
 
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  TRAKTOROVEJ  KOSAČKY“. 
 
 
Predmet zákazky: Tovar 
Kód CPV: Hlavný predmet obstarávania:  
16310000-1 - kosačky 
 
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 profesionálnej 
traktorovej kosačky trávy s automatickou hydrostatickou prevodovkou, osadenej 
benzínovým motorom (24 HP, 2 – valec) s hydraulicky ovládaným zberacím systémom 
a s možnosťou zdvihu zberacieho koša. 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. MOTOR typ 2 – oj valec  

  uloženie vpredu  

  objem min. 627 m3  

  výkon min. 23 HP   

  palivo benzín  
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  chladenie vzduchom chladený  

  

objem palivovej 
nádrže 

14 l 
 

  

objem olejovej 
náplne 

1 l 
 

2. PREVODOVKA    

  

pojazd hydrostatická prevodovka, samostatný 
hydromotor pojazdu pre každé hnacie 
koleso priamo na náprave, pod 
kolesom 

 

  
rýchlosť pojazdu plynulé zrýchlenie 0 – 12 km/hod. 

vpred i vzad 
 

  objem náplne  20 l  

3. TRAKTOR 

 možnosť použitia na verejných 
komunikáciách, t. j. povinná výbava 
pre použitie na ver. Komunikáciách 
a možnosť vydania TP 

 

  šasi trubkový, zvarený, klenutý  

  

riadenie nastaviteľným volantom, piestovým 
posilňovačom riadenia 

 

4. 
ŽACIE 
ZARIADENIE 

medzi nápravové 
uloženie 

žacie ústrojenstvo osadené medzi 
prednou a zadnou nápravou  

   dve protibežné špirály  

  

spôsob zapínania elektromagnetickou spojkou so 
zabudovanou brzdou 

 

  typ rotačný žací systém  

  

počet žacích 
nožov 

2 ks o dĺžke 65 cm (1x ľavý, 1x pravý) 
s prekrytím 6 cm 

 

  ochrana nožov strižnými skrutkami  

  prepojenie nožov ozubený klinový remeň  

  materiál xenoy (špeciálny vysokoodolný plast)  

  

vnútorná 
svetlosť - výška 

min. 100 mm 
 

  

uloženie kopírujúce terén na 4 vodiacich 
valcoch 

 

  pracovný záber max. 124 cm  

  

výška kosenia 6 prestaviteľných polôh, min. 44 – 
max. 102 mm 

 

5. 
ZBERACIE 
ZARIADENIE 

   

  

zbieranie priame zadné, odťah priamy 
nelomený, jednodielny, so svetlosťou 
otvoru min. 18x30 mm 

 

  

objem zberného 
koša 

min. 600 lit. 
 

  vyprázdňovanie - do výšky min. 1,8 m, ramená zdvihu  



koša koša osadené v ťažisku stroja (na ráme 
v strede stroja) 
- zdvih koša súčasne s odťahovým 
tunelom, ako celok 
- zdvih a vysýpanie koša v jeho 
pôvodnej polohe, t. j. bez natáčania, 
otáčania, či sklápania 
- ochrana obsluhy pri vysýpaní koša 
priehľadným krytom ovládaným spolu 
so zdvihom ramien koša, zabraňujúcim 
sypaniu zberanej zmesi na obsluhu 
 

  

ovládanie 
zberného koša 

cez hydraulické piesty z miesta 
obsluhy, samostatný ovládač (páčka) 
pre zdvih a samostatný pre otvorenie 
koša. 

 

 
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 17.273,00  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. 

Technická alebo odborná spôsobilosť: 
 
-     Uchádzač predloží zoznam úspešne splnených dodávok rovnakého, alebo obdobného    
      Charakteru, ako má predmet zákazky na dodanie tovaru za roky 2011, 2012 a 2013,     
      podpísaný uchádzačom, alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača s uvedením: 
-  názvu alebo obchodného mena odberateľa a jeho sídla 
-  kontaktu na odberateľa mena a tel. spojenia 
-  finančného objemu každej dodávky uvedenej v zozname, pričom celkový objem 

všetkých dodávok uvedených v zozname v každom roku osobitne musí byť vyšší ako 
30.000 € s DPH. 



 
Odôvodnenie podmienky účastí: 
Zoznam dodávok má garantovať odborné a kvalifikačné plnenie zákazky, ako aj preukázanie 
skúsenosti uchádzača s plnením zmlúv rovnakého alebo podobného charakteru ako je 
predmet zákazky. 
 
8.  Uplynutie lehoty na predkladanie ponúk: 
 

a) dňa 27.02.2015. 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, 
- „Nákup traktorovej kosačky“ - 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: 17.273,00 € 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• 70 
2. Kritérium na vyhodnotenie Nástup na odstránenie záručných a pozáručných závad v hod. 20 
3. Kritérium na vyhodnotenie Lehota dodanie tovaru v dňoch. 10 

• 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“. 
 

 13.2.Nástup na odstránenie záručných a pozáručných závad v hod. 
Maximálny počet bodov sa pridelí ponuke uchádzača s najkratšou dobou nástupu na odstraňovanie 
závad podľa kritéria na vyhodnotenie č. 2 vyjadrenou v hodinách. Pri ďalších návrhoch na plnenie, 
uvedených v ostatných ponukách uchádzačov, sa počet prideľovaných bodov určí úmerou. Bodové 
hodnotenie pre každú ďalšiu navrhovanú lehotu nástupu na plnenie uvedeného kritéria ostatných 
ponúk sa vypočíta ako podiel najnižšej navrhovanej doby na nástup plnenia kritéria č. 2, predmetu 
obstarávania platnej ponuky a navrhovanej doby príslušnej vyhodnocovanej ponuky, prenásobený 
maximálnym počtom bodov, ktoré sa prideľujú pre uvedené kritérium. 
 

       13.3. Lehota dodania tovaru v dňoch 
Maximálny počet bodov sa pridelí ponuke uchádzača s najnižšou lehotou dodania tovaru za dodanie 
predmetu obstarávania, vyjadrenou v dňoch. Pri ďalších návrhoch na plnenie, uvedených v ostatných 
ponukách uchádzačov, sa počet prideľovaných bodov určí úmerou. Bodové hodnotenie pre každú 
ďalšiu navrhovanú lehotu za dodanie predmetu obstarávania ostatných ponúk sa vypočíta ako podiel 
najnižšej navrhovanej lehoty za dodanie predmetu obstarávania platnej ponuky a navrhovanej lehoty 
za dodanie predmetu obstarávania príslušnej vyhodnocovanej ponuky, prenásobený maximálnym 
počtom bodov, ktoré sa prideľujú pre uvedené kritérium. 

 
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  

Nástup na odstránenie záručných a pozáručných závad v hod  

Lehota dodanie tovaru v dňoch.  

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

 

 

 

 
Vypracoval: ..........................................     
 
  
V ...................................... dňa .......................................................... 
 
 
 
 
 
  ................................... 
 Podpis uchádzača 
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