
                       

 
MESTO  BYTČA 

 
VÝZVA  NA PREDLOŽENIE PONUKY 

Zadávanie zákazky s nízkou hodnotou podľa § 6 a § 117 zák. č. 343/2015 Z. z. o verejnom 
obstarávaní a o zmene niektorých zákonov, na dodanie predmetu zákazky: 

„SPRÁVA  BYTOVÝCH  DOMOV   -  THURZOVÉ  SADY“ 

 
Predmet zákazky: Správa bytového fondu   –  služba. 
 
1. Identifikácia  verejného obstarávateľa: 

Názov: Mesto Bytča 

Sídlo: Námestie Slovenskej republiky č. 1/1, 014 01Bytča   
IČO: 00 321 192 

Telefón: 041/5073914 

Stránkové hodiny: 8. 00 – 11. 00 hod., 11. 30 – 14. 00 hod. 
Kontaktná osoba: Ing. Dušan Beníček – proces verejného obstarávania 

Mgr. Vladislav Pavelčík – technická stránka procesu verejného 
obstarávania, 0902 135 368. 

e-mail : aukcie@bytca.sk 
 

Mesto Bytča, vyzýva v súlade s § 117 a § 6 zák. č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní 

a o zmene niektorých zákonov a Smernice č. 1/2022 Mesta Bytča, pre uplatňovanie postupov 

VO, pri zadávaní zákaziek s nízkou hodnotou,  na predloženie cenovej ponuky na zákazku: 

 

„Správa bytových domov – Thruzové sady“. 

 

Účelom prieskumu trhu je zistenie aktuálnej predpokladanej hodnoty zákazky („ďalej len“ 

PHZ), na uvedený predmet zákazky.  
1Verejný obstarávateľ vypracuje súhrnné vyhodnotenie ponúk a na základe neho určí PHZ.            
V prípade, že PHZ bude v limite, ktorý umožňuje zabezpečiť výber dodávateľa služby 
postupom, podľa § 117 zákona – zadávaním zákazky s nízkou hodnotou, ponuky  doručené 
v rámci tejto Výzvy nahrádzajú prieskum trhu a je preto možné ich považovať za konečné a 
relevantné pre určenie/výber úspešného uchádzača.  

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 Z. z. 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: Mandátna zmluva podľa ust. § 566 a nasl. Zákona 513/1991 Zb. na 
dobu neurčitú s trojmesačnou výpovednou lehotou bez uvedenia dôvodu. 
 

3.   Miesto dodania zákazky: Bytové domy na Thurzových sadoch vo vlastníctve mesta Bytča,    
       č. s. 1952 a 1953, na Ul. Marhuľovej a Broskyňovej.  
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4. Opis predmetu zákazky a jeho rozsah:  

Spoločný slovník obstarávania: (CPV kód): 
Hlavný predmet 
75123000-4 – služby verejnej správy súvisiace s bývaním 

 
Predmetom zákazky bude služba spojená s: 

Správou bytových domov č.s.1952 a 1953 o počte 88 bytových jednotiek v lokalite Bytča – 
Thurzove sady na ulici Marhuľová a Broskyňová. Správca, respektíve Mandatár zabezpečí pre 
mesto Bytča  komplexnú starostlivosť o byty, respektíve bytové domy č. s. 1952 a 1953 
spočívajúcu v zabezpečení nasledovných činností:   

1.Prevádzka bytových domov č. súpisné 1952 a 1953 : 
 
 

a) starostlivosť spojenú s dodávkou tepla na ústredné kúrenie ( ďalej len „ ÚK“) 
a teplú úžitkovú vodu (ďalej len „TÚV“),  

Zásobovanie teplom objektu bytového domu : č.s. 1952  s 44 bytovými jednotkami 
a č.s. 1953  s 44 bytovými jednotkami,  je riešené z vlastného zdroja tepla : 
plynovej kotolne ,  umiestnenej v samostatne miestnosti v BD, plynovej kotolni 
na 1.NP,  bytového domu , a jej  tepelný výkon bude pokrývať potrebu tepla pre 
vykurovanie a ohrev teplej úžitkovej pre obidva bytové domy. 

