
M E S T O    B Y T Č A 
Mestský úrad v Bytči – oddelenie výstavby a životného prostredia 

Námestie Slovenskej republiky č. 1/1, 014 01 Bytča 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
č:  /2013 - VaŽP        
          
V Bytči dňa: 3.7.2013        
          
Vybavuje: Ing. Beníček 
 
 
 
       
VEC:Výzva na predloženie ponuky – tovary 
 
V rámci zadávania jednoduchej zákazky a v súlade so zákonom č. 25/2006  Z. z. o verejnom 
obstarávaní v znení neskorších predpisov, si Vás v zmysle vykonávaného prieskumu trhu 
dovoľujeme požiadať o predloženie ponuky na predmet zákazkypre projekt: 
 

“Cesta do Stredozeme“.  
 

Predmetom zákazky je zabezpečenie dodávky tovarov– dve kombinované zostavy detských 
ihrísk, v rámci realizácie projektu: 

“Cesta do Stredozeme“. 
(Zmluva o FP č. 52, PL/SK/ZA/IPP/III/041) 

Jedná sa o zákazku v rámci Programucezhraničná spolupráca Poľsko – Slovenská republika  
2007 - 2013. 
Ponuku je potrebné doručiť na MsÚ v Bytči, Námestie Slovenskej republiky č. 1/1, 014 01 
Bytča, podateľňa č. dv. 4 v termíne do 19. júla 2013 do 10. 00 hod. 
 
Za predloženie návrhu Vám vopred ďakujeme. 
 
S pozdravom 
 
 
 
 
 

Miroslav  M i n á r č i k 
   primátor mesta 

 
 
 
 
Príloha 

- Výzva/zadanie 



VÝZVA/ZADANIE 
 

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

na dodanie  tovarov na predmet zákazkypre projekt: 

“Cesta do Stredozeme“.  

 
 
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 zmluva o dielo podľa zák.  
     č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník. 
 
3.   Miesto dodania zákazky: Podľa bodu 1.  tejto výzvy 
 

4. Podrobný opis predmetu zákazky a jeho rozsah:Predmetom zákazky je výroba, dodávka     
     a montáž dvoch kombinovaných zostáv detských ihrísk v nasledovnom rozsahu: 
 

a) kombinovaná zostava pre deti od 3 do 6 rokov, spĺňajúca STN EN 1176, 
pozostávajúca z veží so šmýkaľkami, domčekov, rebríkov, steny o minimálnych 
rozmeroch zostavy 11,66 m x 5,66 m (viď. fotodokumentácia). 

b) kombinovaná zostava pre deti od 6 do 12 rokov, spĺňajúca STN EN 1176, 
pozostávajúca z veží s hradbami a jednou šmýkalkou, rebríka, šplhacej rampy, 
lanového mosta, steny o minimálnych rozmeroch zostavy 8,8 m x 8,75 m (viď. 
fotodokumentácia). 

 
Súčasťou zákazky sú i výkopové práce pre základy pätiek prvkov a ich zabetónovanie. 

 
5.  Podmienky účasti v procese verejného obstarávania: 
 

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

oprávňujúci uchádzača na dodanie predmetu zákazky, 
 
6.  Uplynutie lehoty na predkladanie ponúk: 
 



a) dňa 19.7.2013. do 10. 00  hod., 
b) Ponuku je potrebné predložiť v uzavretej obálke s označením hesla predmetu zákazky 

a s značením „Neotvárať“. 
c) jazyk ponuky slovenčina, (čeština) mena:  €  (euro), 
d) predpokladaná hodnota predmetu zákazky – 13.333,00€ bez DPH. 

 
     
7. Podmienky financovania: Dodávateľovi sa neposkytne žiaden preddavok. Predmet 
zákazky sa bude financovať formou bezhotovostného platobného styku  v lehote splatnosti 
faktúr 60 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.  
 
Príloha: 
- Fotodokumentácia detských ihrísk 
 
 
 
 
 
 
 

Miroslav  M i n á r č i k 
 primátor mesta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


