
Výzva na predloženie cenovej ponuky
podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“)

1. Predmet / Názov zákazky:
Spracovanie žiadosti o NFP a verejné obstarávania -  0PKZP-P01-SC111-2017-33

2. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov: Mesto Nováky

Sídlo: Nám. SNP 349/10, 972 71 Nováky

Štatutárny zástupca: RNDr. Daniel Daniš

IČO: 00318361

DIČ: 2021211775

Email: vladimira.trojanova@novaky.sk

Tel: 046/5121518

Verejný obstarávate!’ podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom 
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

3. Druh zákazka: poskytnutie služieb

4. Spoločný slovník obstarávania
72224000-1 -  Poradenstvo pri riadení projektov

5. Opis a rozsah zákazky
Verejný obstarávate!’ má záujem reagovať na Výzvu na predkladanie žiadosti 
o nenávratný finančný príspevok na Triedený zber komunálnych odpadov, 
mechanicko-biologická úprava zmesového komunálneho odpadu a zhodnocovanie 
biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v ostatných regiónoch, Kódy výzvy: 
OPKZP-P01-SC111-2017-33, financovanú z Operačný program Kvalita životného 
prostredia.
Predmetom zákazky je spracovanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok, jej 
podanie na príslušný správny orgán, zabezpečenie procesu verejného obstarávania.

Manažmet projektu: kontrola a odborné poradenstvo súvisiace s vypracovaním 
žiadosti o nenávratný finančný príspevok, spracovanie žiadostí o platbu, 
monitorovacích správ a prípadných žiadostí o zmenu projektu. Zhotovíte!’ je povinný 
postupovať v súlade s príslušou príručkou a metodickými pokynmi pre žiadateľa 
o finančný príspevok.

Spôsob realizácie verejného obstarávania:

• podlimitná zákaza
• zákazka s nízkou hodnotou 3x

Proces verejného obstarávania bude obsahovať okrem iného aj tieto činnosti:

• vypracovanie súťažných podkladov,
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• vypracovanie oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania,
• zaslanie oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania do vestníka verejného 

obstarávania,
• sumarizácia záujemcov o účasť vo verejnom obstarávaní,
• vyhodnotenie splnenia podmienok účasti záujemcov -  zápisnica,
• a ďalšie.

6. Rozdelenie predmetu zákazky na časti: ponuka sa požaduje predložiť na celý 
predmet zákazky.

7. Predpokladaná hodnota zákazky:4 500,00 EUR bez DPH

8. Miesto dodania: Mesto Nováky

9. Variantné riešenie: neumožňuje sa

10. Podmienky účasti
Podmienka účasti vo verejnom obstarávaní týkajúca sa osobného postavenia 
uchádzačov:podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní, uchádzač 
preukáže splnenie tejto podmienky účasti predložením dokladu o oprávnení 
poskytovať službu vo vzťahu k predmetu zákazky.

11. Vyhodnotenie splnenia podmienok účasti
Splnenie podmienok účasti bude posudzované v súlade s obsahom tejto výzvy a so 
zákonom o verejnom obstarávaní.

12. Kritérium na vyhodnotenie ponúk:
Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je cena celkom za celý predmet 
obstarávania v EUR s DPH.
Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie navrhovanú cenu celkom. Skutočnosť, že 
nie je platcom DPH, uvedie v ponuke. V prípade, že sa poskytovateľ služby stane 
počas realizácie platcom DPH, bude cena považovaná za cenu vrátane DPH.

13. Lehota viazanosti ponúk
Do 28. 02. 2018

14. Obsah ponuky:
Uchádzač predloží ponuku v jednom origináli, ktorý bude obsahovať:

• odporúča sa predložiť titulný list k ponuke s uvedením všetkých identifikačných 
a kontaktných údajov uchádzača a označením zákazky,

• doklad preukazujúci splnenie podmienky účasti podľa bodu 10. tejto výzvy (§ 32 
ods. 2 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní), - originál, fotokópia alebo 
vytlačený z internetu

• návrh na plnenie kritéria vypracovaný podľa prílohy č. 1 tejto výzvy,
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15. Predkladanie ponúk
Uchádzač predloží ponuku poštou, kuriérom, osobne alebo mailom.Pri predložení 
ponuky poštou, kuriérom alebo osobne, takv jednej nepriehľadnej uzatvorenej obálke 
s označením:

„Spracovanie ŽoNFP- NEOTVÁRAŤ“.

Miesto doručenia ponuky: Mestský úrad Nováky, Nám SNP 349/10,
97271 Nováky

Ak predkladá ponuku mailom, tak na mailovú adresu: 
vladimira.trojanova@novaky.sk

Lehota na predloženie ponuky: najneskôr do 22.1.2018 do 12:00 hod.

16. Vyhodnotenie ponúk
Dňa 23.1.2018 o 10:00 hod.

17. Hlavné podmienky financovania predmetu zákazky
Predmet zákazky bude financovaný z prostriedkov EÚ a štátneho rozpočtu SR 
a vlastných zdrojov verejného obstarávateľa.

18. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:
Verený obstarávate!' zruší použitý postup zadávania zákazky z nasledovných 
dôvodov:

• nebude predložená žiadna ponuka,
• ani jedna ponuka nebude zodpovedať určeným požiadavkám,
• ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo toto verejné obstarávanie.

Príloha č. 1 -návrh na plnenie kritérií

RNDr. Daniel Daniš 
primátor mesta

V Novákoch dňa 12.1.2018
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Príloha č.1 -  Návrh na plnenie kritérií

NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIÍ

Názov, obchodné meno uchádzača: 

Sídlo uchádzača:

IČO:

Tel:

Mail:

P.č. Názov Cena v EUR 
bez DPH

Cena celkom 
v EUR s DPH

Spracovanie žiadosti o NFP

Zabezpečenie a vykonanie verejného obstarávania:

Podlimitná zákazka

Zákazka s nízkou hodnotou 3x

SPO LU

Cena celkom bez DPH:

DPH 20%:

Cena celkom s DPH:

Sme platcom DPH: áno/nie*

V. dňa

Pečiatka a podpis
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