V bytovom dome : č.s.1953 , bude napojením teplovodným kanálom , z plynovej 
kotolne v bytovom dome č.s. 1952 , v bytovom dome č.s. 1953 ,  v samostatnej 
miestnosti na 1.NP  strojovňa vykurovania.  
Systém vykurovania bude  teplovodný s núteným obehom vykurovacej vody o 
teplotovom spáde 70/50° C s teplotou vody konštantnou - pre klasické 
radiátorové vykurovanie a  pre ohrev TÚV - teplej úžitkovej vody. 

b) všetku starostlivosť spojenú s dodávkou studenej vody (ďalej aj len „SV“), 
c) všetku starostlivosť spojenú s odvádzaním odpadových a zrážkových vôd, 
d) všetku starostlivosť spojenú s dodávkou elektrickej energie do spoločných častí 

a spoločných zariadení bytových domov a ich príslušenstva, 
e) deratizáciu, dezinsekciu a dezinfekciu v prípade jej vyhlásenia Mestom Bytča 

alebo príslušným orgánom štátnej správy, 
f) 24-hodinovú havarijnú službu, 
g) pravidelné odborné prehliadky a skúšky elektrických zariadení podľa osobitných 

predpisov, 
h) pravidelné odborné prehliadky a skúšky bleskozvodov podľa osobitných 

predpisov, 
i) pravidelné odborné prehliadky a skúšky plynových zariadení podľa osobitných 

predpisov, 
j) pravidelné čistenie a kontrolu komínov podľa osobitných predpisov, 
k) pravidelné odborné prehliadky a zabezpečenie opatrení na ochranu pred 

požiarmi podľa osobitných predpisov, 
l) pravidelné prehliadky a skúšky vyhradených technických zariadení podľa 

osobitných prepisov v termínoch stanovených všeobecne záväznými právnymi 
predpismi a normami, 

m) odstraňovanie závad a nedostatkov zistených pri odborných prehliadkach 
a odborných skúškach vyhradených technických zariadení bytového fondu za 
podmienok dohodnutých v tejto Zmluve, 



n) vypracovanie a vedenie dokumentácie ochrany pred požiarmi podľa osobitných 
predpisov, zabezpečenie plnenia povinností na úseku ochrany pred požiarmi 
podľa osobitných predpisov, 

o) starostlivosť o meraciu a regulačnú techniku v zmysle príslušných STN, 
p) každoročné vypracovanie plánu potrebných opráva bytového fondu vždy do 30. 

novembra na nasledujúci kalendárny rok, 
q) vykonávanie pravidelných obhliadok bytových domov, 
r) odstraňovanie závad a poškodení bytového fondu bez zbytočného odkladu, 
s) odstraňovanie závad a poškodení bytového domu spôsobených nájomcom alebo 

s ním bývajúcimi osobami na náklady nájomcu, 
t) zabezpečovanie vykonania opráv bytového fondu podľa pokynov Mandanta. 

 
2.Vedenie ekonomickej a právnej agendy 
 

a) prípravu zmlúv o nájme bytu s nájomcami určenými Mandantom s obsahom 
podľa pokynov Mandanta vrátane evidenčných listov ako príloh nájomných 
zmlúv s obsahom podľa pokynov Mandanta; Mandatár nie je splnomocnený 
uzatvárať nájomné zmluvy v mene a na účet Mandanta, 

b) odovzdanie bytu Mandantom určenému nájomcovi, spísanie protokolu 
o odovzdaní bytu a prevzatí bytu nájomcom, ktorého obsahom bude najmä 
podrobný opis stavu bytu, stav meračov elektriny, plynu, teplej vody, studenej 
vody a tepla, 

