetu zákazky tvorí prílohu súťažných podkladov. V prípade, ak sa 
nachádzajú v Technickej špecifikácii a požadovanom rozsahu prác  konkrétne značky 
stavebných materiálov a výrobkov je možné v ponuke jednotlivými uchádzačmi nahradiť 
tieto materiáli ich ekvivalentnými  druhmi min. rovnakých, alebo lepších technických 
parametrov. Pričom dôkazné bremeno je na uchádzačovi a verejný obstarávateľ bude 
požadovať predloženie relevantných certifikátov, osvedčení a súlad s príslušnými STN, že ním 
ponúkaný ekvivalentný tovar má kvalitatívne normy, ako verejným obstarávateľom 
požadovaný tovar. 

 

Ponuka bude obsahovať ocenený výkaz výmer/rozpočet a výsledná navrhovaná cena 
predmetu zákazky musí byť uvedená v požadovanej štruktúre do Tabuľky č. 2. 
 
TABUĽKA Č. 1 
CELKOVÁ CENA PREDMETU ZÁKAZKY 
 
Por. 

č.  
Práce Cena bez DPH DPH Cena z DPH 

1. Práce podľa výkazu výmer    

 
 

Výsledná cena bude určená nasledovne: 

Celková cena dodania predmetu zákazky: 

Cena bez DPH: 

Cena s DPH: 

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

5. Rozdelenie predmetu zákazky na časti:  

Požaduje sa predloženie ponuky na celý predmet zákazky. 

6. Variantné riešenie:  

Neumožňuje sa 

7. V prípade tovaru označeného v rozpočte typovým označením je umožnené dodať 
ekvivalentný výrobok, pričom uchádzač musí predložiť dôkazy, že takýto ekvivalentný 
tovar zodpovedá príslušným normám, osvedčeniam a súlad s príslušnými STN a má 
kvalitatívne normy, ako verejným obstarávateľom požadovaný tovar. 

V opačnom prípade bude ponuka z vyhodnocovania ponúk vylúčená. 

8. Obsah ponuky 

8.2.Identifikačné údaje uchádzača (v prípade skupiny dodávateľov za každého člena skupiny): 

obchodný názov, sídlo alebo miesto podnikania, meno, priezvisko a funkcia štatutárneho 

zástupcu (štatutárnych zástupcov) uchádzača, IČO, IČ DPH, DIČ, bankové spojenie, číslo 



bankového účtu, kontaktnú osobu, kontaktné telefónne číslo, číslo faxu, e-mail, internetová 

adresa,  

8.3.Vyhlásenie uchádzača, vypracované podľa Prílohy č. 1, že je dôkladne oboznámený a 
súhlasí s podmienkami obstarávania, ktoré sú určené vo výzve na predkladanie ponúk, 
súťažných podkladoch, ich prílohách a v iných dokumentoch poskytnutých verejným 
obstarávateľom v lehote na predkladanie ponúk; všetky vyhlásenia, potvrdenia, doklady, 
dokumenty a údaje uvedené v ponuke sú pravdivé a úplné; jeho zakladateľom, členom alebo 
spoločníkom nie je politická strana alebo politické hnutie; predkladá iba jednu ponuku 
 
8.4.Doklady podľa bodu 9 tejto Výzvy na predkladanie ponúk, preukazujúce:  

8.4.1.  osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo 

obchodných registrov,  

8.4.2. ekonomické a finančné postavenie nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok 

účasti, 

8.4.3. preukazujúce technickú a odbornú spôsobilosť nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia 

podmienok účasti. 

Doklady musia byť predložené v originálnom vyhotovení alebo ako úradne overené 

fotokópie. Doklady musia byť napísané v slovenskom jazyku pre uchádzačov so sídlom na 

území Slovenskej republiky. V prípade sídla uchádzača v Českej republike, môžu byť napísané 

v českom jazyku. V prípade sídla uchádzača mimo Slovenskej alebo Českej republiky musia 

byť predložené v úradnom jazyku krajiny so sídlom uchádzača a zároveň doložený ich preklad 

v rozsahu a platnosti v zmysle ZVO do slovenského jazyka.  

 
9. Podmienky účasti v procese verejného obstarávania:  

9.1.Osobné postavenie - § 32 zákona o verejnom obstarávaní: 

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. 

9.2.Finančné a ekonomické postavenie - § 33 zákona o verejnom obstarávaní: 

Podľa § 33 ods. 1 písm. a) ZVO uchádzač preukáže svoje finančné a ekonomické postavenie 
predložením vyjadrenia banky alebo pobočky zahraničnej banky (ďalej len "banka"). 
Odôvodnenie primeranosti podmienky podľa § 38 ods. 5 ZVO: určená podmienka vyplýva z 
potreby overiť a preukázať ekonomickú stabilitu uchádzača spočívajúcu v jeho schopnosti 
zodpovedne plniť finančné záväzky. 
 
