
 

 
MESTO  BYTČA 

 
VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY 

zákazka, ktorá nie je podlimitná ani nadlimitná 
podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov 

na dodanie  tovarov na predmet zákazky pre projekt: 

“DETSKÉ  IHRISKO  BYTČA - KAPLNKA“.  

 
Predmet zákazky: „Detské ihrisko Bytča - Kaplnka“ – stavebné práce. 
 
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 výroba, dodávka     
     a montáž dvoch kombinovaných zostáv detských ihrísk v nasledovnom rozsahu: 
 

a) kombinovaná zostava pre deti od 3 do 7 rokov, spĺňajúca STN EN 1176, 
pozostávajúca z veží s hradbami a jednou šmýkačkou, rebríka, šplhacej rampy, 
steny o minimálnych rozmeroch zostavy 3,95 m x 6,25 m a bezpečnostnej zóny 
6,95 m x 9,75 m (viď. fotodokumentácia). 

 
Súčasťou zákazky bude: 
- doprava jednotlivých prvkov detského ihriska na miesto realizácie, 
- montáž prvkov na mieste realizácie, 
- výkopové práce – základy pätiek prvkov, 
- osadenie prvkov do pripravených  základov 
- zabetónovanie pätiek a základov jednotlivých prvkov 
- jedná ročná prehliadka prvkov podľa STN EN 1176. 
 



 
5.  Podmienky účasti v procese verejného obstarávania: 
 
-   doklad o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu 

na daný predmet zákazky podľa § 26 ods. 1 písm. f) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom 
o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov. Ak je uchádzač zapísaný do 
zoznamu podnikateľov, verejný obstarávateľ odporúča túto informáciu uviesť v ponuke. 

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

 
6.  Uplynutie lehoty na predkladanie ponúk: 
 

a) dňa 8.9.2013. do 09. 00  hod., 
b) Ponuku je potrebné predložiť v uzavretej obálke s označením hesla predmetu 

zákazky: „Detské ihrisko Bytča - Kaplnka“, a s značením „Neotvárať“. 
c) jazyk ponuky slovenčina, (čeština) mena:  €  (euro), 
d) predpokladaná hodnota predmetu zákazky – 6.250,00 € . 

  
     
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:  
 
Por.č..   Váha v % 

1. Kritérium na vyhodnotenie Cena s DPH/cena celkom 70 

2. Kritérium na vyhodnotenie Lehota dodania premetu zákazky (v dňoch) 30 

 
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“. 

8.2.Lehota dodania predmetu zákazky 
Maximálny počet bodov sa pridelí ponuke uchádzača s najnižšou lehotou na dodanie zákazky 
vyjadrenou v dňoch. 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 
lehoty dodania predmetu obstarávania platnej ponuky a navrhovanej lehoty za dodanie predmetu 



obstarávania príslušnej vyhodnocovanej ponuky, prenásobený maximálnym počtom bodov, ktoré sa 
prideľujú pre uvedené kritérium. (viď bod. 8.1.) 

 
9. 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 
§ 46 zák. č. 25/2006  Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov.  
 
10. Zákazka sa týka projektu/programu financovaného z fondov EU: Nie 
 
 
 
Príloha: 
- Fotodokumentácia detských ihrísk 
 
 
 
 
 
 
 

Bc. Miroslav  M i n á r č i k 
       primátor mesta 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Rozmery a bezpednostnil z6na:


