
 
                       

 
TECHNICKÉ  SLUŽBY  MESTA  BYT ČA 

 
VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY 

Zadávanie zákazky, ktorá nie je nadlimitná ani podlimitná, podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 
Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov, na dodanie predmetu zákazky: 

„NÁKUP  TRAKTOROVÉHO  MULČOVAČA“. 

 
 
Predmet zákazky: „Nákup traktorového mulčovača pre Technické služby mesta Bytča“ - 
tovar 
 
1.   Identifikácia  verejného obstarávateľa: 

Názov: Technické služby Mesta Bytča 
Sídlo: Hlinická cesta 403, 014 01 Bytča   
IČO: 00 185 655 
Telefón: 041/5073914 
Fax: 041/552 3221 
Kontaktná osoba: Daniel Cigánik – 0918 545 079 – vo veciach technických 
    Ing. Dušan Beníček – 507 39 14 – proces VO 
Stránkové hodiny: 8. 00 – 11. 00 hod., 11. 30 – 14. 00 hod. 
e-mail : aukcie@bytca.sk. tsmbytca@centrum.sk 

 
2.  Typ zmluvy:   Výsledkom procesu verejného obstarávania bude kúpna zmluva. 
 
3.   Miesto dodania zákazky: Technické služby mesta Bytča, Hlinická cesta,   014 01 Bytča                           
 
4. Podrobný opis predmetu zákazky a jeho rozsah: Jedná sa o nákup vlečeného 
traktorového mulčovača,  

 

podľa uvedených technických parametrov a ďalších špecifikácií. 

Požadované technické parametre a vybavenie: 

POR.Č. POPIS JEDNOTKA MINIMUM MAXIMUM PRESNÁ 
HODNOTA 

1. Pracovný záber m 1,6   

2. Váha kg  270  

3. Pripojenie k 3 – bodovému závesu traktora -   Áno 

4. Otáčky vývodového hriadeľa otáčok/min.   540 

5. Spracovanie drevnej hmoty cm  8  

6. Rotor do tvrdých podmienok priemer v mm 127   

 CENA  BUDE ZAHŔŇAŤ     



 
1. Hydraulické nastavenie od 90° hore nad 

rovinu pojazdu a 75° pod rovinu 
    

2. Plno hydraulické nastavenie do pracovne 
polohy z kabíny traktora 

    

3. Podkladacia podpera     

4. Hydraulický postranný posun ramena + 
otočné rameno 

    

5. Prevod klinovým remeňom     

6. Podporné klzáky     

7. Oporný valec na nastavenie výšky     

8. Kardanový hriadeľ s homokĺbmi     

 CENA  CENA BEZ 
DPH 

DPH CENA S DPH 

      

 

5.  Rozdelenie predmetu zákazky na časti: Požaduje sa ponuka na celý predmet zákazky. 

 
6.  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. Ak je uchádzač zapísaný do 
zoznamu podnikateľov, verejný obstarávateľ odporúča túto informáciu uviesť v ponuke. 

 
8.  Uplynutie lehoty na predkladanie ponúk: 
 

a) dňa 15.6.2015. 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 mulčovača“ - NEOTVÁRAŤ 

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

 
9. Predpokladaná hodnota zákazky: 6.600,00 € bez DPH. 
 
11. Cena plnenia: Cenu plnenia uvedie uchádzač 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 formou bezhotovostného platobného styku  v lehote splatnosti 
faktúr minimálne 14 dní odo dňa jej doručenia. 



 
13. Kritériá hodnotenia ponúk:  
 
Por.č..   Váha v % 

1. Kritérium na vyhodnotenie Cena s DPH/cena celkom 70 

2. Kritérium na vyhodnotenie Lehota dodania premetu zákazky (v dňoch) 10 

3. Kritérium na vyhodnotenie Nástup ma odstránenie poruchy v hod. 20 

• cena celkom – v prípade uchádzača, ktorý nie je platcom DPH 

 
8.1.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“. 

8.2.Lehota dodania predmetu zákazky 
Maximálny počet bodov sa pridelí ponuke uchádzača s najnižšou lehotou na dodanie zákazky 
vyjadrenou v dňoch. 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 
lehoty dodania predmetu obstarávania platnej ponuky a navrhovanej lehoty za dodanie predmetu 
obstarávania príslušnej vyhodnocovanej ponuky, prenásobený maximálnym počtom bodov, ktoré sa 
prideľujú pre uvedené kritérium. (viď bod. 8.1.) 

8.3.Lehota dodania predmetu zákazky 
Maximálny počet bodov sa pridelí ponuke uchádzača s najnižšou lehotou na nástup na odstránenie 
poruchy vyjadrenou v hodinách. 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 lehoty dodania predmetu obstarávania platnej ponuky a navrhovanej lehoty za 
dodanie predmetu obstarávania príslušnej vyhodnocovanej ponuky, prenásobený maximálnym 
počtom bodov, ktoré sa prideľujú pre uvedené kritérium. (viď bod. 8.1.) 

 
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.  
 
15. Zákazka sa týka projektu/programu financovaného z fondov EU: Nie 
 
 
 
 

 
Daniel Cigánik 

               vedúci TSMB 
 


