Mesto Nováky
IČO: 00318361
Námestie SNP 349/10,

972 71 Nováky
Výzva na predkladanie ponúk
podľa ust. § 117zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“).

1.

Názov zákazky:
siene Nováky“

„Externé riadenie projektu Modernizácia a obnova budov Mestského úradu a Obradnej

2. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov:
Mesto Nováky
Sídlo:
Námestie SNP 349/10, 972 71 Nováky
Kontakt:
miloslav.simanek@novaky.sk
Verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 písm. c) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
3.

Predmet zákazky:
„Externé riadenie projektu Modernizácia a obnova budov Mestského úradu a
Obradnej siene Nováky“

4.

Druh zákazky:

5.

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

poskytnutie služby

6. Opis predmetu:
Predmetom zákazky je zabezpečenie externého riadenia v zmysle schválenej ŽoNFP, Vydanej Ministerstvom
životného prostredia SR, pre projekt Modernizácia a obnova budov Mestského úradu a Obradnej siene Nováky:
- koordinácia projektu a zabezpečenie súladu projektu s jeho cieľmi, časovým harmonogramom a podmienkami
stanovenými Zmluvou o poskytnutí NFP,
- spracovanie priebežných monitorovacích správ a záverečnej monitorovacej správy projektu,
- finančné riadenie projektu, príprava žiadostí o platbu, kontrola projektového účtovníctva a pod.,
- realizácia zmenových procedúr,
- komunikácia s Riadiacim orgánom, dodávateľmi prác a služieb a pod.,
- zabezpečenie opatrení spojených s informovanosťou a komunikáciou.
Počet hodín 1400 po dobu max. 24 mesiacov.
Uchádzač predložením ponuky súhlasí s podmienkami prieskumu trhu a znením návrhu zmluvy, ktorý tvorí
prílohu č.2 tejto výzvy.
7. Podmienky účasti:
Uchádzač musí preukázať osobné postavenie podľa § 32ods. 1 písm. e) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov t.j. musí preukázať, že:
„je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu vo vzťahu aspoň k jednému,
predmetu zákazky, na ktorú predkladá uchádzač ponuku alebo žiadosť o účasť.
8.

Spoločný slovník obstarávanie:

79415200-8 – Poradenské služby pre projektovanie

9.

Predpokladaná hodnota zákazky:

11 900 Eur bez DPH

10. Množstvo alebo rozsah predmetu zákazky:

Počet hodín 1400 po dobu max. 24 mesiacov

Mesto Nováky
IČO: 00318361
Námestie SNP 349/10,

972 71 Nováky
11. Miesto dodania predmetu zákazky:

Mesto Nováky

12. Variantné riešenie:

neumožňuje sa

13. Lehota a miesto predloženia ponúk:

21.9. 2018 do 10:00 hod
Mesto Nováky, Námestie SNP 349/10, 972 71 Nováky

V prípade osobného doručenia uchádzači odovzdajú ponuky na obecnom úrade počas otváracích hodín (uvedené
na stránkach obce).
14. Spôsob predkladania ponúk:
Ponuky je potrebné doručiť v uzatvorenej obálke poštou, kuriérom alebo osobne v súlade s bodom 11. Ponuky
budú predkladané v slovenskom jazyku.
Cena bude vyjadrená v mene Eur bez DPH a spolu s DPH (v prípade ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie túto
skutočnosť v ponuke).
Označenie obálky v prípade poštového alebo osobného doručenia:
„EM – Mesto Nováky “ Neotvárať!
15. Kritérium vyhodnotenia ponúk:
Jediným kritériom je najnižšia cena za služby podľa výzvy a prílohy Návrh na plnenie kritérií a Rozhodujúca je cena
v Eur s DPH. V prípade uchádzača, ktorý nie je platcom DPH bude posudzovaná cena celkom.
16. Lehota viazanosti ponúk:

30. 11. 2018

17. Obsah Ponuky:
Uchádzač predloží svoju ponuku v dvoch origináloch, ktorá obsahuje:
 Vyplnený návrh plnenia kritérií – príloha č. 1 tejto výzvy


Dôkaz o oprávnení podnikať v predmete zákazky –originál, fotokópia alebo vytlačený z internetu.
(Obchodného registra alebo živnostenského registra).

18. Otváranie ponúk:
Neverejné.
Dňa:
24.9.2018 o 13:00
Miesto:

Mesto Nováky, Námestie SNP 349/10, 972 71 Nováky

19. Podmienky financovania:
Predmet zákazky bude financovaný z vlastných zdrojov Verejného obstarávateľa a so zdrojov Európskej únie
a štátneho rozpočtu.
20. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:
Verený obstarávateľ 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.
Prílohy:
Príloha č. 1 – Návrh plnenia kritérií
Príloha č. 2 – Návrh zmluvy
V Novákoch, dňa 10.9.201810.9.2018

RNDr. Daniel Daniš
Primátor mesta

