
                       

 
 

 
MESTO  BYTČA 

 

VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY 
ZA ÚČELOM ZISTENIA PREDPOKLADANEJ HODNOTY ZÁKAZKY A VÝBERU 

ZMLUVNÉHO PARTNERA 
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: 
„ZABEZPEČENIE  MATERIÁLNO  -  TECHNICKÉHO  VYBAVENIA DHZO V MESTE  BYTČA“. 

 
 
 
Predmet zákazky: „Zabezpečenie materiálno - technického vybavenia dobrovoľných 
hasičských zborov obcí v pôsobnosti mesta Bytča.“ – tovar, služba.  
 
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 
   Peter Svetloššák – technická stránka predmetu zákazky 
e-mail : aukcie@bytca.sk 

 
Mesto Bytča, vyzýva v súlade s §6 a § 117 cit. zákona na predloženie predpokladanej 
hodnoty zákazky a cenovej ponuky na zákazku „MATERIÁLNO  TECHNICKÉ  ZABEZPEČENIE  
DHZO  V MESTE  BYTČA“ 
Verejný obstarávateľ vypracuje súhrnné vyhodnotenie ponúk a na základe neho určí PHZ.  V 
prípade, že bude PHZ určená nižšia ako 30 000,00 € bez DPH, bude táto výzva nahrádzať 
prieskum trhu za účelom výberu dodávateľa predmetnej služby a ponuky obdŕžané v tejto 
výzve bude možné považovať za konečné a relevantné pre určenie/výber úspešného 
uchádzača. 
S víťazným uchádzačom bude podpísaná ZMLUVA O DIELO. 
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, bude vyžadovaný v prípade 
pokračovania procesu verejného obstarávania a uzatvorenia zmluvného vzťahu s úspešným 
uchádzačom. 
Uchádzač predložením ponuky vyhlasuje, že sa v rámci tejto zákazky nedopustil konania, 
ktoré by mohlo byť vyhodnotené ako konflikt záujmov podľa §23 zákona 343/2015 o 
verejnom obstarávaní. 



Pokiaľ by verejný obstarávateľ zistil, že ku takémuto konaniu došlo, bude ponuka takéhoto 
uchádzača vylúčená z hodnotiaceho procesu. 
 
 
2 Typ zmluvného vzťahu: Kúpna zmluva 

 
3.   Miesto a termín dodania zákazky: Podľa bodu 1.  tejto výzvy, najneskôr do 31.7.2021. 
 
4. Opis predmetu zákazky a jeho rozsah: Predmetom zákazky je zabezpečenie materiálno – 
technického vybavenia dobrovoľných hasičských zborov obcí (mestských častí) mesta Bytča.  
 
- DHZ Bytča,  
- DHZ Hliník nad Váhom 
- DHZ Hrabové 
- DHZ Mikšová 
- DHZ Pšurnovice 
- DHZ Malá Bytča 
 
Jedná sa o dodávku materiálno – technického vybavenia,  pre členov DHZO, na osobné 
ochranné pracovné prostriedky, odbornú prípravu a zabezpečenie servisu – opravy a nákup 
náhradných dielov na hasičskú techniku a hasičské motorové vozidlá. Bližšie podľa 
jednotlivých položiek a množstiev nakupovaného tovaru. 
Podkladom pre ocenenie predmetu zákazky je zoznam a opis obstarávaného tovaru, ktorý 
tvorí prílohu tejto Výzvy.  
Ponuka bude obsahovať ocenený zoznam obstarávaných tovarov a výsledná navrhovaná cena 
predmetu zákazky musí byť uvedená v požadovanej štruktúre do tabuľky č. 1. 
 
Predmet zákazky je spolufinancovaný z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR 
a zmluvne zabezpečený osobitne pre každý DHZO. Z toho dôvodu bude ponuka a následná 
fakturácia víťazného uchádzača taktiež rozdelená osobitne pre každý DHZO. 
 
TABUĽKA Č. 1 
 
SPÔSOB  URČENIA  CENY  PREDMETU ZÁKAZKY: 

Por. 
č.  

DOBROVOĽNÝ HASIČSKÝ ZBOR OBCE Cena bez DPH DPH Cena z DPH 

1. DHZO BYTČA    

2. DHZO Hliník nad Váhom    

3. DHZO Hrabové    

4. DHZO Mikšová    

5. DHZO Pšurnovice    

6. DHZO Malá Bytča    

    Cena s DPH spolu 

7. SPOLU    

 

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. Dodávané tovary musia spĺňať technické, výkonnostné a funkčné požiadavky podľa 
osobitných predpisov na výrobky používané pre požiarnu ochranu. Verejný obstarávateľ 
požaduje v ponuke predložiť príslušné doklady o zabezpečení kvalitatívnych noriem                    
a certifikátov, pre dané výrobky, alebo potvrdenie výrobcu, že dodávaný tovar zodpovedá 
príslušným normám a predpisom a pod.  

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

V opačnom prípade bude ponuka z vyhodnocovania ponúk vylúčená. 