c) prevzatie bytu od nájomcu po skončení zmluvy o nájme bytu, spísanie protokolu 
o odovzdaní bytu nájomcom a jeho prevzatí Mandatárom, ktorého obsahom 
bude najmä podrobný opis stavu bytu, závad a poškodení bytu, stav meračov 
elektriny, plynu, teplej vody, studenej vody a tepla, 

d) uvedenie bytu do stavu spôsobilého na ďalšie riadne užívanie po vyprataní bytu 
nájomcom, 

e) bezodkladné informovanie Mandanta o uvoľnení bytu, 
f) prijímanie úhrad nájomného a preddavkov za plnenia spojené s užívaním bytov 

od nájomcov na osobitný účet v banke, zriadený výlučne na tento účel 
Mandatárom, vedenie evidencie týchto úhrad, 

g) poukazovanie úhrad nájomného a preddavkov za plnenia spojené s užívaním 
bytov na účet Mandanta uvedený v článku III. bode 10. tejto zmluvy, 

h) doručovanie výzvy na úhradu nedoplatkov na nájomnom a preddavkoch za 
plnenia spojené s užívaním bytu jednotlivým nájomcom s obsahom podľa 
pokynu Mandanta v prípade, ak dôjde k omeškaniu nájomcu s týmito úhradami 
o viac ako dva mesiace, 

i) doručovanie upozornenia jednotlivým nájomcom na blížiaci sa termín skončenia 
doby nájmu bytu podľa uzatvorenej zmluvy o nájme bytu s obsahom podľa 
pokynu Mandanta, najneskôr tri mesiace pred uplynutím doby nájmu, 

j) doručovanie výzvy na vypratanie bytu jednotlivým nájomcom po skončení nájmu 
bytu s obsahom podľa pokynov Mandanta, 

k) doručovanie písomnej výzvy nájomcom na odstránenie závad a poškodení 
v bytovom dome, ktoré spôsobil nájomca alebo tí, ktorí s ním bývajú v súlade s § 
693 Občianskeho zákonníka, 

l) vedenie evidencie nájomcov a osôb bývajúcich s nájomcom, resp. nájomcami 
v byte v rozsahu podľa Zmluvy o poverení spracúvaním osobných údajov 
uzatvorenej s Mandantom ako Prevádzkovateľom, 

m) vykonanie ročného vyúčtovania preddavkov za plnenia spojené s užívaním bytu 
vždy do 31. mája za predchádzajúci kalendárny rok spôsobom podľa osobitných 
predpisov, 



n) doručovanie ročného vyúčtovania nájomného, preddavkov za plnenie spojené 
s užívaním bytu jednotlivým nájomcom bezodkladne po jeho vykonaní 
a Mandantovi najneskôr do 05. júna,    

o) vedenie evidencie nedoplatkov na nájomnom, preddavkoch za plnenie spojené 
s užívaním bytu a nedoplatkov z ročného vyúčtovania a dokumentácie 
o všetkých úkonoch Mandatára smerujúcich k vymoženiu týchto nedoplatkov,  

p) predkladanie podrobného prehľadu úhrad nájomného, preddavkov za služby 
spojené s užívaním bytu, nedoplatkov na nájomnom, preddavkoch za služby 
spojené s užívaním bytu a nedoplatkov z ročného zúčtovania Mandantovi vždy 
do 15 dní po skončení kalendárneho štvrťroka, 

q) bezodkladné spracovanie podkladov pre vymáhanie nedoplatkov a podkladov 
pre súdne spory týkajúce sa bytového fondu a ich predkladanie Mandantovi 
podľa pokynov Mandanta, 

r) príprava a uzatváranie dohôd s nájomcami o uznaní dlhu a jeho úhrade 
v splátkach v mene Mandanta s obsahom podľa pokynov Mandanta, 

