
 
MESTO BYTČA 

 
VÝZVA NA ÚČASŤ  VO  VEREJNOM  OBSTARÁVANÍ 

Jednoduchá zákazka podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení 
neskorších predpisov na dodanie predmetu zákazky: 

„DVERE  PRE  OBJEKT  POŽIARNEJ  ZBROJNICE  V  HRABOVOM“. 
 
Predmet zákazky: Práca  - „Dvere pre objekt PZ v Hrabovom“. 
1.   Identifikácia  verejného obstarávateľa: 

Názov: Mesto Bytča 
Sídlo: MsÚ Bytča Námestie Slovenskej republiky č. 1/1, 014 01 Bytča  
IČO: 00 321 192 
Telefón: 041/507 39 14 – proces VO 
          041/507 39 14 – technická stránka, obhliadka 
Fax:        041/507 39 12 
Kontaktná osoba:  Ing. Dušan Beníček – proces VO 
    Frívald – technická stránka, obhliadka. 
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: MsÚ Bytča, Námestie SR č. 1/1, 014 01 Bytča 
 
Pred vypracovaním ponuky je potrebná obhliadka na mieste, ktorú si je možné dohodnúť 
na tel. čísle: 0911 514 745 – p. Frívald. 
 
Špecifikácia predmetu zákazky: 
 

Vzor  ROZMER v mm Cena v € 

 1.  DOMUS LINE - SIRIO PSL sekciová brána, 1 ks  Š 2710 x V 2950  mech. S1  

   Zľava  

   montáž  

 2.  DOMUS LINE - SIRIO PSL sekciová brána, 1 ks  Š 2680 x V 2950  mech. S1  

   Zľava  

   montáž  

  Doprava  

  Spolu bez DPH  

  DPH  

  Spolu s DPH  
 

 

Dodávateľ pred montážou zdemontuje existujúce brány,  a zabezpečí kabeláž + preloží žiar. teleso! 



ROZPIS JEDNOTLIVÝCH POLOŽIEK: 

  
1. Položka: Š 2710 x V 2950, DOMUS LINE - SIRIO, sekciová garážová brána, vodorovné pruhy, spájanie panelov 
pántami z hliníka, vedenie každého panelu zabezpečujú 4 kolieska, ktoré sú zabudované v držiakoch z hliníka, 
dvojplášťová oceľ, výplň polyuretán (42 mm), povrchová štruktúra vonkajšieho oceľového plášťa - 
pomarančová kôra, farba z vonkajšej strany tmavohnedá, povrchová štruktúra vnútorného oceľového plášťa - 
pomarančová kôra, farba sivo-biela, potrebný min. betónový alebo oceľový preklad 260 mm, min. ľavé ostenie 
100 mm, min. pravé ostenie 100 mm, ktoré musia lícovať s prekladom, s vlečným motorom na bežnú 
prevádzku. 

Názov cena/jedn množstvo spolu 

DOMUS LINE - SIRIO PSL sekciová brána  1  

BR - farbenie brány podľa RAL SK  1  

Set - U4402K motor s reťaz.dráhou V0683, 1 ks diaľk.ovládač TOP432EV  1  

BR - odblokovací mechan. čierny  1  

SAP - PA00000100 - tlačidlový ovládač kolískový  1  

jokl-100x50 na preklad farb.  1  

jokl-100x50 na ostenie farb.  1  

jokl-50x50 na preklad farb.  1  

montáž konštrukcie  2  

Spolu bez DPH    
 

 
  
2. Položka: Š 2680 x V 2950, DOMUS LINE - SIRIO, sekciová garážová brána, vodorovné pruhy, spájanie panelov 
pántami z hliníka, vedenie každého panelu zabezpečujú 4 kolieska, ktoré sú zabudované v držiakoch z hliníka, 
dvojplášťová oceľ, výplň polyuretán (42 mm), povrchová štruktúra vonkajšieho oceľového plášťa - 
pomarančová kôra, farba z vonkajšej strany tmavohnedá, povrchová štruktúra vnútorného oceľového plášťa - 
pomarančová kôra, farba sivo-biela, potrebný min. betónový alebo oceľový preklad 260 mm, min. ľavé ostenie 
100 mm, min. pravé ostenie 100 mm, ktoré musia lícovať s prekladom, s vlečným motorom na bežnú 
prevádzku.  

