
 
MESTO  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: 
„VODOROVNÉ  DOPRAVNÉ  ZNAČENIE  BYTČA“. 

 
Predmet zákazky: „Vodorovné dopravné značenie Bytča“ – práca. 
 
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 

Bc. Ľubica Sakalová – technická stránka predmetu zákazky a obhliadka 
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 „Vodorovné dopravné značenie Bytča“ 
Verejný obstarávateľ vypracuje súhrnné vyhodnotenie ponúk a na základe neho určí PHZ.           
V prípade, že bude PHZ  v € bez DPH určená vo výške, ktorá umožňuje zadávanie ZsNH, bude 
táto výzva nahrádzať prieskum trhu za účelom výberu dodávateľa predmetnej práce a ponuky 
obdŕžané v tejto výzve bude možné považovať za konečné a relevantné pre určenie/výber 
úspešného uchádzača. 
S víťazným uchádzačom bude podpísaná objednávka na dodanie predmetu zákazky. 
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. 
 
      

2 Typ zmluvného vzťahu: Objednávka 
 

3.   Miesto dodania zákazky: Podľa bodu 4.  tejto výzvy 
 
4. Opis predmetu zákazky a jeho rozsah: Predmetom zákazky je obnova vodorovného 
dopravného značenia na miestnych komunikáciách v meste Bytča podľa priloženého rozpisu. 



Uvádzané množstvá a plochy sú orientačné a slúžia len na určenie predpokladaného množstva 
prác. Verejný obstarávateľ zabezpečí pre uchádzačov obhliadku na mieste, najneskôr deň pred 
uplynutím lehoty na predkladanie ponúk. Obhliadku je možné si dohodnúť na tel. č. podľa 
bodu 1. tejto Výzvy. 
 
 
Podklady pre ocenenie premetu zákazky: 

Por. 
č.  

Rozpis položky mj Množstvo Jednotková 
cena 

Cena spolu 

 Ul. 1. Mája, E. Lániho, M. R. Štefánika     

1. Prechody pre chodcov – farba biela 
s reflexnou úpravou 

 

m2 580,00   

2. Plošné značenie – parkovacie boxy, 
znaky , stop. Čiary – farba biela s ref. 
úpravou 

m2 100   

3. Z4b Trojuholník-plast žltý s ref. 
úpravou 0,5/0,5 m 
 

ks 12   

4. Deliace čiary š. 0,125 m –farba biela 
s ref. úpravou 
 
 

bm 2000,00   

5. Vodiace čiary šírky 0, 250 m, farba 
biela s reflexnou úpravou. 

 

bm 3200,00   

    SPOLU BEZ DPH  

    DPH  

    SPOLU S DPH  

 

Výsledná cena bude určená nasledovne: 

Celková cena dodania predmetu zákazky: 

Cena bez DPH: 

Cena s DPH: 

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

6. Variantné riešenie: Neumožňuje sa  

7. Podmienky účasti v prieskume trhu: 
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 prostredníctvom 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. 

 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“. 

 

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

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

a) dňa 23.3.2022. 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, 
- „Vodorovné dopravné značenie Bytča“ – NEOTVÁRAŤ 
-  

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


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.Úspešný uchádzač bude vyzvaný na rokovanie k dodaniu predmetu zákazky. V prípade, že 
sa 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. 
 
 
 
 

 

 
 

Ing. Miroslav  Minárčik 
     primátor mesta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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:  

„Vodorovné dopravné značenie 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. 2 
 

PONUKA 
NÁVRH  NA  PLNENIE  KRITÉRIÍ 

 
Zákazka: „Vodorovné dopravné značenie 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 „Vodorovné dopravné značenie 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 