s) zriadenie osobitných účtov v banke odlišných od účtu uvedeného v písm. f) tohto 
bodu na účely sústredenia prostriedkov fondu prevádzky, údržby a opráv 
osobitne pre každý bytový dom a spravovanie týchto účtov v súlade 
s ustanoveniami tejto zmluvy, 

t) kontrola cenovej a vecnej správnosti fakturácie dodávok a prác, 
u) vedenie účtovnej evidencie a účtovnej dokumentácie týkajúcej sa bytového 

fondu, činnosti Mandatára v prospech Mandanta, úhrad nájomného 
a preddavkov za služby spojené s užívaním bytov, hospodárenia s fondom 
prevádzky, údržby a opráv a umožňovanie Mandantovi nahliadať do tejto 
evidencie a účtovných dokladov a vyhotovovať odpisy a kópie akejkoľvek časti 
tejto dokumentácie, kedykoľvek na jeho požiadanie, 

v) predkladanie pravidelných prehľadov o čerpaní fondu prevádzky údržby a opráv 
a o úhrade dodávok a prác vždy do 20-dní po skončení kalendárneho štvrťroka, 

w) predkladanie podrobnej správy o činnosti Mandatára za predchádzajúci 
kalendárny rok, najmä o finančnom hospodárení bytových domov, 
o hospodárení s fondom prevádzky, údržby a opráv, o stave spoločných častí 
a spoločných zariadení bytových domov, ako aj o iných významných 
skutočnostiach, ktoré súvisia so správou bytového fondu, najneskôr do 31. mája 
nasledujúceho kalendárneho roka,      

x) vedenie korešpondencie, administratívnej a technickej dokumentácie o činnosti 
Mandatára počas celej doby platnosti tejto zmluvy 

y) zastupovanie Mandanta pred orgánmi štátnej správy alebo samosprávy v 
bežných veciach týkajúcich sa výkonu správy, 

z) vybavovanie záležitostí nájomcov v kancelárii zriadenej v Meste Bytča najmenej 
počas jedného pracovného dňa v týždni v bežnom pracovnom čase a aspoň 
jeden deň v týždni v predĺženom pracovnom čase.    

 
3.Technická oblasť 
 

 
a) vykonávanie prehliadok a skúšok vyhradených technických zariadení podľa 

osobitných prepisov v termínoch stanovených všeobecne záväznými 
právnymi predpismi a normami, 

b) zabezpečenie odstránenia závad zistených pri odborných prehliadkach 
a odborných skúškach vyhradených technických zariadení bytového fondu 
za podmienok dohodnutých v tejto Zmluve, 

c) požiarnu ochranu a BOZP v zmysle platných prepisov, 
d) každoročné spracovanie harmonogramu potrebných opráva údržbu domu, 



e) starostlivosť o meraciu a regulačnú techniku v zmysle príslušných STN, 
f) vykonávanie ohliadok obytného domu. 

 
 

Termín plnenia: 
Doba neurčitá  na základe uzatvorenej mandátnej zmluvy ( predpoklad uzatvorenia mandátnej 
zmluvy od 01.07.2022 do 31.07.2022). 
  
Spôsob určenia ceny: 
Cena bude určená ako cena za celý predmet obstarávania. 
 
Obhliadka miesta plnenia: 
Obhliadka nie je potrebná. 
 
TABUĽKA Č. 1 
CENA PREDMETU ZÁKAZKY ZA ÚČELOM ZISTENIA PHZ: 

Por. 
č.  

 Cena bez DPH/rok 

1. Správa bytových domov č. 1952 a č. 1953  

 Cenu je potrebné určiť na dve desatinné miesta 

Cena musí zahŕňať:  

 - všetky náklady uchádzača spojené s touto zákazkou. 

