
 
MESTO  BYTČA 

 
PRIESKUM  TRHU 

v rámci zadávania zákazky podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov, na dodanie predmetu zákazky: 

„ZAMETACIE  CHODNÍKOVÉ  VOZIDLO“. 

 
 
Predmet zákazky: „Zametacie chodníkové vozidlo“ – tovar  
 
   
1.   Identifikácia  verejného obstarávateľa: 

Názov: Mesto Bytča 
Sídlo: Mestský úrad v Bytči, Námestie SR č. 1/1, 014 01 Bytča  
IČO: 00 321 192 
Telefón:  041/507 39 14 
Fax:  041/507 39 12 
Kontaktná osoba:  Ing. Dušan Beníček -  vo veciach VO 
    Daniel Cigánik – vo veciach technických 
Stránkové hodiny: 8. 00 – 11. 00 hod., 11. 30 – 14. 00 hod. 
e-mail : aukcie@bytca.sk 

  
2.   Miesto dodania zákazky: Technické služby mesta Bytča, Hlinická cesta 403, 014 01 Bytča. 
 
3. Podrobný opis predmetu zákazky a jeho rozsah:  

Jedná sa o prieskum trhu za účelom zistenia predpokladanej hodnoty zákazky. 
   

Predmetom zákazky je dodanie zametacieho chodníkového vozidla s nasledovnými 
parametrami: 

- celková hmotnosť do 3500 kg, 

- hydrostatiický  pohon stroja 

- pohon 4x2 

- max. šírka vozidla 1400 mm 

- objem nadstavby na smeti  min. 1,5 m3 

- 3 zametacie kefy 

- šírka zametania min. 1,6 m2 

- striekacia vysokotlaková pištoľ  tlak min. 110 Bar s hadicou  

- ručná sacia hadica na lístie 

- príprava na uchytenie zimného náradia, ako je radlica, zimná valcová kefa a sypač. 

Spoločný slovník obstarávania CPV: 
34144400-2 Vozidlá na údržbu ciest 
60000000-8 Dopravné služby (bez prepravy odpadu) 
 

Vyžiadanie ponúk sa považuje za prieskum trhu, za účelom zistenia predpokladanej 
hodnoty zákazky. 
 



4.  Rozdelenie predmetu zákazky na časti: Požaduje sa ponuka na celý predmet zákazky. 

 
5.  Podmienky účasti v budúcom 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. 
      Ak je uchádzač zapísaný do zoznamu podnikateľov, verejný obstarávateľ odporúča túto 

informáciu uviesť v ponuke. 
 
6.  Uplynutie lehoty na predkladanie ponúk v rámci prieskumu trhu: 
 

a) dňa 18.8.2016. do 9. 00  hod., 
b) doručenie ponuky elektronicky na adrese uvedenej v bode 1. tejto výzvy, alebo 

poštou,   osobne na  poštovej adrese, 
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, 
- „Zametacie chodníkové vozidlo“ - NEOTVÁRAŤ 

d) jazyk ponuky slovenčina, mena:  €  (euro), 
 

7.  Ponuka obsahuje: Ponuku na celý predmet zákazky. 
 
8.  Variantné riešenie: 

Variantné riešenia sa nepripúšťajú. 

9. Cena plnenia: Cenové ponuky za účelom stanovenia predpokladanej hodnoty zákazky 
budú použité v následnom procese verejného obstarávania podľa zákona č. 343/2015 Z. z. 
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
Cenu plnenia uvedie uchádzač v prehľadnej tabuľke na základe vlastných výpočtov, pričom 
cena musí zahŕňať všetky náklady spojené s požadovaným predmetom zákazky.  
 
Cena bude určená v štruktúre: 
 
Cena bez DPH 
DPH 
Cena s DPH 
 
Ak uchádzač nie je platcom DPH uvedie túto skutočnosť ako súčasť požadovanej 
informácie o navrhovanej cene vo formulári. 
Cena bude určená max. na dve desatinné miesta. Cena bude určená ako konečná, vrátane 
dopravy na miesto dodania podľa bodu 2 tejto Výzvy, a všetkých  nákladov súvisiacich 
s dodaním predmetu zákazky. 
Ceny musia byť uvedené podľa zák. NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších 
predpisov a Vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR 18/1996 Z. z. 
o cenách v znení neskorších predpisov. 
 
 
 



 
 
 
10. Ďalšie informácie: Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo nevyhlásiť verejné 
obstarávanie v prípade, ak výsledkom prieskumu trhu bude cena, ktorá bude vyššia, ako 
výška  finančných prostriedkov plánovaných na zabezpečenie  predmetnej zákazky.  
Obstarávanie uvedeného predmetu zákazky bude spolufinancované z Dotácie 
Enviromentálneho fondu, pre rok 2017, Činnosť A3 Podpora projektov zameraných na 
zlepšenie kvality ovzdušia a zdrojov verejného obstarávania. 
 
 
 
 
 
 

Bc. Miroslav Minárčik 
        primátor mesta 


