
 
                       

 
MESTO  BYTČA 

 
VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY 

Zadávanie zákazky, ktorá nie je nadlimitná ani podlimitná, podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 
Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov, na dodanie predmetu zákazky: 

„OSOBNÝ  AUTOMOBIL  PRE  MESTSKÚ  POLÍCIU“. 

 
 
 
Predmet zákazky: „Osobný automobil pre mestskú políciu“ - 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 
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 kúpna zmluva. 
 
3.   Miesto dodania zákazky: Mestský úrad v Bytči, Námestie Slovenskej republiky č. 1/1,  
014 01 Bytča                           
 
4. Podrobný opis predmetu zákazky a jeho rozsah: Jedná sa o nákup osobného motorového 
vozidla, ŠKODA Yeti, alebo „ekvivalent“, pre potreby mestskej polície. 

 

Technická a funkčná špecifikácia predmetu zákazky: 

POR.Č. POPIS JEDNOTKA MINIMUM MAXIMUM PRESNÁ 
HODNOTA 

1. Motor typ   4 - valec 

2. Výkon  kW/PS   110/150 

3. Emisie CO2 g/km   147 

4. Prevodovka stupne 
prevodu 

  7 – stupňová 
automatická 
DSG 

5. Pohon kolies ks   4 

6. Farba    biela candy 

7. Interiér    čierny 



 
 CENA  BUDE ZAHŔŇAŤ     

1. ESC vrátane ABS, EBV, MSR, ASR, EOS, 
HBA, DSR a kontrola tlaku v pneumatikách  

 

    

2. Trojbodové výškovo nastaviteľné 
bezpečnostné pásy s prepínačmi vpredu 
a trojbodové bezpečnostné pásy vzadu 

    

3. Airbag vodiča a spolujazdca s možnosťou 
deaktivácie a bočné airbagy vpredu 

    

4. Zasklenie číre     

5. Zadný stierač s ostrekovačom     

6. El. ovládanie okien vpredu     

7. El. nastaviteľné vonkajšie spätné zrkadlá     

8. 4 reproduktory vpredu     

9. Tri samostatné zadné sedadlá VarioFlex     

10. Výškovo nastaviteľné sedadlo vodiča     

11. Posilňovač riadenia     

12. Centrálne zamykanie     

13. Sedadlá s funkciou WOKS     

14. Signalizácia nezapnutého bezpečnostného 
pásu vodiča a spolujazdca 

    

15. Zásuvka na 12V  v stredovej konzole 
a batožinovom priestore 

    

16. Strešný nosič čierny     

17. Oceľové disky kolies 7,0 Jx16" (215/60 R 
16) s veľkoplošnými krytmi kolies 

    

18. Vrátane dopravy na miesto plnenia     

19. Predloženie podrobného rozpočtu     

20. Povinná výbava automobilu podľa zákona     

21. S automobilom musí byť dodaný platný 
technický preukaz, umožňujúci premávku 
na pozemných komunikáciách v SR. Návod 
na použitie, na obsluhu a údržbu 
v slovenskom jazyku a servisná knižka 

    

 

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

 
6.  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 9.6.2015. 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, 
- „Osobný automobil pre mestskú políciu“ - NEOTVÁRAŤ 

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

 
9. Predpokladaná hodnota zákazky: 14.580,00 € bez DPH. 
 
11. Cena plnenia: Cenu plnenia uvedie uchádzač na základe vlastných výpočtov, pričom cena 
musí zahŕňať všetky náklady spojené s požadovaným predmetom zákazky. 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 minimálne 14 dní odo dňa jej doručenia. 
 
13. Kritériá hodnotenia ponúk:  
 
Por.č..   Váha 

1. Kritérium na vyhodnotenie Cena s DPH/cena celkomI 80 

2. Kritérium na vyhodnotenie Lehota dodania premetu zákazky (v dňoch) 20 

• cena celkom – v prípade uchádzača, ktorý nie je platcom DPH 

 
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.) 

 
 
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: Nie 
 
 
 
 

 
Bc. Miroslav Minárčik 
         primátor 
 

 
 
 
 


