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V Ý Z V A  
na predloženie cenovej ponuky 

podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov a Smernice č. 2/2014 v znení Dodatku č.1 

 
 
1.   
1.1  Identifikácia verejného obstarávateľa:  

Názov: Mesto Spišská Nová Ves 
Adresa sídla: Radničné námestie 7, 052 70 Spišská Nová Ves 
Krajina: Slovenská republika 
Internetová adresa organizácie (URL): http://www.spisskanovaves.eu   
Zastúpený: PhDr. Ján Volný, PhD., primátor mesta 
IČO: 00329614 
DIČ: 2020717875 
Verejný obstarávateľ podľa § 6 ods. 1 písm. b) zákona č. 25/2006 Z. z. 
 

1.2.  Kontaktná osoba obstarávateľa určená pre styk s uchádzačmi:  
Miesto: Mestský úrad Spišská Nová Ves 
Meno: Mgr. Pavol Biroš 
Adresa: Štefánikovo námestie 1, 052 01 Spišská Nová Ves 
Tel.: +421 534152123 
E-mail: pavol.biros@mestosnv.sk   
 

2.   
2.1. Názov zákazky: „ Zabezpečenie konzultačných, odborných a expertných služieb 

pre zabezpečenie podporných aktivít k verejnému obstarávaniu“ 
 

 Obsah plnenia: 
Zabezpečenie konzultačných, odborných a expertných služieb pre zabezpečenie 
podporných aktivít k verejnému obstarávaniu pre zákazku „Zabezpečenie komplexného 
riešenia služieb rekonštrukcie a prevádzky verejného osvetlenia v meste Spišská Nová 
Ves“.  

2.2.  Druh zákazky: poskytnutie služby  
2.3.  Miesto dodania predmetu zákazky: Mesto Spišská Nová Ves, Radničné námestie 7, 052 

70 Spišská Nová Ves 
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2.4.  Spoločný slovník obstarávania (CPV): 79418000-7 Poradenské služby pre obstarávanie 
2.5.  Rozdelenie predmetu zákazky na časti: nerealizuje sa, požaduje sa predloženie cenovej 

ponuky na celý predmet zákazky. 
2.4.  Stručný opis predmetu zákazky: 

Predmet zákazky zahŕňa zabezpečenie nasledovných činností pred a počas realizácie 
verejného obstarávania : 
- príprava podkladov potrebných pre vyhlásenie verejného obstarávania 
- príprava materiálov pre definovanie ekonomicky najvhodnejšieho riešenia predmetu 

zákazky vo verejnom obstarávaní 
- zabezpečenie odborných kapacít pre prípravu a posudzovanie vhodného riešenia 

predmetu zákazky vzhľadom na komplexnosť problematiky 
- príprava a vypracovanie kompletnej  dokumentácie pre vyhlásenie verejného 

obstarávania podľa vybraného riešenia 
- zabezpečenie odborných konzultácií a služieb expertov v priebehu verejného 
obstarávania potrebných k vyhodnocovaniu a posudzovaniu riešení a návrhov 
 

3.  Stanovanie postupu zadávania zákazky: v zmysle Smernice pre vykonávanie verejného 
obstarávania č. 2/2014, bodu 4.4. budú na predloženie cenovej ponuky písomne vyzvaní 
najmenej traja potencionálni uchádzači. 

 
4.  Predpokladaná hodnota zákazky: najviac (maximálne) 10.000,00 EUR bez DPH  
 
5.  Mena a ceny uvedené v ponuke:  
5.1. Uchádzačom navrhovaná konečná cena za dodanie požadovaného predmetu zákazky, 

uvedená v ponuke uchádzača, musí byť vyjadrená v eurách zaokrúhlených na 2 desatinné 
miesta. 

5.2. Cena predmetu zákazky musí byť stanovená v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. 
o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa 
vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. Určenie 
ceny a spôsobu jej určenia musí byť zrozumiteľný a jasný. 

