
PREIESKUM TRHU 
VÝZVA/ZADANIE 

Jednoduchá zákazka 
v zmysle § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších 

predpisov na dodanie  služby na predmet zákazky pre projekt: 

“Vypracovanie POH pre Mesto Bytča“.  

  
  

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 objednávka. 
 
3.   Miesto dodania zákazky: Podľa bodu 1.  tejto výzvy 
 

4.  Podrobný opis predmetu zákazky a jeho rozsah: Predmetom zákazky je vypracovanie 
Programu odpadového hospodárstva mesta Bytča v nadväznosti na POH SR a POH ŽSK. 
Program odpadového hospodárstva musí byť vypracovaný v zmysle platnej legislatívy – 
zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov a vyhlášky MŽP SR č. 283/2001 Z. z. o vykonaní niektorých ustanovení 
zákona o odpadoch v znení vyhlášky 509/2002 Z. z.  
Verejný obstarávateľ ďalej požaduje: 
 

- predložiť vypracovaný POH príslušnému orgánu št. správy odpadového hospodárstva 
na schválenie v zákonom stanovenej lehote, 

- zosúladiť POH so záväznou a smernou časťou programu okresu, 
- dodať POH a j v elektronickej forme  - CD. 

 
Verejný obstarávateľ zabezpečí potrebnú súčinnosť pri poskytovaní podkladov a informácií 
nevyhnutných pre vypracovanie POH. 

 

5.  Podmienky účasti v procese verejného obstarávania: 
 

Uvedené doklady bude verejný obstarávateľ požadovať len od víťazného uchádzača pred 
podpisom zmluvy o dielo. 
 
- kópia výpisu z obchodného registra, živnostenského listu, alebo iný doklad 

oprávňujúci uchádzača na dodanie predmetu zákazky. 
 



 
 
 
6.  Uplynutie lehoty na predkladanie ponúk: 
 

a) najneskôr dňa 7.4.2014. do 10. 00  hod., 
b) ponuku je potrebné predložiť na podateľňu MsÚ v Bytči v uzavretej obálke 

s označením heslom zákazky a „Neotvárať“. 
c) jazyk ponuky slovenčina, (čeština) mena:  €  (euro), 

     
7. Podmienky financovania: Dodávateľovi sa neposkytne žiaden preddavok. Predmet 
zákazky sa bude financovať formou bezhotovostného platobného styku  v lehote splatnosti 
faktúr 14 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.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


