
M E S T O    B Y T Č A 
Mestský úrad v Bytči – oddelenie výstavby a životného prostredia 

Námestie Slovenskej republiky č. 1/1, 014 01 Bytča 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
č:  /2013 - VaŽP        
          
V Bytči dňa: 29.5.2013       
         
Vybavuje: Ing. Beníček 
 
 
 
       
VEC:Výzva na predloženie ponuky – služby 
 
V rámci zadávania zákazky s nízkou hodnotou podľa § 102 zákona č. 25/2006  Z. z. 
o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov, si Vás v rámci prieskumu trhu 
dovoľujeme požiadať o predloženie ponuky na predmet zákazky - projekt: 
 

“Spoločne za bezpečnosť obyvateľov a ochranu krajiny bez hraníc“.  
 

Predmetom zákazky je zabezpečenie procesu verejného obstarávania v rámci realizácie 
projektu: “Spoločne za bezpečnosť obyvateľov a ochranu krajiny bez hraníc“. 

(Kód ITMS 22420220023) 
Jedná sa o zákazku v rámci Operačného programu: „Cezhraničná spolupráca SR – ČR 2007 - 
2013“. 
Ponuku je potrebné doručiť na MsÚ v Bytči, Námestie Slovenskej republiky č. 1/1, 014 01 
Bytča, podateľňa č. dv. 4 v termíne do 14. Júna 2013 do 10. 00 hod. 
 
Za predloženie návrhu Vám vopred ďakujeme. 
 
S pozdravom 
 
 
 
 
 

Miroslav  M i n á r č i k 
   primátor mesta 

 
 
 
 
Príloha 

- súťažné podklady na vypracovanie ponuky 
 



VÝZVA 
 

Zákazka s nízkou hodnotou 
podľa § 102 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov 

na dodanie  služby na predmet zákazky - projekt: 

“Spoločne za bezpečnosť obyvateľov a ochranu krajiny bez hraníc“.  

 
 
 
1.   Identifikácia  verejného obstarávateľa: 

Názov: Mesto Bytča 
Sídlo: Námestie Slovenskej republiky č. 1/1, 014 01 Bytča   
IČO: 00 321 192 
Telefón: 041/5073914 
Fax: 041/5073912 
Kontaktná osoba: Ing. Dušan Beníček 
Stránkové hodiny: 8. 00 – 11. 00 hod., 11. 30 – 14. 00 hod. 
e-mail : aukcie@bytca.sk 

  
2.  Typ zmluvy:   Výsledkom procesu verejného obstarávania bude zmluva o dielo podľa zák.  
     č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník. 
 
3.   Miesto dodania zákazky: Podľa bodu 1.  tejto výzvy 
 

4. Podrobný opis predmetu zákazky a jeho rozsah:Predmetom zákazky je zabezpečenie  
procesu verejného obstarávania v rámci realizácie projektu: “Spoločne za bezpečnosť  
     obyvateľov a ochranu krajiny bez hraníc“. (Kód ITMS 22420220023). Jedná sa  
o zabezpečenie procesu verejného obstarávania uvedeného predmetu zákazky, podľa zák.  
č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov a pokynov RO –    
     ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoj vidieka SR v nasledovnom rozsahu: 
 

Názov kapitoly Opis činnosti aktivity 

Externý projektový manažment 

 

Obstaranie externej odbornej služby na zabezpečenie 
efektívneho priebehu realizácie projektu v súlade 
s podmienkami zmluvy o NFP a ďalších dokumentov 
operačného programu. 

Vybavenie HaZZ 

 

Obstaranie technického vybavenia pre príslušníkov 
hasičských zborov v súlade s podmienkami legislatívy 
a schváleného rozpočtu projektu. 

Bližšie v prílohe súťažných podkladov- podrobný rozpočet projektu. 

 
5.  Podmienky účasti v procese verejného obstarávania: 
 

Uvedené doklady bude verejný obstarávateľ požadovať len od víťazného uchádzača pred 
podpisom zmluvy o dielo. 
 



- overená kópia výpisu z obchodného registra, živnostenského listu, alebo iný doklad 
oprávňujúci uchádzača na dodanie predmetu zákazky, 

- preukázanie skúseností s verejným obstarávaním projektov financovaných 
z prostriedkov EÚ v rovnakom, alebo obdobnom predmete zákazky. Skúsenosti 
uchádzač preukáže zoznamom realizácií dodávok obdobného charakteru za roky 
2010, 2011 a 2012, resp. čestným prehlásením. 

 
6.  Uplynutie lehoty na predkladanie ponúk: 
 

a) dňa 14.6 .2013. do 10. 00  hod., 
b) Ponuku je potrebné predložiť v uzavretej obálke s označením hesla predmetu zákazky 

a s značením „Neotvárať“. 
c) jazyk ponuky slovenčina, (čeština) mena:  €  (euro), 
d) predpokladaná hodnota predmetu zákazky 154.698,00 – tovary 

     9.167,00 - služby 
      Spolu    163.865,00 € bez DPH 
 
7. Podmienky financovania: Dodávateľovi sa neposkytne žiaden preddavok. Predmet 
zákazky sa bude financovať formou bezhotovostného platobného styku  v lehote splatnosti 
faktúr 60 dní od doručenia faktúry verejnému obstarávateľovi. 
 
8. Kritériá hodnotenia ponúk: 
 

- Cena  v € s DPH       100 % 
 
 
 
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 § 46 zák. č. 25/2006  Z. z. 
o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov.  
 
Príloha: 
- Podrobný rozpočet projektu 
 
 

Miroslav  M i n á r č i k 
 primátor mesta 

 
 
 
 
 


