
                       
MESTO BYTČA 

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

neskorších predpisov na dodanie predmetu zákazky: 

„Priemyselné sekčné garážové brány pre DO PZ 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 – proces VO 

     Vojtech Horvát – vo veciach technických 

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 zmluva o dielo. 
 
3.   Miesto dodania zákazky: Požiarna zbrojnica Bytča, Ul. 1. Mája, Bytča. 

 

4. Podrobný opis predmetu zákazky a jeho rozsah: Jedná sa o zabezpečenie dodávky  4 ks 

garážových brán pre objekt Požiarnej zbrojnice Bytča. 

Technické požiadavky na dodávaný tovar: 

Počet brán - 4 ks 

Verejný obstarávateľ požaduje dodanie tovaru s nasledovnými technickými špecifikáciami: 

 

- Dodanie brán pre otvory š 3200 mm, v 3500 mm, 

- Typ brány – sekčná (sekcionálna) priemyselná, 

- Brána s tepelnou izoláciou, min. polyuretán hr. 40 mm, 

- Vzor brány – pruhovaný, 

- Materiál konštrukcie brány, min žiarovo pozinkovaná oceľ, 

- Ovládanie – elektrický pohon, diaľkové ovládanie, 

- Farba brán – biela. 

 

Výsledná cena zákazky bude určená z ceny tovaru, dovozu na miesto montáže, vrátane 
montáže a zaučenia obsluhy.  

Cenová ponuka musí obsahovať   aj farebnú foto prílohu ponúkaných tovarov. 

 



Cena bude určená nasledovne: 
Cena bez DPH 
DPH 
Cena s DPH 
 
V prípade, ak dodávateľ nie je platcom DPH upozorní na túto skutočnosť verejného 
obstarávateľa v cenovej ponuke. 
 
5.  Podmienky účasti v procese verejného obstarávania: 
     

   -  kópia výpisu z obchodného registra, živnostenského listu, alebo iný doklad oprávňujúci 

uchádzača na dodanie predmetu zákazky. 

 

6.  Uplynutie lehoty na predkladanie ponúk: 
 

a) dňa 20.6.2014. do 10. 00  hod., 
b) doručenie ponuky elektronicky na adrese uvedenej v bode 1. tejto výzvy, alebo 

a osobne na tej istej adrese, 

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

d) predpokladaná hodnota zákazky: 5.000, 00 € bez DPH 

 
7. 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. 

 
8. Kritériá hodnotenia ponúk:  
 
- cena  v € s DPH       100 % 

 
9. 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.  

 

 
 
Miroslav  M i n á r č í k 
  primátor mesta 

 

 

 
 
 
 
 
 