5.3. Ak je uchádzač zdaniteľnou osobou pre DPH v zmysle príslušných predpisov (ďalej len 
„zdaniteľná osoba“), navrhovanú konečnú cenu uvedie v zložení: 

• navrhovaná konečná cena v EUR bez DPH, 

• výška DPH v EUR, 

• navrhovaná konečná cena v EUR vrátane DPH. 
5.4. Ak uchádzač nie je zdaniteľnou osobou pre DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu 

v EUR. SSkkuuttooččnnoossťť,,  žžee  nniiee  jjee  zzddaannii tteeľľnnoouu  oossoobboouu  pprree  DDPPHH,,  uucchhááddzzaačč  uuvveeddiiee  vv  ppoonnuukkee.. 
5.5. Navrhovaná konečná cena musí byť za celý požadovaný predmet zákazky. 
 
6.  Podmienky účasti uchádzačov: 
6.1.   Podmienky účasti vo verejnom obstarávaní TÝKAJÚCE SA OSOBNÉHO POSTAVENIA: 

Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti 
týkajúce sa osobného postavenia v zmysle § 26 ods. 1 písm. f) zákona č. 25/2006 Z. z.: 
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a) je oprávnený uskutočňovať stavebné práce vo vzťahu k predmetu zákazky, na 
ktorú predkladá uchádzač ponuku, 

6.1.1. Doklady:  
Splnenie podmienok účasti podľa § 26 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z. z. uchádzač preukáže 
podľa § 26 ods. 2 písm. e) zákona č. 25/2006 Z. z. predložením originálu alebo úradne 
osvedčenej kópie: 
 - dokladom o oprávnení uskutočňovať stavebné práce (živnostenské oprávnenie alebo 

výpis zo živnostenského registra alebo iné než živnostenské oprávnenie, vydané podľa 
osobitných predpisov alebo výpis z obchodného registra), alebo potvrdenie príslušného 
orgánu, v ktorom musí byť zapísaný predmet podnikania oprávňujúci uchádzača na 
dodanie požadovaného predmetu zákazky. 

(Doklad musí odrážať skutkový stav v čase, v ktorom uchádzač predkladá ponuku.) 
6.2. Uchádzač môže doklady podľa bodu 6.1.1 nahradiť predložením platného potvrdenia 

(čestného vyhlásenia) o jeho zapísaní do zoznamu podnikateľov podľa § 128 ods.1 zákona 
č. 25/2006 Z. z.. 

 
7.  Kritéria na vyhodnotenie ponúk: Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk s váhou 

100 % je konečná navrhovaná cena vrátane DPH/celkom v EUR za dodanie celého 
predmetu zákazky. 

 
8.  Lehota viazanosti ponuky: Uchádzač je svojou ponukou viazaný od uplynutia lehoty na 

predkladanie ponúk až do uplynutia lehoty viazanosti ponúk stanovenej verejným 
obstarávateľom do 30. 9. 2014. 

 
9.  Elektronická aukcia: nepoužije sa 
 
10.  Označenie obálky ponuky:  

Uchádzač vloží celú ponuku do samostatnej nepriehľadnej obálky/obalu. Obálka/obal 
ponuky musí byť uzatvorený, prípadne zapečatený/zabezpečený proti nežiadúcemu 
otvoreniu a označený požadovanými údajmi podľa bodu 10.1.. 

10.1.   na obálke/obale ponuky musia byť uvedené nasledovné údaje: 
10.1.1. adresa, na ktorú sa ponuka doručuje, podľa bodu 12.2. (na obálku uviesť: Mestský 
úrad Spišská Nová Ves, Štefánikovo námestie 1, 052 01 Spišská Nová Ves),  
10.1.2. identifikácia uchádzača (jeho obchodné meno a adresa sídla/miesta podnikania),  
10.1.3. označenie obálky/obalu: „Verejná súťaž – neotvárať!“   
10.1.4. označenie heslom verejnej súťaže: „Verejné obstarávanie osvetlenia“ 
 

11.  Náklady na ponuku:  
Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez 
finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi, bez ohľadu na výsledok verejného 
obstarávania. 
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12.  Lehota a miesto predkladania ponúk:  
12.1. Lehota: do 07. 08. 2014 do 12:00 hod. 
12.2.  Miesto: Ponuky uchádzačov je potrebné doručiť poštou na adresu: 

Mestský úrad Spišská Nová Ves, Štefánikovo námestie 1, 052 01 Spišská Nová Ves. 
Pri osobnom doručení na adresu:  
Mestský úrad Spišská Nová Ves, Štefánikovo námestie 1, Podateľňa (prízemie, č. dverí 
106) alebo Mgr. Pavol Biroš (prízemie, č dverí 111), v pracovných dňoch: stránkové 
hodiny 7.30 – 11.30, 12.30 – 14.00 hod. 