Názov cena/jedn množstvo spolu 

DOMUS LINE - SIRIO PSL sekciová brána  1  

Set - U4402K motor s reťaz.dráhou V0683, 1 ks diaľk.ovládač TOP432EV  1  

BR - odblokovací mechan. čierny  1  

SAP - PA00000100 - tlačidlový ovládač kolískový  1  

BR - farbenie brány podľa RAL SK  1  

jokl-100x50 na preklad farb.  1  

jokl-100x50 na ostenie farb.  1  

jokl-50x50 na preklad farb.  1  

montáž konštrukcie  2  

Spolu bez DPH    
 

 
  



 
 

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY: 

Pri otvorení brány je znížená prechodová výška o 80 mm (S1). 

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, alebo iný doklad 
oprávňujúci zabezpečovať proces VO. Ak je uchádzač zapísaný do zoznamu 
podnikateľov, verejný obstarávateľ odporúča túto informáciu uviesť v ponuke. 
Ponuka, ktorá nebude obsahovať uvedené náležitosti určené verejným obstarávateľom,  
bude z vyhodnotenia ponúk vylúčená. 

 
8.  Uplynutie lehoty na predkladanie ponúk: 
 

a) dňa 5.10.2015. 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, 
- „Dvere pre objekt PZ v Hrabovom“ -  NEOTVÁRAŤ 

d) jazyk ponuky slovenčina, mena:  €  (euro), 
e) Ponuky predložené po uplynutí lehoty na predloženie ponúk (pri elektronickom 

podaní je rozhodujúci serverový čas verejného obstarávateľa), nebudú zaradené do 
vyhodnotenia a budú uchádzačom vrátené. 

 
9.  Ponuka obsahuje:  
 

- Ponuku na celý predmet zákazky 
- Cena bez DPH 
- DPH 
- CENA s DPH 

 
10. Predpokladaná hodnota zákazky:   3.000,00. 
 



11. Cena plnenia: Cenu plnenia uvedie uchádzač na základe vlastných výpočtov, pričom cena 
musí zahŕňať všetky náklady spojené s dodaním požadovaného predmetu zákazky. Ak 
uchádzač nie je platcom DPH uvedie túto skutočnosť ako súčasť požadovanej informácie 
o navrhovanej cene.  
 
12. Podmienky financovania: Dodávateľovi sa neposkytne žiaden preddavok. Predmet 
zákazky sa bude financovať formou bezhotovostného platobného styku  v lehote splatnosti 
faktúr minimálne 7 dní odo dňa jej doručenia. 
 
13. Kritériá hodnotenia ponúk:  
 
 
Por.č..   Váha 

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

 

V prípade, že uchádzač nie je platcom DPH pri určení ceny upozorní na túto skutočnosť 
verejného obstarávateľa. 

 
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.   
 
Úspešný uchádzač bude vyzvaný na rokovanie k dodaniu predmetu zákazky. V prípade, že 
nepreukáže relevantným spôsobom splnenie podmienok podľa bodu 7 tejto výzvy alebo 
odstúpi od svojej ponuky, ktorú predložil, bude rokovanie ukončené a pozvaný na rokovanie 
bude ďalší uchádzač nasledujúci v poradí úspešnosti. 
Oznámenie o výsledku výzvy bude uchádzačom odoslané prostredníctvom elektronickej 
správy na ich e-mailové adresy. 
 
15. Zákazka sa týka projektu/programu financovaného z fondov EU: Nie 
 
 

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