 

5. Rozdelenie predmetu zákazky na časti: Požaduje sa predloženie ponuky na celý predmet 
zákazky. 

6. Variantné riešenie: Neumožňuje sa 

7. Podmienky účasti: 
Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods.1 
písm. e) a písmena f) ZVO. 

- Uchádzač nepreukazuje verejnému obstarávateľovi v ponuke splnenie 
podmienky účasti podľa § 32 ods.1 písm. e) ZVO: „je oprávnený uskutočňovať 
predmet zákazky“. Verejný obstarávateľ si overí splnenie predmetnej podmienky 
účasti prostredníctvo verejne dostupných internetových zdrojov ako napr. 
www.orsr.sk,www.zrsr.sk a pod. 

- Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. f) ZVO: „nemá uložený zákaz 
účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej 
republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu“- 
uchádzač nesmie byť vedený v registri osôb so zákazom účasti vo verejnom 
obstarávaní, ktorý vedie Úrad pre verejné obstarávanie podľa § 183 ZVO. V 
prípade, že uchádzač je vedený v tomto registri ku dňu predkladania ponúk, 
nebude jeho ponuka hodnotená. Splnenie predmetnej podmienky účasti bude 
verejný obstarávateľ overovať na základe verejne dostupných informácií v 
registri vedenom Úradom pre verejne obstarávanie. 

Uchádzač môže doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného 

postavenia preukázať aj podľa § 152 ZVO zákona o verejnom obstarávaní, že je zapísaný v 

zozname hospodárskych subjektov vedenom Úradom pre verejné obstarávanie. 

 
  
 

http://www.orsr.sk/
http://www.orsr.sk/
http://www.zrsr.sk/


 
8. Kritérium hodnotenia ponúk:  
 
CENA PREDMETU ZÁKAZKY VRÁTANE  DPH: 

Por.č..   Váha 

1. Cena za správu bytových 
domov č. 1952 a č. 1953 

Cena s DPH/cena celkom•/rok  
 

100 

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

 
Kritérium na hodnotenie:  

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  31.05.2022 do 09:00  hod., 
b) doručenie ponuky elektronicky na adrese uvedenej v bode 1. tejto Výzvy, poštou na  

poštovej adrese podľa bodu 1. Výzvy 

c) v prípade predloženia ponuky poštou, je potrebné ponuku doručiť v zalepenej obálke 
na ktorej musí byť uvedené: 
- názov a adresa verejného obstarávateľa, 
- obchodné meno a adresa uchádzača, 
- „SPRÁVA  BYTOVÝCH  DOMOV“ – 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 14  kalendárnych dní odo dňa jej doručenia. 
 
11. Ďalšie informácie: Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť vyhlásený postup 
verejného obstarávania v prípade, ak takto zistená PHZ bude vyššia, ako limit umožňujúci 
realizovať zadávanie zákazky s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. 
o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov. V prípade pokračovania procesu 
verejného obstarávania, tiež, ak nastanú skutočnosti podľa  § 57 zák. č. 343/2015  Z. z. 
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.  
 
12. Lehota viazanosti ponúk: 
Do 30.09.2022 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
12. Predmet zákazky bude financovaný z prostriedkov verejného obstarávateľa. 
 

 
 
 
 
 
 
Ing. Miroslav  Minárčik 
     primátor mesta 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bytča, 13.5.2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Príloha: 

- čestné vyhlásenia uchádzača (súhlas s podmienkami VO)  – príloha č. 1 

- návrh na plnenie kritéria – príloha č. 

- Mandátna zmluva 

 



 
1Výsledok prieskumu trhu pri stanovovaní PHZ je podkladom pre výpočet PHZ, avšak môže byť podkladom aj pre zákazku s nízkou 
hodnotou, ak sa na základe poskytnutých informácií potvrdí PHZ zodpovedajúca zákazke s nízkou hodnotou, podľa platného znenia ZVO. 
 