8. 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, bude vyžadovaný v prípade pokračovania procesu verejného 
obstarávania a uzatvorenia zmluvného vzťahu s úspešným uchádzačom. 
 
Ponuky, návrhy a ďalšie dokumenty vo verejnom obstarávaní budú predložené v štátnom 
jazyku (t. j. v slovenskom jazyku. Ak je doklad vyhotovený  v cudzom jazyku, predkladá sa spolu 
s jeho úradným prekladom do štátneho jazyka, to neplatí v prípade dokumentov predložených 
v českom jazyku. 
 
 9. 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 

 
9.1.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“. 
 

10. Uplynutie lehoty na predkladanie ponúk a spôsob predloženia ponuky: 
 

a) dňa 19.7.2019. 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, 
- „Materiálno – technické vybavenie DHZO Bytča“ – NEOTVÁRAŤ 

- v ponuke je potrebné uviesť e-mailovú adresu uchádzača. 
 

11. Podmienky financovania: Predmet zákazky je spolufinancovaný z prostriedkov 
Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR. Dodávateľovi sa neposkytne žiaden preddavok. Predmet 
zákazky sa bude financovať formou bezhotovostného platobného styku v mesačnom 
fakturačnom období v lehote splatnosti faktúr 14  kalendárnych dní odo dňa jej doručenia. 
 
12.Úspešný uchádzač bude vyzvaný na rokovanie k dodaniu predmetu zákazky. V prípade, že 
nepreukáže relevantným spôsobom splnenie podmienok podľa bodu 8 tejto výzvy alebo 
odstúpi od svojej ponuky, ktorú predložil, bude rokovanie ukončené a pozvaný na rokovanie 
bude ďalší uchádzač nasledujúci v poradí úspešnosti. 
Oznámenie o výsledku výzvy bude uchádzačom odoslané prostredníctvom elektronickej 
správy na ich e-mailové adresy. 
 
13. 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. 
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo primerane upraviť rozsah zákazky podľa 
poskytnutých finančných prostriedkov. 
 
14. Predmet zákazky je spolufinancovaný z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany 
Slovenskej republiky. Úspešný uchádzač je preto povinný strpieť prípadné kontroly 
príslušných kontrolných orgánov Slovenskej republiky. 
Verejný obstarávateľ je oprávnený použiť účelovú dotáciu najneskôr do 31.8.2021. 
 
 
V Bytči, dňa 8.7.2021 
 

 
 
 
 
Ing. Miroslav  Minárčik 
     primátor mesta 

 
 
 



Príloha č. 1: Technická špecifikácia materiálu: 
 
Materiálno technické vybavenie DHZO, osobné ochranné prostriedky pre členov DHZO, 
odborná príprava členov DHZO a zabezpečenie servisu – opravy náhradných dielov na 
hasičskú techniku a hasičské motorové vozidlá. 
 

DHZ Pšurnovice     

Názov Počet Jednotka 

Zásahová kukla 5 ks 

Rozdeľovač C- DCD 1 ks 

Hlinikový dvojdielný trhací hák 1 ks 

Havaríjna súprava v sude, sypké sorbenty 1 ks 

Hasiaci prístroj- práškový 6 kg 2 ks 

Hasiaca deka 180cmx 200cm 1 ks 

Čižmy 5 ks 

Osobná hasičská sekera 5 ks 

Koženné púzdro na osobnú sekeru 5 ks 

Svietidlo Nigthstick XPP-5420GX 2 ks 

Svietidlo Nigthstick XPP-5418GX 7 ks 

Šiltovka HASIČI 12 ks 

Držiak na prilbu Kalisz pre svietidlo M- FIRE 02,03 7 ks 

        

DHZ Hliník nad Váhom     

Názov Počet Jednotka 

Plávajúce čerpadlo Niagara 2 Plus 1 ks 

Gude VT 310 Prepravný box V73517 1 ks 

Sada aku náradia 1 ks 

Sada príslušenstva (vrtákov, bitov) a ručného náradia, 200-dielna  1 ks 

Sada náradia gola + ručné náradie, 303-dielna 1 ks 

Hadica D25/20m so spojkami 4 ks 

Zásahová hadica C52/20m so spojkami 6 ks 

        

DHZ Mikšová     

Názov Počet Jednotka 

Rebrík trojdielny 8608 1 ks 

Rozdeľovač B- CBC 1 ks 

Set aku náradia 20V (Vŕtačka s príklepom, Uťahovák rázový, Kladivo 
vŕtacie) 1 ks 

(Brúska uhlová, Píla chvostová, Píla kotučová, Taška pre aku náradie)   ks 

Lano statické 10,5mm/20m 1 ks 

Sada príslušenstva (vrtákov, bitov) a ručného náradia, 200-dielna  1 ks 

        

DHZ Hrabové     

Názov Počet Jednotka 

Hadica zásahová B75/20m so spojkami 4 ks 

Hadica zásahová C52/20m so spojkami 3 ks 



Rozdeľovač B- CBC 2 ks 

Sada príslušenstva (vrtákov, bitov) a ručného náradia, 200-dielna  1 ks 

Sada náradia gola + ručné náradie, 303-dielna 1 ks 

Prechod B/C 2 ks 

Prechod C/D 2 ks 

Vŕtačka na aku s príklepom 20V 1 ks 

Prechod C/D 1 ks 

        