Minimálna požadovaná úroveň štandardov:  
K bodu: Podľa § 33 ods. 1 písm. a) ZVO uchádzač predloží vyjadrenie banky z ktorého musí 
vyplývať, že za obdobie posledných troch rokov od vyhlásenia verejného obstarávania nebol 
uchádzač v nepovolenom debete a je schopný plniť svoje záväzky voči banke (dodržuje 
splátkový kalendár v prípade splácania úveru a pod.) a jeho účet nebol predmetom exekúcie. 
Uchádzač predloží aj čestné vyhlásenie podpísané osobou oprávnenou konať v jeho mene, v 
ktorom záujemca vyhlási, že nemá otvorený účet a záväzky v inej banke/bankách okrem 
tej/tých, od ktorej/ktorých predložil vyjadrenie. 

9.3.Technická alebo odborná spôsobilosť - § 34 zákona o verejnom obstarávaní: 

Podľa § 34 ods. 1 písm. b) zoznamom stavebných prác uskutočnených za predchádzajúce tri 
roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia 



stavebných prác; zoznam musí byť doplnený telefonickým a e-mailovým kontaktom na 
zodpovednú osobu verejného obstarávateľa, resp. investora. 
Minimálna požadovaná úroveň štandardov:  
K bodu : V zozname stavebných prác musia byť stavby rovnakého alebo podobného 
predmetu v závislosti od charakteru hlavného predmetu zákazky. Uchádzač preukáže 
realizáciu stavebných prác v predmete zákazky, pričom minimálna súhrnná hodnota musí byť 
100 000,00 € bez DPH,  alebo ekvivalent tejto hodnoty v inej mene. Prepočet cudzej meny na 
euro: uchádzač so sídlom v SR v aktuálnom prípade prepočtu zahraničnej meny na euro 
použije kurz NBS platný (aktuálny) v posledný deň v príslušnom kalendárnom roku, v ktorom 
došlo ku skutočnosti, rozhodujúcej pre preukázanie splnenia predmetnej podmienky účasti. 
Uchádzač so sídlom mimo SR v aktuálnom prípade prepočtu zahraničnej meny na euro 
použije kurz ECB (Európskej centrálnej banky) platný v posledný deň v príslušnom 
kalendárnom roku, v ktorom došlo ku skutočnosti, rozhodujúcej pre preukázanie splnenia 
predmetnej podmienky účasti. 
 
Zoznam stavebných prác bude obsahovať nasledovné údaje: 
- názov stavby, cena stavby celkom v Eur bez DPH, 
- cenu uskutočnených prác za sledované obdobie v Eur bez DPH, 
- miesto stavby, 
- lehota výstavby (od do), 
- stručný popis stavby. 
Zoznam stavebných prác bude podpísaný uchádzačom a predložený ako originál alebo 
úradne osvedčená kópia. Ak obdobie realizácie prekračuje uvedené roky, je potrebné v 
zozname stavebných prác uviesť adekvátny finančný objem za požadované obdobie, nakoľko 
verejný obstarávateľ bude hodnotiť iba finančný objem prác realizovaných v uvedenom 
období. 

10. Predloženie ponuky 

10.1.1. Uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku. Uchádzač nemôže byť v tom istom 

postupe zadávania zákazky členom skupiny dodávateľov, ktorá predkladá ponuku. Verejný 

obstarávateľ vylúči uchádzača, ktorý je súčasne členom skupiny dodávateľov.  

11. Uplynutie lehoty na predkladanie ponúk a spôsob predloženia ponuky: 
a) Dňa 25.6.2019 , do 9. 00  hod., 
b) doručenie ponuky elektronicky na adrese uvedenej v bode 1. tejto Výzvy, poštou,  

 alebo osobne na  poštovej adrese podľa bodu 1. Výzvy 
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, 
- „Vzduchotechnika pre ZPS a DS Bytča“  – NEOTVÁRAŤ 

- predpokladaná hodnota zákazky –  cca 99.343, 01 € bez DPH   
 

10. Podmienky financovania: Dodávateľovi sa neposkytne žiaden preddavok. Predmet 
zákazky sa bude financovať formou bezhotovostného platobného styku, na základe faktúry v 
lehote splatnosti 14  kalendárnych dní odo dňa jej doručenia. Predmet zákazky je 
spolufinancovaný z prostriedkov verejného obstarávateľa  
 
Celková cena stavebných prác, ktorú uskutoční uchádzač na základe plnenia predmetu 

zákazky v rozsahu, vyhotovení, technickej špecifikácií a parametroch v súlade s projektovou 



dokumentáciou, opisom predmetu zákazky a rozpočtu uvedeným v Prílohe č. 1, tejto Výzvy 

a ktorá zahŕňa všetky náklady súvisiace s plnením predmetu zákazky na mieste vykonania 

prác. Celková cena je vypočítaná a vyjadrená v EUR s DPH, formou ocenenia položiek 

rozpočtu a rozsahu požadovaných prác, ktorý tvorí prílohu súťažných podkladov. Cena za 

vykonanie diela bude uvedená v Tabuľke č. 1 tejto Výzvy, Celková cena predmetu zákazky.  

