
 
 

 

Výzva na predloženie ponuky  
 

Mesto Spišská Nová Ves, Radničné námestie 7, 052 70  Spišská Nová Ves 
 

 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:  

Verejný obstarávateľv zmysle § 7 ods. 1 písm. b) ZVO:  

Názov verejného obstarávateľa: Mesto Spišská Nová Ves  

Sídlo:                              Radničné námestie 7, 052 70  Spišská Nová Ves 
Štatutárny zástupca:                              00329614 
DIČ:                               2020717875 
IČ DPH:                          neplatca 
Tel.:                               0905 905 355 
Fax:                              - 
E-mail:                           stefan.pohly@mestosnv.sk 
Internetová stránka:        www.spisskanovaves.eu 
Bankové spojenie:           Prima banka a.s.  
Číslo účtu.:                     SK16 5600 0000 0034 0042 2003 
 

1. Druh zákazky/predmet obstarávania: Zákazka s nizskou hodnotou. Predmetom obstarania je tovar nie bežne dostupný. 

2. Predmet obstarávania: Predmetom obstarávania je dodávka spravebných prác a materiálu uvedených v prílohe č. 1. 

3. Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania: Podľa Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení 

neskorších predpisov sa uzatvorí s víťazným uchádzačom Zmluva o dielo. 

4. Obhliadka miesta predmetu zákazky:  nieje potrebná 

5. Predpokladaná hodnota zákazky:  7000 € bez DPH = maximálna cena 

6. Miesto dodania predmetu zákazky:  MsÚ Spišská Nová Ves, Štefánikovo nám č. 1,  

7. Lehoty na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky alebo trvanie zmluvy:  50  dní 

8. Súťažné podklady k výzve na predloženie cenovej ponuky: bez úhrady, sú súčasťou výzvy 

9. Financovanie predmetu zákazky: Zákazka bude financovaná z vlastných zdrojov a z dotačných prostriedkov 

10. Lehota na predloženie ponuky: 16.07.2020 do 14:00 hod. 

11. Spôsob určenia ceny:  Navrhovaná cena  v ponuke  musí byť stanovená podľa  zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách 

v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z. v znení neskorších  predpisov, ktorou sa vykonáva zákon 

Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách.   

Uchádzač  stanoví   cenu  za  plnenie   predmetu  zákazky   podľa priloženého zadania (príloha č. 1) k oceneniu. V  cene  

musia  byť  zahrnuté  všetky náklady súvisiace s plnením predmetu zákazky, vrátane dopravných nákladov  na  miesto plnenia 

zákazky. Cenu   uvádzať  v  platnej  mene  € vrátane DPH.  Ak  je  uchádzač  platcom DPH,  navrhovanú  cenu musí uviesť 

v zložení: bez DPH, výška DPH, cena vrátane DPH.  Ak  uchádzač  nie  je  platcom  DPH,   upozorní  v svojej  ponuke  na túto 

skutočnosť. 

12. Zmluvná cena uvedená v ponuke  musí obsahovať cenu za celý predmet zákazky. Cenová ponuka musí byť vypracovaná 

podľa predloženého výkazu. Akékoľvek úpravy, zmeny vo výkaze sa nebudú akceptovať a ponuka bude vylúčená. 

13. Celková cena  uvedená v ponuke bude záväzná i pri uzavieraní a podpise zmluvy o dielo.  

1. Kritériá na vyhodnotenie ponúk s pravidlami ich uplatnenia a spôsob hodnotenia ponúk: Kritériom na vyhodnotenie 

ponúk je najnižšia cena za uskutočnenie predmetu zákazky, vypočítaná a vyjadrená v eurách vrátane DPH. Úspešným 

uchádzačom sa stane ten uchádzač ktorého ponuková cena za celý predmet zákazky vrátane DPH bude najnižšia. Ako druhý v 

poradí sa umiestni ten uchádzač, ktorého ponuková cena za celý predmet zákazky vrátane DPH bude vyššia než najnižšia 

ponuková cena za celý predmet zákazky vrátane DPH. Poradie ostatných uchádzačov komisia na vyhodnotenie ponúk stanoví 

VZOSTUPNE podľa ponukovej ceny za celý predmet zákazky vrátane DPH. Uchádzač  s najnižšou ponukou sa stane úspešný, 

ostatní neuspeli. O výsledku hodnotenia  budú  uchádzači  písomne  informovaní.   

2. Pokyny na zostavenie ponuky:  Ponuka a ďalšie doklady musia byť v slovenskom jazyku, alebo preložené do slovenského 

jazyka. Ponuka musí byť vyhotovená v paprierovej forme.  

3. Možnosť rozdelenia cenovej ponuky: neumožňuje sa 

Variantné riešenie: neumožňuje sa predkladať variantné riešenie. 

Požadujeme, aby ponuka/ zmluva obsahovala nasledovné doklady a údaje:  

 Identifikačné údaje uchádzača: (obchodné meno a sídlo uchádzača, IČO, DIČ, IČ pre daň, telefón, fax, e-mail, 

webová stránka, bankové spojenie, č. účtu a pod.) s uvedením predmetu zákazky na ktorú sa ponuka predkladá  

 Ocenený výkaz výmer (podľa prílohy č. 1) 

 Návrh zmluvy sa pri predložení ponuky neposiela. 
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4. Otváranie ponúk: 16.07.2020 o 14:05 hod.,  

na adrese verejného obstarávateľa (Mestský úrad, Štefánikovo nám. 1, 052 01 Spišská Nová Ves  

Postup pri otváraní ponúk: Uchádzači, ktorí predložia ponuku sa ich ponuky budú otvárať po uplynutí lehoty na predkladnie 

ponúk verejným obstarávateľom. Vyhodnotenie ponúk je verejné a uskutočňuje sa výlučne v sídle obstarávateľa. Z otvárania a 

vyhodnotenia ponúk bude spísaná zápisnica. Súčasťou zápisnice je aj poradie uchádzačov a identifikácia úspešného 

uchádzača. Následne bude elektronicky odoslané oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk všetkým uchádzačom, ktorí 

predložili ponuku. Úspešnému  uchádzačovi verejný obstarávateľ oznámi,  že jeho ponuku prijíma.  

5. Lehota viazanosti ponúk: 30.09.2020 

6. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa: 

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť túto zákazku alebo neprijať ani jednu z predložených   ponúk v prípade, ak sa 

podstatne zmenia okolnosti, za ktorých bola zákazka vyhlásená, alebo ak ani jedna ponuka nebude spĺňať všetky požiadavky 

verejného obstarávateľa uvedené v tejto výzve, alebo ak bude prekročený finančný limit verejného obstarávateľa na daný účel. 

 

S úctou, 

 

 

 

                     .....................................................  

  Ing. Štefan Pohly 
Vedúci oddelenie vnútornej správy 

 

Prílohy:  

Príloha č. 1 – rozpočet – výkaz výmer 

Príloha č. 2 -  zmluva o dielo  

Príloha č. 3 –  podklady k výzve - opis 


