
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: 6.8.2013       
         
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 zákazky pre projekt: 
 

“Výmena kotlov ÚK“.  
 

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. augusta 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 zákazky pre projekt: 

“Výmena kotlov ÚK“.  

 
 
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 výmena plynových 
kotlov v MŠ Hrabové a Hliník nad Váhom: 
 
Objekt    : Kotolňa MŠ Hrabové a kotolňa MŠ Hliník nad Váhom 
 

Dôvod        : Havarijná výmena kotlov ÚK 
 
MŠ Hrabové: 
Výmena 1 ks plynový kotol RAPIDO GA 110/46 E v havarijnom stave za 1 ks plynový kotol ÚK 
ATTACK 50 KLO v rozsahu: 
 

� Vypustenie systému ÚK 
� Demontáž 1 ks kotol RAPIDO GA 110/46 E 
� Dodávka a montáž 1 ks plynový kotol ÚK  ATTACK 50 KLO 
� Dodávka a montáž plynových rozvodov 
� Dopojenie kotla na rozvod zemného plynu 
� Dopojenie kotla, výstup a spiatočka ÚK 
� Napustenie a odvzdušnenie systému 
� Zapojenie elektroinštalácie a uvedenie kotla ÚK do prevádzky 
� Nastavenie spaľovacích pomerov 
� Odskúšanie regulačných a zabezpečovacích prvkov 
� Vyhotovenie odbornej skúšky (revízie) plynového spotrebiča 
� Dopravné a iné nepredvídateľné náklady 



 
Predpokladaná hodnota zákazky      2 083,33.- € bez DPH 
Doba trvania realizácie zákazky     2 týždne 
 
 
MŠ Hliník nad Váhom: 
Výmena 2 ks plynový kotol RAPIDO GA 110/46 E v havarijnom stave za 2 ks plynový kotol ÚK 
ATTACK 50 KLO v rozsahu: 
 

� Vypustenie systému ÚK 
� Demontáž 2 ks kotol RAPIDO GA 110/46 E 
� Dodávka a montáž 2 ks plynový kotol ÚK  ATTACK 50 KLO 
� Dodávka a montáž plynových rozvodov 
� Dopojenie kotla na rozvod zemného plynu 
� Dopojenie kotla, výstup a spiatočka ÚK 
� Napustenie a odvzdušnenie systému 
� Zapojenie elektroinštalácie a uvedenie kotlov ÚK do prevádzky 
� Nastavenie spaľovacích pomerov 
� Odskúšanie regulačných a zabezpečovacích prvkov 
� Vyhotovenie odbornej skúšky (revízie) plynového spotrebiča 
� Dopravné a iné nepredvídateľné náklady 

 
Predpokladaná hodnota zákazky      4 166,66.- € bez DPH 
Doba trvania realizácie zákazky     2 týždne 
 
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. 
 
Obhliadka miesta dodania predmetu zákazky sa uskutoční dňa 14.8.2013 o 10.00 hod. 

 
6.Uplynutie lehoty na predkladanie ponúk: 
 

a) dňa 19.8.2013. 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 –6.249,99€ bez DPH. 

 
     
7. Podmienky financovania: Dodávateľovi sa neposkytne žiaden preddavok. Predmet 
zákazky sa bude financovať formou bezhotovostného platobného styku  v lehote splatnosti 
faktúr 14 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.  
 
 
 
 
 
 
 

Miroslav  M i n á r č i k 
 primátor mesta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


