
 
MESTO BYTČA 

 
VÝZVA NA ÚČASŤ  VO  VEREJNOM  OBSTARÁVANÍ 

Jednoduchá zákazka podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení 
neskorších predpisov na dodanie predmetu zákazky: 

„INTEGROVANÁ  SVETELNÁ  RAMPA  PRE  OSOBNÝ  AUTOMOBIL   
MESTSKEJ  POLÍCIE“. 

 
 
Predmet zákazky: Tovar  - „Integrovaná svetelná rampa pre osobný automobil MsP“. 
1.   Identifikácia  verejného obstarávateľa: 

Názov: Mesto Bytča 
Sídlo: MsÚ Bytča Námestie Slovenskej republiky č. 1/1, 014 01 Bytča  
IČO: 00 321 192 
Telefón: 041/507 39 14 – proces VO 
          041/507 39 14 – technická stránka, obhliadka 
Fax:        041/507 39 12 
Kontaktná osoba:  Ing. Dušan Beníček – proces VO 
    Marek Smetana – technická stránka, obhliadka. 
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 objednávka. 
 
3.   Miesto dodania zákazky: MsÚ Bytča, Námestie SR č. 1/1, 014 01 Bytča 
 
Špecifikácia predmetu zákazky: 
Predmetom výzvy je vypracovanie ponuky na dodanie a montáž integrovanej svetelnej 
rampy pre osobný automobil MsP v Bytči. 
 
Technické vlastnosti: 
 

- Rampa 1 ks so sirénou Komplet P 5000 LED – Solaris „NEW“ modrá/modrá v tom, 
- siréna AS – 320 CAN – BUS + ovládačka BCT 500 
- výkon pri 2 ks reproduktorov 180 W 
- napájanie 12 V 
- výška max. 10 cm 
- váha max. 1,3 kg 

 
Cena zahŕňa: 
 

- siréna 4x tóny Wail, Yelp, HiLo, Horn 
- integrovaný reproduktor  
- integrovaná siréna v rampe 



- predná /zadná STOP 
- univerzálny držiak 
- podrobný rozpočet 
- inštalácia na mieste plnenia 

 

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: 
     
   -  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, alebo iný doklad 
oprávňujúci zabezpečovať proces VO. Ak je uchádzač zapísaný do zoznamu 
podnikateľov, verejný obstarávateľ odporúča túto informáciu uviesť v ponuke. 
Ponuka, ktorá nebude obsahovať uvedené náležitosti určené verejným obstarávateľom,  
bude z vyhodnotenia ponúk vylúčená. 

 
8.  Uplynutie lehoty na predkladanie ponúk: 
 

a) dňa 6.10.2015. 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, 
- „Integrovaná svetelná rampa pre MsP“ NEOTVÁRAŤ 

d) jazyk ponuky slovenčina, mena:  €  (euro), 
e) Ponuky predložené po uplynutí lehoty na predloženie ponúk (pri elektronickom 

podaní je rozhodujúci serverový čas verejného obstarávateľa), nebudú zaradené do 
vyhodnotenia a budú uchádzačom vrátené. 

 
9.  Ponuka obsahuje:  
 

- Ponuku na celý predmet zákazky 
- Cena bez DPH 
- DPH 
- CENA s DPH 

 
10. Predpokladaná hodnota zákazky:   cca 1.780,00 bez DPH. 



 
11. Cena plnenia: Cenu plnenia uvedie uchádzač na základe vlastných výpočtov, pričom cena 
musí zahŕňať všetky náklady spojené s dodaním požadovaného predmetu zákazky. Ak 
uchádzač nie je platcom DPH uvedie túto skutočnosť ako súčasť požadovanej informácie 
o navrhovanej cene.  
 
12. Podmienky financovania: Dodávateľovi sa neposkytne žiaden preddavok. Predmet 
zákazky sa bude financovať formou bezhotovostného platobného styku  v lehote splatnosti 
faktúr minimálne 7 dní odo dňa jej doručenia. 
 
13. Kritériá hodnotenia ponúk:  
 
 
Por.č..   Váha 

1. Kritérium na vyhodnotenie Cena s DPH/cena celkom•I 100 

• 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 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“. 

 

V prípade, že uchádzač nie je platcom DPH pri určení ceny upozorní na túto skutočnosť 
verejného obstarávateľa. 

 
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.   
 
Úspešný uchádzač bude vyzvaný na rokovanie k dodaniu predmetu zákazky. V prípade, že 
nepreukáže relevantným spôsobom splnenie podmienok podľa bodu 7 tejto výzvy alebo 
odstúpi od svojej ponuky, ktorú predložil, bude rokovanie ukončené a pozvaný na rokovanie 
bude ďalší uchádzač nasledujúci v poradí úspešnosti. 
Oznámenie o výsledku výzvy bude uchádzačom odoslané prostredníctvom elektronickej 
správy na ich e-mailové adresy. 
 
15. Zákazka sa týka projektu/programu financovaného z fondov EU: Nie 
 

Bc. Miroslav  M i n á r č i k 
       primátor mesta 