 

Príloha č. 1 

Čestné vyhlásenie uchádzača vo verejnom obstarávaní 

Obchodné meno, sídlo uchádzača a IČO: 

 

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

Vyhlasujem, že ako uchádzač v súťaži v rámci zisťovania PHZ a pri zadávaní zákazky s nízkou 
hodnotou podľa  § 6 a § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení 
neskorších predpisov,  na predmet: zákazky:  

„Správa bytových domov Thurzové sady Ul. Marhuľová a Broskyňová“, 

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

-  že neexistuje konflikt záujmov medzi uchádzačom a verejným obstarávateľom a v tejto 
súvislosti:  

  som nevyvíjal a nebudem vyvíjať voči žiadnej osobe na strane verejného obstarávateľa, 
ktorá je alebo by mohla byť zainteresovaná v zmysle ustanovení § 23 ods. 3 zákona č. 
343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov („zainteresovaná osoba“) akékoľvek aktivity, ktoré by mohli viesť 
k zvýhodneniu nášho postavenia vo verejnom obstarávaní,  

 som neposkytol a neposkytnem akejkoľvek, čo i len potenciálne zainteresovanej osobe 
priamo alebo nepriamo akúkoľvek finančnú alebo vecnú výhodu ako motiváciu alebo 
odmenu súvisiacu s týmto verejným obstarávaním,  

 budem bezodkladne informovať verejného obstarávateľa o akejkoľvek situácii, ktorá 
je považovaná za konflikt záujmov, alebo ktorá by mohla viesť ku konfliktu záujmov 
kedykoľvek v priebehu procesu verejného obstarávania,  

 poskytnem verejnému obstarávateľovi v tomto verejnom obstarávaní presné, 
pravdivé a úplné informácie; - že nám nebol uložený zákaz účasti vo verejnom 
obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v SR alebo v štáte sídla, miesta 
podnikania alebo obvyklého pobytu; - že neexistujú dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 
6 písm. f) zákona ani iné dôvody, ktoré by narúšali čestnú hospodársku súťaž;  

-     že spĺňame podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) zákona;  

   -  že súhlasíme s evidenciou a spracovaním osobných údajov podľa Zákona č.18/2018 Z.z. 
a  Nariadenia (EÚ) 2016/679. V zmysle Zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov 
a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane 
fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, 
ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES o ochrane osobných údajov súhlasíme so správou, 
spracovaním a uchovaním osobných údajov uvedených v našej ponuke verejným 
obstarávateľom a/alebo osobou splnomocnenou na proces verejného obstarávania. 
Zároveň dávame súhlas na ich sprístupnenie aj tretím osobám, ktorými sú kontrolné 
orgány vykonávajúce kontrolu procesu verejného obstarávania na daný predmet zákazky 
a to až do 31.12.2028. Pri spracúvaní osobných údajov v žiadnom prípade nebude 



dochádzať k cezhraničnému prenosu do tretích krajín. Súhlas je možné kedykoľvek 
odvolať, inak súhlas zanikne po uplynutí 31.12.2028. 

 

 

 

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

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Príloha č. 2 

 
PONUKA 

NÁVRH  NA  PLNENIE  KRITÉRIA 
 
Zákazka: „Správa bytových domov Thurzové sady Ul. Marhuľová a Brokyňová“ 
Verejný obstarávateľ: Mesto Bytča, Námestie SR č. 1/1, 014 01 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 KRITÉRIA 

P. č. Názov položky rozpočtu 
Cena za rok bez 

DPH v EUR 
DPH v EUR Celková cena za rok  s DPH 

  SPOLU:    

1 

Správa bytových domov Thurzové sady Ul. Marhuľová a 

Broskyňová    

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

...................................................... 
(titul, meno, priezvisko štatut. zástupcu uchádzača,  
alebo oprávnenej osoby k podpisu, funkcia a podpis) 
          Obchodné meno a sídlo spoločnosti 



 

 
 
 

 

        

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