        

        

DHZ Malá Bytča     

Názov Počet Jednotka 

Zásahová hadiva B65/20m 4 ks 

Zásahová hadiva C38/20m 2 ks 

Rozdeľovač B- CBC 1 ks 

Savice Fire 110 bez spojok 1 ks 

Savice Apollo 110 bez spojok 1 ks 

Zásahová hadiva C38/20m bez spojky 2 ks 

        

DHZ Bytča     

Názov Počet Jednotka 

Redukcia k podzemnému hydrantu- orech 2 ks 

Univerzálny kľúč LK1 2 ks 

Kľúč na spojky a šrobenia 2 ks 

Rozdeľovač B- CBC 1 ks 

Ponorné čerpadlo 3v1 1 ks 

Tlmica z hliníkovou teleskopickou násadou 2 ks 

Univerzálny sorbent 20kg 2 ks 

Záblekové svetlá M- Flare 1 ks 

Zastavovací LED terč 2 ks 

Kombinovaná prúdnica D25  1 ks 

Popaleninová sa Water gel 5 ks 

Chrbtová doska rock pin, fixátor+ popruhy 1 ks 

Kotviaca spojka B/C 6 ks 

Kotviaca spojka C/D 6 ks 

Záchytné lano 20m 1 ks 

Ventilové lano 8/12m 1 ks 

Náplň do lekárničky 1 ks 

Hadica zásahová B75/20m so spojkami 4 ks 

Hadica zásahová C52/20m so spojkami 4 ks 

Opravná sada na rolety vozidla 6 ks 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Príloha č. 2 

Čestné vyhlásenie uchádzača vo verejnom obstarávaní 

Obchodné meno, sídlo uchádzača a IČO: 

 

.......................................................................................................................................... 

Vyhlasujem, že ako uchádzač v súťaži pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou podľa  § 117 
zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov,  na predmet: 
zákazky:  

„ZABEZPEČENIE  MATERIÁLNO  -  TECHNICKÉHO  VYBAVENIA  DHZO  V MESTE  BYTČA“, 

ktorej Výzvu na predkladanie ponúk zverejnilo Mesto Bytča, Námestie Slovenskej republiky 
č. 1/1, 014 01 Bytča, ako verejný obstarávateľ v Profile verejného obstarávateľ na stránke 
www.bytca.sk, 

- súhlasím s podmienkami určenými verejným obstarávateľom v tomto verejnom 
obstarávaní a so zverejnením predloženej ponuky na profile verejného  obstarávateľa. 

 

 

 

 

V ..............................................., dňa .................................. . 
 
 

 

 

Meno oprávnenej osoby uchádzača: ................................................................. . 
 
 
Podpis oprávnenej osoby uchádzača: ............................................................... .  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Príloha č. 3 
 

PONUKA 
NÁVRH  NA  PLNENIE  KRITÉRIÍ 

 
Zákazka: „ZABEZPEČENIE  MATERIÁLNO  -  TECHNICKÉHO  VYBAVENIA  DHZO  V  MESTE   BYTČA“, 

Verejný obstarávateľ: Mesto Bytča 

Predkladá uchádzač: 

Obchodné meno uchádzača  

 

Adresa, sídlo:  

 

IČO:  

 

IČ DPH SK: (ak uchádzač nie je 

platcom DPH, upozorní na túto 
skutočnosť) 

 

Peňažný ústav: 

 

 

IBAN: 

 

 

Meno štatutárneho 
zástupcu: 

 

Kontaktná osoba, pre účely 
VO 

 

Kontakty: Štatutárneho zástupcu uchádzača: Kontaktnej osoby uchádzača, pre 
účely VO 

Telefón (mobilný)   

E-mail:   

 

NÁVRH UCHÁDZAČA NA PLNENIE KRITÉRIÍ 

P. č. Názov položky rozpočtu 
Cena bez DPH v 

EUR 
DPH v EUR *Celková cena  

  SPOLU:    

1 MATERIÁLNO TECHNICKÉ VYBAVENIE DHZO V MESTE BYTČA    

 Z TOHO 
Cena bez DPH v 

EUR DPH v EUR *Celková cena 

1 

DHZO BYTČA 

   

2 

DHZO Hliník nad Váhom 

   

3 

DHZO Hrabové 

   

4 

DHZO Mikšová 

   



5 

DHZO Pšurnovice 

   

6 

DHZO Malá Bytča 

   

 
*V prípade, že uchádzač nie je platcom DPH uvedenie celkovú sumu s poznámkou – nie som platca DPH.. 

 
 
 
V ........................................., dňa ......................................... 
 
 
 
 
 
 

...................................................... 
(titul, meno, priezvisko štatut. zástupcu uchádzača,  

alebo oprávnenej osoby k podpisu, funkcia a podpis) 
    Obchodné meno a sídlo spoločnosti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