 

 
 
Por.č..   Váha 

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

100 

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

13.2.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. Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 

14.1. Každému uchádzačovi, ktorého ponuka bola vyhodnocovaná, bude zaslaný výsledok 
vyhodnotenia ponúk vrátane poradia uchádzačov. Úspešnému/úspešným 
uchádzačovi/uchádzačom bude oznámené, že verejný obstarávateľ jeho/ich ponuku/ponuky 
prijíma. Súčasne ostatným uchádzačom jednotlivo bude oznámené, že neuspeli, s uvedením 
dôvodu/dôvodov neprijatia ich ponuky a identifikácie úspešného/úspešných 
uchádzača/uchádzačov, ako aj informácie o charakteristikách a výhodách jeho/ich 
ponuky/ponúk. 

15. Uzavretie zmluvy 

15.1. Úspešný uchádzač je povinný poskytnúť riadnu súčinnosť potrebnú na uzavretie 
zmluvy alebo rámcovej dohody v súlade s § 56 ods. 10 zákona o verejnom obstarávaní. Ak 
úspešný uchádzač odmietne uzavrieť zmluvu alebo nesplní povinnosť podľa § 56 ods. 10 
zákona o verejnom obstarávaní, môže byť zmluva uzavretá s uchádzačom, ktorý sa umiestnil 
ako druhý v poradí podľa § 56 ods. 12. Ak uchádzač, ktorý sa umiestnil druhý v poradí 
odmietne uzavrieť zmluvu alebo nesplní povinnosť podľa § 56 ods. 13 zákona o verejnom 
obstarávaní, môže byť zmluva uzavretá s uchádzačom, ktorý sa umiestnil ako tretí v poradí. 

 
16. Ďalšie informácie:  

16.1. UPOZORNENIE: 

Verejný obstarávateľ upozorňuje uchádzačov, že z prevádzkových dôvodov, bude nutné 
práce realizovať za plnej prevádzky zariadenia v súčinnosti z prevádzkovateľom zariadenia. 



Na základe uvedeného verejný obstarávateľ odporúča uchádzačom dohodnúť si vopred 
obhliadku na mieste, ktorú potrebné dohodnúť: 

- vo veciach technických, na tel. č. 041/507 39 27, Ing. Jozef Drgoňa v pracovných 

dňoch od 9:00 HOD do 14:00 HOD, 

- vo veciach koordinácie prác 0917 137 331, Mgr. Adriana Tichá, od 9:00 HOD do 

14:00 HOD. 

16.2.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.  
 
16.3. Všetky ďalšie náležitosti neupravené v tejto Výzva sa riadia podľa príslušných 
ustanovení, aktuálneho znenia zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení 
neskorších predpisov. 
 
 
 
V Bytči, dňa 20.5.2019 
 

 
 
 
 
Ing. Miroslav  Minárčik 
     primátor mesta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prílohy: 

- Príloha č. 1 Čestné vyhlásenie uchádza 

- Príloha č. 2 Rozpočet 

- Príloha č. 3 ZoD 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
Príloha: č. 1 

 
ČESTNÉ  VYHLÁSENIE 

UCHÁDZAČA  O  PRAVDIVOSTI  A  ÚPLNOSTI   
PREDLOŽENÝCH  DOKLADOV, DOKUMENTOV, VYHLÁSENÍ  A ÚDAJOV   

 
Uchádzač:..................................................................................................................................,  
 
IČO:.............................sídlom ....................................................................................................., 
týmto vyhlasuje, že súhlasí s podmienkami verejného obstarávania na predmet zákazky:  
 

„Vzduchotechnika pre ZPS a DS Jesienka Bytča“, 
 
zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní 
v znení neskorších predpisov, ktoré sú určené vo Výzve na predkladanie ponúk a v iných 
dokumentoch poskytnutých verejným obstarávateľom v lehote na predkladanie ponúk, je 
dôkladne oboznámený s celým obsahom, súťažných podkladov, návrhom zmluvy, vrátane 
všetkých príloh zmluvy, všetky doklady, dokumenty, vyhlásenia a údaje uvedené v ponuke sú 
pravdivé a úplné, predkladá iba jednu ponuku a nie je členom skupiny dodávateľov, ktorá 
ako iný uchádzač predkladá ponuku. 
 
 
 
V .............................. dňa ............................... 
 

 

Meno: 

 

Podpis: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRÍLOHA č. 2     VÝKAZ  VÝMER  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRÍLOHA č. 3     Z o D 
 