12.3.  Forma: Ponuka sa predkladá v jednej obálke/obale. 
12.4 Obsah: doklady podľa bodu 6. Výzvy a zároveň Príloha č.1 – ponukový cenový rozpočet  
 
13.  Zákazka vyhradená pre chránené dielne alebo chránené pracoviská: nie 
 
14.  Otváranie ponúk: 
15.1.  Otváranie ponúk sa uskutoční dňa 07. 08. 2014 o 13:00 hod. 
15.2.  Účasť na otváraní ponúk: Otváranie a vyhodnocovanie ponúk komisiou je neverejné. 

Komisia vyhodnotí ponuky z hľadiska splnenia požiadaviek verejného obstarávateľa na 
predmet zákazky a náležitostí ponuky a vylúči ponuky, ktoré nespĺňajú požiadavky na 
predmet zákazky uvedené vo Výzve na predloženie cenovej ponuky. Z uvedeného 
komisia vyhotoví zápisnicu. 

 
15.  Informácia o výsledku vyhodnocovania ponúk:  
  Úspešnému uchádzačovi bude oznámené, že verejný obstarávateľ jeho ponuku prijíma. 

Ostatným uchádzačom nebude oznámené, že neuspeli.  
   
16.  Podmienky týkajúce sa zmluvy:  
  Výsledkom verejného obstarávania bude zmluva na poskytnutie služby.  
 
17.  Trvanie: 
17.1. Lehota plnenia predmetu zákazky: Od podpisu zmluvy do ukončenia verejného 

obstarávania.  
Predpokladaný termín vyhlásenia verejného obstarávania na zákazku „Zabezpečenie 
komplexného riešenia služieb rekonštrukcie a prevádzky verejného osvetlenia v meste 
Spišská Nová Ves“ je 09/2014. 

 
 
18.  Dôvody na zrušenie použitého postupu zadávania zákazky:  
18.1.   Verejný obstarávateľ môže zrušiť použitý postup zadávania zákazky z nasledovných 

dôvodov:  
18.1.1. Nebude predložená ani jedna ponuka,  
18.1.2. Ani jeden uchádzač nesplní podmienky účasti,  
18.1.3. Ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať určeným požiadavkám vo 
výzve na predloženie cenovej ponuky, 
18.1.4. Ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo toto verejné obstarávanie.  
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20.  Doplňujúce informácie:  
20.1. Podmienky financovania:  

- predmet zákazky bude financovaný z rozpočtu mesta,  
- verejný obstarávateľ neposkytne preddavok, 
- platba bude realizovaná na základe odovzdávacieho protokolu a faktúry do 30 dní po 
odovzdaní predmetu zákazky resp. po ukončení verejného obstarávania. 
 

 
 
V Spišskej Novej Vsi,  dňa 31. júla 2014. 
 
 
 
 
 
  
 Mgr. Lea Grečková   
 zástupkyňa primátora 
  
Prílohy:  1 x  Príloha č. 1  - Cenový výmer 
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Príloha č.1. 

 

 

Cenový výmer k výzve na predkladanie ponúk 
 
 
Identifikácia uchádzača : 
Názov spoločnosti: 
Adresa: 
Oprávnená osoba : 
e-mail : 
tel.č.: 
 
Názov zákazky Cena bez 

DPH 
DPH  
20% 

Konečná cena  
s DPH 

Zabezpečenie 
konzultačných, odborných a 
expertných služieb pre 
zabezpečenie podporných 
aktivít k verejnému 
obstarávaniu 

   

 
 

* Som  –  nie som   
 
platca DPH (nehodiace sa prečiarknite) 

 
 
 
 
 
                 ..................................................... 
        podpis oprávnenej osoby 
 


