
Výzva na predloženie cenovej ponuky
Názov zákazky: Vypracovanie strednodobého rozvojového dokumentu mesta 
Nováky

Identifikácia verejného obstarávateľa

Názov Mesto Nováky

IČO 00318361

Zadávateľ nie je platca DPH

Adresa Námestie SNP 349/10, 97271 Nováky, SK

Kontaktná osoba Ing. Vladimíra Trojanová, +421 915 703 543, vladimira.trojanova@novaky.sk

Informácie o zákazke

Typ zákazky: Zákazka s nízkou hodnotou podľa §117 zákona 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov.

Typ aukcie: Bez elektronickej aukcie

Zákazka bude ukončená a vyhodnotená po uplynutí lehoty na prekladanie ponúk bez následnej 
elektronickej aukcie.

Predpokladaná hodnota: neuvedené

Predpokl. obdobie 
realizácie: 30 dní od prevzatia objednávky

Lehota na predkladanie 
ponúk: do 31.1.2018 do 15:00

Spôsob predkladania ponúk:
Do zákazky sa môžete prihlásiť prostredníctvom portálu TENDERnet po kliknutí na tento odkaz: 
https://www.tendernet.sk/zakazka?fKQSNsl1_9-PifBC7f3tJQ
Cenovú ponuku je uchádzač povinný predložiť v rámci systému TENDERnet v časti: Zadať ponuku. 
Ponuky predložené inak ako v systéme TENDERnet nebudú pri hodnotení posudzované.

Opis

Oblasť Ostatné služby

Podoblasť Služby vypracovania dokumentácie
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Opis

Opis zákazky

Mesto Nováky, ako verejný obstarávateľ podľa § 7 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon o verejnom obstarávaní) Vás vyzýva na 
predloženie cenovej ponuky na zákazku "Vypracovanie strednodobého rozvojového dokumentu 
mesta Nováky". Strednodobý rozvojový dokument obce musí byť vypracovaný v súlade so zákonom 
539/2008 Z.z. v znení zák. 309/2014 Z.z. v znení neskorších predpisov a súvisiacich metodických 
pokynov.

Verejný obstarávateľ požaduje, aby uchádzač k cenovej ponuke za vypracovanie strategického 
dokumentu priložil do prílohy doklad preukazujúci splnenie podmienok účasti o oprávnení poskytovať 
službu vo vzťahu k predmetu zákazky - kópiu výpisu z obchodného alebo iného relevantného 
registra, podpísaného a opečiatkovaného štatutárnym zástupcom alebo inou oprávnenou osobou.

Kritérium: Celková cena (EUR s DPH) -  100%

Platnosť ponuky - ponuky zostávajú platné počas lehoty viazanosti ponúk stanovenú do 31. 7. 2018.

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu cenovú ponuku, ako aj právo verejné 
obstarávanie kedykoľvek zrušiť.

Predmet zákazky bude financovaný z vlastných zdrojov mesta, formou bezhotovostného platobného 
styku na základe vyhotovenej faktúry. Splatnosť faktúry do 30 dní po ukončení prác / od dodania 
tovaru. Preddavky na práce verejný obstarávateľ neposkytuje.

Uchádzači môžu žiadať o vysvetlenie zadania vrátane všetkých príloh, respektíve rozporovať tieto 
dokumenty až do 24 hodín pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk. V prípade že Verejný 
obstarávateľ na základe podnetu uchádzača zmení zadanie zákazky , tak zároveň primerane predĺži 
lehotu na predkladanie ponúk.

Verejný obstarávateľ požaduje, aby uchádzač v rámci predkladania cenovej ponuky v systéme 
TENDERnet priložil ako prílohu aj vyplnený dokument "Návrh na plnenie kritérií" (v prílohe).

Položky zákazky

P.Č. Názov položky / Špecifikácia Množstvo

1
strategický rozvojový dokument obce 1,000 celkom

vypracovaný v zmysle zákona č. 539/2008 Z.z. a 309/2014 Z.z. v znení neskorších predpisov a vydaných metodických pokynov

Prílohy ku zákazke
Prílohy ku zákazke sú zverejnené na portáli www.TENDERnet.sk.

Prílohy k zákazke Typ Dátum Veľkosť

Príloha č 1 - návrh na plnenie kritérií.docx Iné 25.1.2018 10:29 14,7 kB

Generované 25.1.2018 o 11:50 systémom TENDERnet
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