
                   

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:
„ZABEZPEČENIE  MATERIÁLNO  -  TECHNICKÉHO  VYBAVENIA DHZO V MESTE  BYTČA“.

Predmet  zákazky:  „Zabezpečenie  materiálno  -  technického  zabezpečenie  dobrovoľných
hasičských zborov obcí v pôsobnosti mesta Bytča.“ – 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
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 dobrovoľných hasičských zborov obcí (mestských častí) mesta Bytča. 

- DHZ Bytča, 
- DHZ Malá Bytča
- DHZ Hliník nad Váhom
- DHZ Hrabové
- DHZ Pšurnovice
- DHZ Mikšová

Jedná sa o dodávku osobných ochranných prostriedkov,  pre členov DHZO, a zabezpečenie
servisu – opravy a nákup náhradných dielov na techniku a požiarne motorové vozidlá. Bližšie
podľa jednotlivých položiek a množstiev nakupovaného tovaru.
Podkladom pre ocenenie predmetu zákazky je zoznam a opis obstarávaného tovaru, ktorý
tvorí prílohu tejto Výzvy. 
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.

NÁZOV TOVARU POČET
/KS

TECHNICKÁ  ŠPECIFIKÁCIA CENA BEZ
DPH

DPH CENA Z
DPH

1. Zásahová prilba zo štítom 6 Zásahová  prilba  bielej  farby
vybavená  ochranným  štítom  proti
sálavému  teplu  a s vnútornými
okuliarmi  spĺňajúca  normu  EN
4432008

2. Baterka  k  prilbe  s
originálnym držiakom

14 napájanie  4x  batéria  AA,  min
svietivosť  119lm,  diódová,
certifikovaná  na  použitie  do
výbušného prostredia

3. Nôž na bezpečnostné pásy 1 Vyrobený z ABS plastu,rezač pásov a
rozbíjač  autoskiel  z  nehrdzavejúcej
ocele,  držiak  do  auta  súčasťou
balenia

4. Vyprosťovací nástroj 1 telo  z  nehrdzavejúcej  ocele,vhodny
pre  páčenie  strihaniehmotnosť
max.1,7kg,dlžka  min  35cm  max  40
cm

5. Sada naradia 108ks 2 materiál CrV

6. Penidlo 1 percento primiešavania 5%, balenie
v  kanistry  25kg,bod  tuhnutia
-15stup. C

7. Sorbent 1 Balenie min 10kg

8. Hadica C38 6 Vysoko odolná hadica pre prepravu
vody,  Vložka  EPDM,farba  reflexná
žltá,  vnútorný  priemer
38,deštrukčný  tlak  min.  58bar,
spojky vyrobené podľa DIN 

9. Hadica B65 3 Vysoko odolná hadica pre prepravu
vody,  Vložka  EPDM,farba  oranžovo
žltá,  vnútorný  priemer
65,deštrukčný  tlak  min.  78bar,
spojky vyrobené podľa DIN

10. Hydrantový  nadstavec  s
guľovými uzávermi

1 Hydrantový  nadstavec  s  guľovými
uzávermi

11. Kľuč  k  podzemnému
hydrantu

2 dĺžka 1100mm

12. Kľuč  k  nadzemnému
hydrantu

1 Materiál temperovaná liatina

13. Pretlakový ventil B75 1 Možnosť regulácie výstupného tlaku
0-1,6MPa,Váha max 5,7kg,vybavený
manometrom

14. Kalové čerpadlo 1 Jendostupňové  odstredivé,Max.
prietok  460l/min,max.výtlak
17m,napätie  230V  hmotnosť
max.21kg

15. Ručná rádiostanica 3 Krytie  min.IP67,zobrazovanie  na
displeji,frekvenčné  pásmo  136-174
MHz,baterka
min.1485mAh,hmotnosť  s  baterkou
max.243g,súčasť  balenia
radiostanica,  antena,nabíjačka,klip
na  opasok,v  cene  zahrnuté
naladenie  podľa  zadaných
podkladov

