
TECHNICKÉ  SLUŽBY  MESTA  BYTČA 

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

PARTNERA 
Zadávanie zákazky s nízkou hodnotou podľa § 6 a § 117 zák. č. 434/2015 Z. z. o verejnom 

obstarávaní a o zmene niektorých zákonov, na dodanie predmetu zákazky: 
„TRAKTOROVÁ  KOSAČKA“. 

Predmet zákazky: „Nákup traktorovej kosačky“ – tovar. 

1. Identifikácia  verejného obstarávateľa: 
Názov: Technické služby mesta Bytča 
Sídlo: Hlinická cesta 403,  014 01Bytča 
IČO: 00 185 655 
Telefón: 041/552 32 21 
Stránkové hodiny: 8. 00 – 11. 00 hod., 11. 30 – 14. 00 hod. 
Kontaktná osoba: Ing. Dušan Beníček – proces verejného obstarávania, 041/507 39 14 

Ľubomír Hrobárik – technická stránka VO, prevzatie vozidla 
e-mail : aukcie@bytca.sk 
Internetová stránka: www.bytca.sk – zverejnenie Výzvy 

2 Typ zmluvného vzťahu: Výsledkom verejného obstarávania bude uzatvorenie Kúpno-
predajnej zmluvy. 

3.   Miesto a termín dodania zákazky: Technické služby mesta Bytča, Hlinická ulica 403, 
014 01 Bytča. 

4. Opis predmetu zákazky a jeho rozsah: Predmetom zákazky je nákup/uzatvorenie 
zmluvného vzťahu na dodávku novej kolesovej traktorovej kosačky s príslušenstvom, vrátane 
technických dokladov kosačky. Cena musí zahŕňať všetky požiadavky verejného obstarávateľa 
podľa Výzvy na predkladanie ponúk, t. j. vrátane všetkých nákladov dopravy na miesto 
určenia, odskúšania, zaškolenia obsluhy, návodu na obsluhu a údržby vozidla, servisného 
zošita so záručnými podmienkami v slovenskom jazyku, kompletného príslušenstva pre riadnu 
prevádzku kosačky, plného objemu prevádzkových hmôt a mazív. 

Dodaný tovar musí byť nový, zdravotne neškodný a musí vyhovovať európskym a slovenským 
technickým normám, požiadavkám na premávku na pozemných komunikáciách a získanie 
povolenia na prevádzku. 

Opis a ďalšie požiadavky na predmet zákazky sú uvedené v technickej špecifikácii predmetu 
zákazky, ktorá tvorí súčasť tejto Výzvy na predkladanie ponúk. 



Spoločný slovník obstarávania (CPV): 1630000-1  - Kosačky 

Množstvo alebo rozsah predmetu zákazky:   - 1 ks 

Predmet zákazky v celom rozsahu je opísaný tak, aby bol presne a zrozumiteľne 
špecifikovaný. Ak niektorý s použitých parametrov, alebo rozpätie identifikuje konkrétny typ 
výrobku, alebo výrobok konkrétneho výrobcu, verejný obstarávateľ umožní nahradiť takýto 
výrobok ekvivalentným výrobkom alebo ekvivalentom technického riešenia pod 
podmienkou, že ekvivalentný výrobok alebo ekvivalentné technické riešenie bude spĺňať 
úžitkové, prevádzkové a funkčné charakteristiky, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie 
účelu, na ktoré sú uvedené technológie a zariadenia určené. 

Pri výrobkoch, príslušenstvách konkrétnej značky, uchádzač môže predložiť aj ekvivalenty 
inej značky v rovnakej alebo vyššej kvalite. Dôkazné bremeno je na strane uchádzača. 

Technická a funkčná špecifikácia predmetu zákazky minimálne technické požiadavky 
verejného obstarávateľa: 

POR.Č. POPIS JEDNOTKA MINIMUM MAXIMUM PRESNÁ 
HODNOTA 

TRAKTOROVÁ  KOSAČKA 

1. Kosačka podľa špecifikácie ks 1 

2. Objem motora cm3 898 

3. Výkon motora HP 21,6 23,0

4. Počet valcov počet 3

5. Chladenie voda

6. Rýchlosť km/h 19,0

8. 

POŽADOVANÉ  TECHNICKÉ 
VLASTNOSTI/HODNOTA/ 

CHARAKTERISTIKA 

1. Jednostupňový hydrostatický pohon 2WD áno 

s uzávierkou diferenciálu

2 Progresívne brzdenie cez 
hydrostatickú prevodovku

áno 

3. Mechanická prevádzková brzda v olej. áno 

náplni - kotúčová áno 

4. Motor naftový áno 

5. Ručná parkovacia brzda - nočná áno 

6. Max. rýchlosť áno 

7. Pracovná rýchlosť dopredu max. 19,0 
km/hod.

áno 

8. Pracovná rýchlosť dozadu do 10,0 
km/hod. 

áno 

9. priemer zatočenia do 170 m áno 



10. Vývodová hriadeľ spínateľná pod záťažou 
bez spojkypomocou remeňa ma kladke

áno 

11. LCD počitadlo motohodín a otáčok  áno 

motora, teploty vody,ukazovateľ stavu áno 

 paliva, základné ukazovateľe kontroly áno 

 stroja áno 

12.  Pracovné osvetlenie vpredu áno 

13. Svetlá výška min 180 mm áno 

14. Medzinápravová kosačka, celková dĺžka 
min. 1000 mm, š, 1265, v 450 mm

áno 

15. Počet nožov 2 ks áno 

16.  Prevod medzi nožmi, ozubená prevodov. áno 

VÝBAVA 

1.  

OSOBITNÉ  POŽIADAVKY  NA  PLNENIE 

1. Vrátane zaškolenia min. 2 – och osôb 
v rozsahu min. 1 hod. 

TABUĽKA Č. 1 
CELKOVÁ CENA PREDMETU ZÁKAZKY 

Por. 
č. 

Tovar Cena bez DPH DPH Cena z DPH 

1. Traktorová kosačka podľa 
špecifikácie uvedenej v bode 4. 
Výzvy 

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. Od úspešného uchádzača bude verejný obstarávateľ pred podpisom zmluvy požadovať: 
- 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 sa bude 
vyžadovať len od úspešného uchádzača. 

- Návrh zmluvy podľa prílohy č. 3 tejto výzvy. 

8. 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 

8.1.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“. 

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

a) dňa 10.12.2021. 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, 
- „Kosačka“ – NEOTVÁRAŤ 
- v ponuke je potrebné uviesť e-mailovú adresu uchádzača. 

10. Podmienky financovania: Dodávateľovi sa neposkytne žiaden preddavok. Predmet 
zákazky sa bude financovať formou bezhotovostného platobného styku v mesačnom 
fakturačnom období v lehote splatnosti faktúr 7  kalendárnych dní odo dňa jej doručenia. 

11.Úspešný uchádzač bude vyzvaný na rokovanie k dodaniu predmetu zákazky. V prípade, že 
nepreukáže relevantným spôsobom splnenie podmienok podľa bodu 7 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. 

12. 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. 



 
 
V Bytči, dňa 28.10.2020 

 
 
 
 
Daniel  Cigánik 
  vedúci TSMB 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Príloha č. 1 

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: 

„TRAKTOROVÁ  KOSAČKA“, 

ktorej Výzvu na predkladanie ponúk zverejnili Technické služby mesta Bytča, Hlinická cesta 
403, 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. 2 

PONUKA 

Zákazka: TRAKTOROVÁ  KOSAČKA“, 

Verejný obstarávateľ: Technické služby mesta  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 


