
                       
MESTO BYTČA 

VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY 
Jednoduchá zákazka podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení 

neskorších predpisov na dodanie predmetu zákazky: 

„Traktorový náves“. 
 
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 zmluva o dielo. 
 
3.   Miesto dodania zákazky: Technické služby mesta Bytča, Ul. Hlinická 403, Bytča 

 

4. Podrobný opis predmetu zákazky a jeho rozsah: Jedná sa o zabezpečenie dodávky  

traktorového návesu s nosnosťou min. 3000 kg. 

Technické požiadavky na dodávaný tovar: 

Minimálna technická špecifikácia: 

- Nosnosť min. 3000 kg, 

- Vlastná hmotnosť max. 950 kg, 

- Trojstranné vyklápanie korby 

- Max. rýchlosť 30 km/hod. 

- Rozmery ložnej plochy: min. d 2950mm x š 1870 mm, 

- Objem úložnej plochy min. 3,0 m
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- Profil bočníc – FUHRMAN (alebo ekvivalent), 

- Hrúbka podlahy /stien 5/ 2,5 mm, 

- Výška nakladacej hrany ložnej plochy max. 950 mm, 

- Odstavná noha, 

- Brzdový sústava s mechanickou ručnou brzdou, 

- Kliny podporné, 

- Počet náprav – 1 

- Potrebný príkon -  max. 80 HP, 

- Rezerva, 



- Zvýšené bočnice min. 500 mm 

Dodacia lehota max. 2 týždne 

Záručný a pozáručný servis do 48 hod. od nahlásenia, dodávka ND počas životnosti stroja. 

Celková cena dodania predmetu zákazky: 

Cena bez DPH: 

DPH:                                                

Cena s DPH: 

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

Cena predmetu zákazky bude určená  s dopravou zložením a uložením tovaru na miesto 
určenia. 

Cenová ponuka musí obsahovať   aj farebnú foto prílohu ponúkaných tovarov. 

 

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: 
     

   -  kópia výpisu z obchodného registra, živnostenského listu, alebo iný doklad oprávňujúci 

uchádzača na dodanie predmetu zákazky. 

 

8.  Uplynutie lehoty na predkladanie ponúk: 
 

a) dňa 18.7.2014. do 10. 00  hod., 
b) doručenie ponuky elektronicky na adrese uvedenej v bode 1. tejto výzvy, alebo 

poštou a osobne na tej istej adrese, 

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

 
9. 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. 

 
10. Kritériá hodnotenia ponúk:  
 
- cena  v € s DPH       100 % 

 
11. 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.  

 

 
 
Miroslav  M i n á r č í k 
  primátor mesta 