16. Osvetľovací stativ 1 kyitie  min.IP44,teleskopický
výsuv,výkon  reflektorov
min.2x500W,výška  min.1,4m-max.-
3m,

17. Hasiaci  prístroj  práškový 2



6kg
18. Trhací hák 2 Dvojdielny,vyrobený  z  hliníkového

materiálu,na  konci  s  železným
hákom a špicom, dlžka 4m,

19. Osobná hasičská sekera 12

20. Kožený  závesník  na
hasičskú sekeru

13

21. Prúdnica C52 2 Povrchová  úprava  elox,tryska
12,5mm

22. Rozdelovač B-CBC 1 Váha max,4kg
23. Hasičský  pracovný  odev

pánsky
3 100%  bavlna,hmotnosť  materiálu

260g/m2,
24. Hasičský  pracovný  odev

dámsky
2 drevený,pre  2ks  hadic  B  alebo  2ks

hadíc C,váha max.11,6kg
25. Prejazdový mostík 2 drevený,pre  2ks  hadic  B  alebo  2ks

hadíc C,váha max.11,6kg

26. Savica 1,6m so šrobením 2
27. Lano 11mm/30m 1 lano  statické  priemer  11mm  dĺžka

min.30m,pevnosť  lana  32kN,EN
1891:2000

28. poistka  proti  rozpojeniu
hadíc

17

29. Vyprošťovací nástroj 1 deliteľny´na  2  časti,na  jednej  časti
stríhacia  čeľusť,váha
max.3,1kg,dĺžka max.47cm

30. Chrbtová doska 1 plávajúca  na  vode,RTG
priehľadná,12  úchytov  na
nesenie,vaha
max.7,3kg,min.nosnosť  190kg,farba
žltá

31. Fixačné  popruhy  k
chrbtovej doske

1 50mm  širokén  RTG  priehľadné,
zapínanie Velcro

32. Krčné goliere 2 nastaviteľná veľkosť

33. Respirátor 10

34. Tubus na tuhé zmáčadlo 1 Dĺžka  zo  spokami
max300mm,osadené spojkami C-C,

35. Rebrík  záchranársky  4
dielny

1 Hmotnosť  max.35kg,nitované
záchytné  kapsy,počet
priečok:30,výška  8300mm,šírka
max.470mm,materiál  hliniková
zliatina,atest podľa EN1147,2001

36. Tesniaci tmel 1 500ml

37. Sorbčný had hydrofóbny 1 8x1,07cm,balenie 12ks

38. Nožnice pákové 1 dĺžka min.600mm,

39. Tuhé zmáčadlo 10 Tuhé zmáčadlo

40. Spojka pevná B IG 2,5" 1 vyrobená podľa DIN 14 308

41. Spojka pevná C IG 2" 4 vyrobená podľa DIN 14 308

42. Biele tesnenie spojky B 6
43. Biele tesnenie spojky C 6
44. kľuč 125/75 3 Zliatinový

SPOLU x x



TABUĽKA Č. 2
CELKOVÁ CENA PREDMETU ZÁKAZKY

Por.
č. 

DOBROVOĽNÝ HASIČSKÝ ZBOR Cena bez DPH DPH Cena z DPH

1. DHZO BYTČA

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• 70

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

30

• 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“.

9.2.Lehota dodania predmetu zákazky
Maximálny  počet  bodov  sa  pridelí  ponuke  uchádzača  s najnižšou  lehotou  na  dodanie  zákazky
vyjadrenou v týždňoch. 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. 9.1.)

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

a) dňa 16.5.2016. 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,
- „Materiálno – technické vybavenie DHZO Bytča“ – NEOTVÁRAŤ
- v ponuke je potrebné uviesť e-mailovú adresu uchádzača.
- Predpokladaná hodnota zákazky: cca 6.900,00 €

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. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo primerane upraviť rozsah zákazky podľa
poskytnutých finančných prostriedkov.

14.  Predmet  zákazky  je  financovaný  z prostriedkov  Dobrovoľnej  požiarnej  ochrany
Slovenskej  republiky. Úspešný  uchádzač je  povinný  strpieť  prípadné kontroly  príslušných
kontrolných orgánov Slovenskej republiky.
Verejný obstarávateľ je oprávnený použiť účelovú dotáciu najneskôr do 31.8.2016.

Bc. Miroslav  Minárčik
     primátor mesta


