
zadávanie zákazky podľa § 117 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) 

Výzva na predkladanie ponúk 

 

Identifikačné údaje verejného obstarávateľa: 

Názov: Mesto Nová<y 

Sídlo: Nám. SNP 349/10, 972 71 Nováky 

IČO: 00318361 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

Zastúpený: RNDr. Daniel Daniš, primátor 

Druh zákazky: 

Zákazka na stavebné práce. Jedná sa o zákazku obstarávanú postupom zadávania zákazky 

podľa § 117 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

Názov zákazky: 

„Rekonštrukcia telocvične budova A a rekonštrukcia sociálnych zariadení budova B" pre ZŠ 

Pribinova 123/9, Nováky" 

Opis predmetu zákazky: 

Realizácia stavebných prác v zmysle oríloh tejto výzvy na predkladanie ponúk 

Miesto dodania predmetu zákazky: 

Mesto Nováky 

Termín dodania predmetu zákazky: 

Maximálne 5 týždňov od podpisu zmluvy o dielo resp. max. do 25.8.2017 

Rozdelenie predmetu zákazky na časti: 

Nie 

Množstvo alebo rozsah predmetu zákazky: 

Podľa opisu predmetu zákazky v bode 3 

Možnosť predloženia variantných riešení: 

Verejný obstarávateľ neumožňuje predloženie variantných riešení 

Podmienky účasti záujemcov: 

Identifikačné údaje. 

Kópia dokladu o oprávnení poskytovať služby súvisiace s predmetom zákazky, (§ 32 ods. 1 

písm. e) zákona o verejnom obstarávaní). 

Cenová ponuka, ktorá musí byť podpísaná uchádzačom aiebo osobou oprávnenou jednať 

za uchádzača v jeho mene. V cenovej ponuke musí byť uvedená cena poskytnutia služieb 

s DPH, bez DPH, výška DPH v mene euro. V prípade ak uchádzač nie je platca DPH, 

uchádzač túto skutočnosť uvedie do sprievodného listu cenovej ponuky a uvedie len cenu 

celkom. 
Vyplnená a podpísaná rámcová zmluva, pódia prílohy č. 1 tejto výzvy. 

 



10. Lehota a miesto na predkiadanie ponúk: 

Lehota na predkladanie ponúk: do 14.7.2017 do 9:30 

Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť: osobne alebo poštou na: JA-BL-KO ct, s.r.o., 

J.M.Hurbana 2, 94063 Nová Zámky, kornei.acs@gmail.com 

Označenie obálky: 

„Rekonštrukcia telocvične budova A a rekonštrukcia sociálnych zariadení budova B" pre ZŠ 

Pribinova 123/9, Nováky"" Neotvárať! 

11. Kritériá na vyhodnotenie ponúk: Ponuky sa budú vyhodnocovať na základe kritéria - 

ekonomicky najvýhodnejšia ponuka: 

11.1. Najnižšia cena vrátane DPH, resp. najnižšia celková cena, ak uchádzačom bude 

neplatca DPH - na základe §44 zákona č.343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní. Cenu 

je povinný uchádzač uviesť v cenovej ponuke a v zmluve o dielo. 

11.2. Čas realizácie. Čas realizácie je uchádzač povinný uviesť v cenovej ponuke podľa bodu 

9 tejto výzvy na predkladanie ponúk a v zmluve (článok 5.1 prílohy č.l tejto výzvy). 

Verejný obstarávate!' zvolil okrem kritéria najnižšej ceny vrátane DPH aj kritérium 

„Čas 

realizácie". 

10.1.1 Spôsob vyhodnotenia kritérií 

Kritérium na vyhodnotenie ponúk „Najnižšia cena", cena s DPH. 

Cena musí byť uchádzačom uvedená ako celková cena predmetu zákazky. V ponukách 

uchádzačov, ktorí sú platcami DPH bude vyhodnocovaná celková cena predmetu zákazky 

s DPH, v eurách. V ponukách uchádzačov, ktorí nie sú platcami DPH bude vyhondnocovaná 

celková cena predmetu zákazky v eurách. 

Váha tohto kritéria: 70%. 

Maximálny počet 70% sa pridelí ponuke uchádzača s predloženou najnižšou navrhovanou 

cenou za predmet zákazky s DPH. Pri ďalších návrhoch ostatných uchádzačov sa počet 

pridelených bodov určí ako podiel najnižšej navrhovanej ceny a navrhovanej ceny príslušnej 

hodnotenej ponuky, vynásobený maximálnym počtom bodov určeným pre kritérium. 

Najnižšia celková cena za predmet zákazky s DPH 
x 70 = výsledný počet bodov 

Cena s DPH x - tého uchádzača 
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10.2.1 Spôsob uplatnenia kritéria 11.2: 

„Lehota dodania v celých kalendárnych dňoch odo dňa jednotlivej objednávky“ 

Váha kritéria: 30% 

Spôsob uplatnenia kritéria: 

Maximálny počet 30% sa pridelí ponuke uchádzača s uvedenou najkratšou lehotou 

v kalendárnych dňoch. Posudzovať sa bude najkratšia lehota dodania ponúknutá 

uchádzačom. 

Najkratšia ponúknutá lehota 

Lehota dodania x - tého uchádzača 
x 30 = výsledný počet bodov 

12. Informácia, či je zákazka vyhradená pre chránené dielne alebo chránené pracoviská: 

Nevyhradená 

13. Ďalšie informácie: Verejný obstarávate!' si vyhradzuje právo neuzatvoriť zmluvný vzťah 

s úspešným uchádzačom v prípade, ak nastanú okolnosti, ktoré v čase uverejnenie tejto výzvy 

nemohol predvídať a neprijať ani jednu ponuku ak predložené cenové ponuky nebudú 

zodpovedať požiadavkám verejného obstará v a teľa a ak budú vyššie, ako je výška 

finančných 

prostriedkov určených na realizáciu tejto zákazky. Všetky náklady spojené s vypracovaním 

ponuky znáša uchádzač. 

Požiadavka na komplexnosť ponuky - predmet ponuky nie je možné deliť, zadávateľ 

požaduje predloženie cenovej ponuky na celý predmet zákazky - na všetky jeho časti, 

predmet zákazky nie je možné deliť. 

Príloha č.l: návrh zmluvy 

Príloha č.2: zadanie - výkaz výmer 

V Nových Zámkoch dňa 7.7.2017 

I
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tl.iv«. 
J. M. Hufbono 2. 940 01 Nové 
Zómky 
ICO: 46 845 160. Dlť: 2023632490 


