
 
MESTO  BYTČA 

 
VÝZVA NA ÚČASŤ  NA  VEREJNOM  OBSTARÁVANÍ 

Zadávanie zákazky s nízkou hodnotou podľa § 117 zák. č. 434/2015 Z. z. o verejnom 
obstarávaní a o zmene niektorých zákonov, na dodanie predmetu zákazky: 

„DODÁVKA  HASIČSKEJ  STRIEKAČKY  PRE  ŠPORTOVÉ  ÚČELY“. 
 
 
 
Predmet zákazky: „Dodávka hasičskej striekačky pre športové účely“ – tovar.  
 
1. Identifikácia  verejného obstarávateľa: 

Názov: Mesto Bytča 
Sídlo: Námestie Slovenskej republiky č. 1/1, 014 01Bytča   
IČO: 00 321 192 
Telefón: 041/5073914 
Fax: 041/5073912 
Stránkové hodiny: 8. 00 – 11. 00 hod., 11. 30 – 14. 00 hod. 
Kontaktná osoba: Ing. Dušan Beníček  – proces verejného obstarávania 
   Pavol Zdurienčík  – 0908 900 486 technická časť 

Miroslav Chladný  – 0949 584 740 technická časť 
e-mail : aukcie@bytca.sk 

 
2 Typ zmluvného vzťahu: Kúpna zmluva 

 
3.   Miesto dodania zákazky: Podľa bodu 1.  tejto výzvy 
 
4. Opis predmetu zákazky a jeho rozsah: Predmetom zákazky je zabezpečenie materiálno – 
technického vybavenia Dobrovoľného  hasičského zboru mestskej časti Mikšová.  
Lehota dodania predmetu zákazky, do 30 dní od podpísania kúpnej zmluvy. 
 
Jedná sa o dodávku kompletnej hasičskej striekačky pre športové účely. Dokladom pre 
ocenenie predmetu zákazky je zoznam a opis obstarávaného tovaru.  
Ponuka bude obsahovať ocenený zoznam obstarávaných tovarov a výsledná navrhovaná 
cena predmetu zákazky musí byť uvedená do tabuľky č. 1. 
 
TABULKA Č. 1. 
PODKLAD PRE OCENENIE PREDMETU ZÁKAZKY: 
 
POR

Č. 
MINIMÁLNE ŠTANDARDY PRE 

ZLOŽENIE  STRIEKAČKY  
POČET

/KS 
TECHNICKÁ  ŠPECIFIKÁCIA CENA BEZ 

DPH 
DPH CENA Z 

DPH 

1. Motor  
 
 
 

1 1900-2100 cm3    
 

2. Kompletné čerpadlo 
 
 
 

1 Medzikus, hriadeľ, čerp. veko 
obežné kolo. /obežné kolo podľa 
motora, plášť čerpadla tvrdený/ 

   



3. Rozvádzač originál 
prevedenie 
 
 

1 Vyvložkovanie, bočná klapka 
vymedzenie pohybu pák. /rovné 
hrdlo/ 

   

4. Okruh chladenia 
 
 
 
 

1 Chladič komplet, sada trubiek, čistič, 
olejová vaňa chladená 

   

5. Sústava sania a výfuku 
 
 
 

1 Výveva s kohútom a ovládaním, 
výfuk dvojsvod šport, päka plynu, 
/Výveva štandardné prevedenie/ 

   

6. Prístrojový panel 
 
 
 

1 Vakuometer, teplomer, tlak oleja, 
osvetlenie spínača 

 
 

  

7. Elektrická inštalácia 
 
 
 

1 Kabeláž štarter, alternátor, batéria 
12 V 

   

8. Príslušenstvo  
 
 
 

6 Rám PS, kryt motoru, palivová nádrž    

 
 
TABUĽKA Č. 2 
CELKOVÁ CENA PREDMETU ZÁKAZKY 
 
Por. 

č.  

DOBROVOĽNÝ HASIČSKÝ ZBOR Cena bez DPH DPH Cena z DPH 

1. DHZ  MIKŠOVÁ    

 

Výsledná cena bude určená nasledovne: 

Celková cena dodania predmetu zákazky: 

Cena bez DPH: 

Cena s DPH: 

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

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

6. Variantné riešenie: Neumožňuje sa 

7. Dodávané tovary musia spĺňať technické, výkonnostné a funkčné požiadavky podľa 
osobitných predpisov na výrobky používané pre požiarnu ochranu. V prípade tovaru 
označeného typovým označením je umožnené dodať ekvivalentný výrobok.  

Verejný obstarávateľ požaduje v ponuke predložiť príslušné doklady o zabezpečení 
kvalitatívnych noriem a certifikátov, pre dané výrobky, alebo potvrdenie výrobcu, že 
dodávaný tovar zodpovedá príslušným normám a predpisom a pod.  

V opačnom prípade bude ponuka z vyhodnocovania ponúk vylúčená. 

8. Podmienky účasti v procese verejného obstarávania: Doklad o oprávnení dodávať tovar, 
uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu na daný predmet zákazky podľa § 32 



ods. 1 písm. e) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom o verejnom obstarávaní a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov. 
 
 

 

 9. Kritériá hodnotenia ponúk:  
 
Por.č..   Váha 

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

100 

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

9.1.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“. 

 

10. Uplynutie lehoty na predkladanie ponúk a spôsob predloženia ponuky: 
 

a) Lehota na predkladanie ponúk uplynie: 19.4.2017. do 9. 00  hod., 
b) doručenie ponuky elektronicky na adrese uvedenej v bode 1. tejto Výzvy, poštou,  

 alebo osobne na  poštovej adrese podľa bodu 1. Výzvy 
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, 
- „Dodávka hasičskej striekačky pre športové účely“  – NEOTVÁRAŤ 
- v ponuke je potrebné uviesť e-mailovú adresu uchádzača. 
- Predpokladaná hodnota zákazky: cca 5.000,00 € bez DPH 

 
11. Podmienky financovania: Dodávateľovi sa neposkytne žiaden preddavok. Predmet 
zákazky sa bude financovať formou bezhotovostného platobného styku v mesačnom 
fakturačnom období v lehote splatnosti faktúr 14  kalendárnych dní odo dňa jej doručenia. 
 
12.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. 
 
 
 



 
 
 
13. 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 
§ 57 zák. č. 343/2015  Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov.  
 

 
 
 
 
 
 
Bc. Miroslav  Minárčik 
     primátor mesta 


