
                      
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: 

„ODBORNÁ  PREHLIADKA  A ODBORNÁ  SKÚŠKA  TLAKOVÝCH  ZARIADENÍ  
V OBJEKTOCH  V SPRÁVE  MESTA  BYTČA “. 

 
 
Predmet zákazky: Služba  - „Odborná prehliadka a odborná skúška tlakových zariadení 
v objektoch v správe mesta Bytča “. 
 
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 
Fax:        041/507 39 12 
Kontaktná osoba:  Ing. Dušan Beníček – proces VO 
    Vojtech Horvát – 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: Podľa rozpisu v jednotlivých objektoch v správe mesta Bytča. 
Verejný obstarávateľ požaduje vykonať odborné prehliadky v zmysle príslušných predpisov, 
t. j.: 
 
 
     

     

    
        
         
       

a/ odborná prehliadka a odborná skúška tlakových zariadení, vyhl. MPSVaR SR 508/2009 Z.z. 
b/ odborná prehliadka a odborná skúška plynových rozvodov a spotrebičov vyhl. MPSVaR SR 508/2009 
Z.z. 
c/ servis plynových spotrebičov 
d/ odborná prehliadka nízkotlakovej kotolne v zmysle vyhl. 25/84 Zb. 

 

 
 
 



 
 

Materská škola Hrabové  

Druh prehliadky, skúšky množstvo 
ks 

cena za     
1 ks  

cena 
spolu 

Odborná prehliadka, odborná skúška pl.spotrebičov, pl.rozvodov Bgh, 2     

Materská škola Hliník  

Druh prehliadky, skúšky množstvo 
ks 

cena za     
1 ks  

cena 
spolu 

Odborná prehliadka, odborná skúška pl.spotrebičov, pl.rozvodov Bgh 2     

Materská škola Pšurnovice  

Druh prehliadky, skúšky množstvo 
ks 

cena za     
1 ks  

cena 
spolu 

Odborná prehliadka, odborná skúška pl.spotrebičov, pl.rozvodov Bgh 1     

Materská škola ul. Dostojevského  

Druh prehliadky, skúšky množstvo 
ks 

cena za     
1 ks  

cena 
spolu 

Odborná prehliadka, odborná skúška pl.spotrebičov Bg, Bh 2     

Budova MsÚ  

Druh prehliadky, skúšky množstvo 
ks 

cena za     
1 ks  

cena 
spolu 

Odborná prehliadka, odborná skúška pl.spotrebičov, pl.rozvodov Bgh 2     

Vonkajšia odb.prehliadk TNS v zmysle vyhlášky MPSVaR SR č. 
508/2009 Z.z. - tlakové zariadenia 

2     

Prehliadka NTL kotolne v zmysle vyhlášky 25/84 Zb. - tlakové 
zariadenia 

1     

Tlaková skúška TNS v zmysle vyhl. MPSVaR SR 508/2009 - tlakové 
zariadenia 

2     

Futbalová tribúna  

Druh prehliadky, skúšky množstvo 
ks 

cena za     
1 ks  

cena 
spolu 

Odborná prehliadka, odborná skúška pl.spotrebičov, pl.rozvodov Bgh 3     

 
 
 
 
 
 

Kultúrny dom Pšurnovice  

Druh prehliadky, skúšky množstvo 
ks 

cena za     
1 ks  

cena 
spolu 

Odborná prehliadka, odborná skúška pl.spotrebičov Bh 10     

Odborná prehliadka, odborná skúška pl.rozvodov Bg 1     



Kultúrny dom Hrabové  

Druh prehliadky, skúšky množstvo 
ks 

cena za     
1 ks  

cena 
spolu 

Odborná prehliadka, odborná skúška pl.spotrebičov Bh 7     

Odborná prehliadka, odborná skúška pl.rozvodov Bg 1     

Kultúrny dom Malá Byt ča 

Druh prehliadky, skúšky množstvo 
ks 

cena za     
1 ks  

cena 
spolu 

Odborná prehliadka, odborná skúška pl.piecok Bh 8     

Odborná prehliadka, odborná skúška pl.rozvodov Bg 1     

Kultúrny dom a požiarna zbrojnica Hliník  

Druh prehliadky, skúšky množstvo 
ks 

cena za     
1 ks  

cena 
spolu 

Odborná prehliadka, odborná skúška pl.piecok Bh 6     

Odborná prehliadka, odborná skúška pl.rozvodov Bg 1     

Dom smútku Hliník  

Druh prehliadky, skúšky množstvo 
ks 

cena za     
1 ks  

cena 
spolu 

Odborná prehliadka, odborná skúška pl.spotrebičov Bh 1     

Odborná prehliadka, odborná skúška pl.rozvodov Bg 1     

Kultúrne centrum  

Druh prehliadky, skúšky množstvo 
ks 

cena za     
1 ks  

cena 
spolu 

Odborná prehliadka, odborná skúška pl.spotrebičov Bg, Bh 3     

Vonkajšia odb.prehliadka TNS v zmysle vyhlášky MPSVaR SR č. 
508/2009 Z.z. - tlakové zariadenia 

3     

Prehliadka NTL kotolne v zmysle vyhlášky 25/84 Zb. - tlakové 
zariadenia 

1     

Tlaková skúška TNS v zmysle vyhl. MPSVaR SR 508/2009 - tlakové 
zariadenia 

3     

Klasicistická budova  

Druh prehliadky, skúšky množstvo 
ks 

cena za     
1 ks  

cena 
spolu 

Odborná prehliadka, odborná skúška pl.spotrebičov, pl.rozvodov Bgh 3     

Vonkajšia odb.prehliadk TNS v zmysle vyhlášky MPSVaR SR č. 
508/2009 Z.z. - tlakové zariadenia 

2     

Prehliadka NTL kotolne v zmysle vyhlášky 25/84 Zb. - tlakové 
zariadenia 

1     

Tlaková skúška TNS v zmysle vyhl. MPSVaR SR 508/2009 - tlakové 
zariadenia 

2     



          

         V cene diela nie je zahrnutá prípadná výmena náhradného dielu. 
Táto sa bude fakturovať samostatne podľa platných cenníkov a konzultovať s objednávateľom. 

 

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 31.10.2014. 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, 
- „Odborná prehliadka a odborná skúška tlakových zariadení v objektoch v správe 

mesta Bytča “ NEOTVÁRAŤ 
d) jazyk ponuky slovenčina, mena:  €  (euro), 
 

9.  Ponuka obsahuje:  
 

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

 
10. Predpokladaná hodnota zákazky:   € 2900, 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:  
 
- Najnižšia cena  v € s DPH        100 % 
 
 
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 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


