
 

 
 

VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY 
Zadávanie zákazky podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení 

neskorších predpisov, na dodanie predmetu zákazky v rámci projektu: 
„Spoločne za bezpečnosť obyvateľov a ochranu krajiny bez hraníc“, kód ITMS: 

22420220023. 
Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou – Európskym fondom regionálneho rozvoja, 

prostredníctvom OP – Program cezhraničnej spolupráce SR – ČR 2007 – 2013. 

 
 
 
Predmet zákazky: Tovar - „Obstaranie GPS navigácie“ 
 
1.   Identifikácia  verejného obstarávateľa: 

Názov: Mesto Bytča 
Sídlo: Námestie Slovenskej republiky č. 1/1, 014 01 Bytča  
IČO: 00 321 192 
Telefón: 041/ 507 39 14 
Fax: 041/507 39 12 
Bc. Miroslav Minárčik - primátor 
Kontaktná osoba:  Ing. Dušan Beníček – proces VO 

e-mail: aukcie@bytca.sk 
tel.: 041/5073914 
Ing. Anton Kotešovský – vo veciach technických 
Tel.: 041/5073911 

Stránkové hodiny: 8.00 – 14:00 hod. 
 

2.  Typ zmluvy:   Výsledkom procesu verejného obstarávania bude objednávka. 
 
3.   Miesto dodania zákazky: Mestský úrad Bytča, Námestie SR č. 1/1, 014 01 Bytča 
 

4. Podrobný opis predmetu zákazky a jeho rozsah: Obstaranie GPS navigácie v počte  4 –och 
kusov, pre mobilnú požiarnickú zásahovú techniku s nasledujúcou technickou špecifikáciou: 

 

- profesionálny ručný outdorový GPS navigátor, pogumovaný, nárazu vzdorný, vodotesný, 

- displej rozlíšenie: 160 x 240 bodov 

- displej uhlopriečka: 2,6₺/6,6 cm, 

- displej typ: TFT 65000 farieb, 

- fotoaparát min. 5 megapix., 

- akumulátor výdrž, pohotovostný režim: min. 16 hod., 

- GPS prijímač: s vysokou citlivosťou, 



- integrovaná anténa, 

- predinštalované mapy: SK + EURO, 

- možnosť dohrávania máp,  

- používanie pamäťových kariet: micro SD, 

- trasový počítač, správa trás, 

- zobrazenie digitálneho modelu terénu, 

- elektronický 3D kompas, 

- barometrický výškomer, 

- užívateľský profil – automobil, 

- kompatabilita s externými zariadeniami. 

 

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

 

6.  Variantné riešenie: 

Variantné riešenia sa nepripúšťajú. 

7.  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. 

 
8.  Uplynutie lehoty na predkladanie ponúk: 
 

a) dňa 24.11.2014. 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, 
- „Obstaranie GPS navigácie“ - NEOTVÁRAŤ 

d) jazyk ponuky slovenčina, mena:  €  (euro), 
e) Dodanie predmetu zákazky: najneskôr do 30 dní od vystavenia objednávky. 

 
9.  Ponuka obsahuje: Ponuku na celý predmet zákazky vo formáte xls, alebo pdf. 
 
10. Predpokladaná hodnota zákazky:  1.260,00 € bez DPH. 
 
11. Cena plnenia: Cenu plnenia uvedie uchádzač na základe vlastných výpočtov, pričom cena 
musí zahŕňať všetky náklady spojené s požadovaným predmetom zákazky – t. j. dovoz, 



zaučenie obsluhy. Ak uchádzač nie je platcom DPH uvedie túto skutočnosť ako súčasť 
požadovanej informácie o navrhovanej cene vo formulári. 
 
12. Podmienky financovania: Dodávateľovi sa neposkytne žiaden preddavok. Predmet 
zákazky sa bude financovať formou bezhotovostného platobného styku  v lehote splatnosti 
faktúr maximálne 30 dní odo dňa jej doručenia. 
 
13. Kritériá hodnotenia ponúk:  
 
- Najnižšia cena  v € s DPH        100 % 
 
14. 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.  
 
 
15. Zákazka sa týka projektu/programu financovaného z fondov EU: Áno.  
Dodávateľ zákazky musí strpieť, spôsob financovania diela v nadväznosti na podmienky 
uvedeného programu, ako aj prípadné kontroly príslušných orgánov.  
Zákazka je pre projekt: „Spoločne za bezpečnosť obyvateľov a ochranu krajiny bez hraníc“, 
kód ITMS: 22420220023. 
Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou – Európskym fondom regionálneho rozvoja, 
prostredníctvom OP – Program cezhraničnej spolupráce SR – ČR 2007 – 2013. 

 
 
 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
V Bytči, dňa 12.11.2014 
 
 
 
 


