
 

TECHNICKÉ  SLUŽBY  MESTA  BYTČA 

 

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: 

„NÁKUP  DRVIČA  DREVNEJ  HMOTY“. 

 

 

Predmet zákazky: Tovar 

 

1.   Identifikácia  verejného obstarávateľa: 
Názov: Technické služby Mesta Bytča 

Sídlo: TSMB, Hlinická cesta 403, 014 01 Bytča  

IČO: 00 185 655 

DIČ: SK 2020442413 

Telefón:  041/552 32 21 

Kontaktná osoba:  Ing. Dušan Beníček -  vo veciach VO 

    Daniel Cigánik – vo veciach technických 

Stránkové hodiny: 8. 00 – 11. 00 hod., 11. 30 – 14. 00 hod. 

e-mail : aukcie@bytca.sk – verené obstarávanie 

        tsmbytca@centrum.sk – veci technické 

  

2.  Typ zmluvy:   Výsledkom procesu verejného obstarávania bude Kúpna zmluva. 

 

3.   Miesto dodania zákazky: Technické služby mesta Bytča, Hlinická  cesta 403, Bytča  

 

4. Podrobný opis predmetu zákazky a jeho rozsah: Jedná sa o dodanie profesionálneho 

drviča drevnej hmoty (štiepkovač). Štiepkovač FARMI, typ CH 180 F, alebo ekvivalent na 

pripojenie za traktor na 3 – oj bodový záves. Verejný obstarávateľ požaduje aby predmetný 
štiepkovač drvil drevnú hmotu do priemere 18 cm. Frakcia štiepkov na výstupe musí byť cca 
13 mm.          

Bližšie v opise technických špecifikácií tovaru. 

Opis a technické požiadavky verejného obstarávateľa na dodávaný tovar:  

 

Nakupovaný tovar musí spĺňať nasledovné technické parametre: 

P. č. 
Názov položky 

rozpočtu 

 
Jednotka ÁNO/NIE 

     

1. priemer dreva Min. 180  mm  

 príkon 40 - 70 kW  

 veľkosť štiepky 7 - 13 mm  

 posuv mechanicky   



 

pohon 

zariadenia 

 Traktor pripojenie na 3 – oj bodový 
záves a kardan 

 

 Ďalšie požiadavky    

2.   Kardan s istením proti preťaženiu  

   Výkon stroja min. 20 m3/hod. štiepky  

  

 Pripojenie na trojbodový záves 
traktora 

 

   Výška s výfukom max. 2,3 m  

 Názov položky    

3. šírka  max. 1,89 m  

 dĺžka max. 2,00 m  

 váha max. 380 kg m  

 Názov položky    

4 Termín dodania  Max. 14 dní  

 

Tovar ponúkaný uchádzačom musí spĺňať všetky uvedené technické špecifikácie 
a kvalitatívne požiadavky na obstarávaný tovar. 
Ponuka musí tvoriť vzájomne nedeliteľný celok, aby mohli byť dosiahnuté ekonomické 
a technické parametre.  

Predpokladaná hodnota zákazky je 4.900,00  EUR bez DPH, ktorá sa v závislosti od 
precenenia položiek môže zmeniť.  

Návrh na plnenie kritérií : Príloha č. 1 

 

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: 
     

Osobné postavenie: 

-   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 26.01.2016. 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, 
- „Nákup drviča drevnej hmoty“ - NEOTVÁRAŤ 



d) jazyk ponuky slovenčina, mena:  €  (euro), 
e) súčasťou ponuku bude farebná grafická príloha ponúkaného tovaru 

 

9.  Ponuka obsahuje: Ponuku na celý predmet zákazky na uvedenom formulári, vo formáte 
xls, alebo pdf. 

 

10. Predpokladaná hodnota zákazky: 4.900,00  EUR bez DPH. 

 

11. Cena plnenia: Cenu plnenia uvedie uchádzač v priloženej tabuľke 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 z prostriedkov  rozpočtu  verejného obstarávateľa. Platba za 
plnenie sa bude realizovať bezhotovostným platobným stykom, po dodaní tovaru, na základe 
predloženej faktúry.  

 

13. Kritériá hodnotenia ponúk:  
 
Por.č..   Váha 

1. Kritérium na vyhodnotenie Cena s DPH/cena celkom• 100 

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

 
13.1.Najnižšia cena za dodanie predmetu zákazky 

Maximálny počet bodov sa pridelí ponuke uchádzača s najnižšou navrhovanou cenou za dodanie 
predmetu obstarávania, vyjadrenou v eurách. 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 eurách, 

cenan avrh  – príslušná posudzovaná ponuková cena za dodanie predmetu obstarávania, uvedená vo 

vyhodnocovanej ponuke, vyjadrená v eurách, 

bodymax  – maximálny počet bodov, prideľovaný pre kritérium “najnižšia cena“. 

 

  

14.  Spôsob určenia ponukovej ceny: Ponuková cena bude určená v eurách s presnosťou na 
dve desatinné miesta, musí byť zostavená v súlade s § 3 zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách, 
vyhlášky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa tento zákon vykonáva musí byť špecifikovaná ako 
maximálna a pevne daná. Cena sa počas doby realizácie nesmie meniť. Akékoľvek zmeny si 
zmluvné strany musia písomne odsúhlasiť v zmysle ustanovenia § 547 Obch. zák. a taktiež 
prípadné legislatívne zmeny v oblasti DPH, cla, dovoznej prirážky a pod. 

 

Ceny je potrebné uviesť tak, že bude rozpísaná cena podľa jednotlivých položiek – v ponuke 

priložiť 1x výtlačok podpísaný štatutárnym orgánom. 
 



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.  
 

 

 

 

 

 

Daniel Cigánik 

                 vedúci organizácie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PRÍLOHA č.1 

 

 

Názov alebo obchodné meno uchádzača: 
 

....................................................................................................................................................... 

 

Adresa alebo sídlo uchádzača: 
 

....................................................................................................................................................... 

 

 

 

Kritéria  Výsledná cena s DPH (EUR) 

Celková konečná cena za predmet zákazky  

Pozn. u platcu DPH je rozhodujúca cena s DPH, u neplatcu je rozhodujúca konečná cena. 

 

 

 

 

Vypracoval: ..........................................     

 

  

V ...................................... dňa .......................................................... 
 

 

 

 

 

  ................................... 

 Podpis uchádzača 

 

 


