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Mesto Nováky 

Mestský úrad 

Nám. SNP 349/10 

972 71 Nováky 

  

Výzva na predkladanie ponúk 

Je vypracovaná podľa § 117 zákona NR SR č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a 

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

 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa: 

Názov: Mesto Nováky 

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

IČO: 00318361 

DIČ: 2021211775 

Kontaktná osoba: Ing. Ján Martina, prednosta úradu 

Telefón: 0948 555 981 

E-mail: prednosta@novaky.sk  

Kontaktná osoba pre oblasť verejného obstarávania: Ing. Dušan Hanulják 

Telefón: +421 903 890 751  

e-mail: hanuljak@tendernet.sk 

 

2. Druh verejného obstarávateľa:  

Verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní.  

 

3. Názov predmetu zákazky: 

„Vypracovanie znaleckého posudku vo veci „Posúdenie realizácie rekonštrukcie objektu domu 

služieb v meste Nováky““ 

 

4. Druh zákazky:  

Zákazka na dodanie služieb.  

 

5. Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania: 

Objednávka. 

 

6. Postup verejného obstarávania: 

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 v súlade s §6 a § 117 cit. zákona na predloženie predpokladanej hodnoty zákazky a 

cenovej ponuky na zákazku " Vypracovanie znaleckého posudku vo veci „Posúdenie realizácie 

rekonštrukcie objektu domu služieb v meste Nováky“". 

 

Verejný obstarávateľ vypracuje súhrnné vyhodnotenie ponúk a na základe neho určí PHZ. V 

prípade, že bude PHZ určená nižšia ako 70 000,00 € bez DPH (limit pre zákazky s nízkou 

hodnotou), bude táto výzva nahrádzať prieskum trhu za účelom výberu dodávateľa predmetnej 

služby a ponuky obdržané v tejto výzve bude možné považovať za konečné a relevantné pre 

určenie/výber úspešného uchádzača. 

 

7. Komplexnosť predmetu zákazky: 
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Mesto Nováky 

Mestský úrad 

Nám. SNP 349/10 

972 71 Nováky 

Ponuku je potrebné predložiť na celý predmet zákazky, nepovoľuje sa predloženie ponuky len 

na časť zákazky. V prípade ak uchádzač predloží cenovú ponuku len na časť zákazky, bude 

z hodnotiaceho procesu vylúčený. 

 

8. Opis a rozsah predmetu zákazky:  

Predmetom zákazky je výber dodávateľa, ktorý pre mesto Nováky vypracuje znalecký posudok 

vo veci „Posúdenie realizácie rekonštrukcie objektu domu služieb v meste Nováky“. 

Predpokladané potrebné úkony sú v rozsahu: 

 

Analýza dodaných podkladov      45 hodín 

 

Spracovanie dokumentácie      40  hodín 

 

Spracovanie znaleckého úkonu (znaleckého posudku)   210 hodín 

 

Spolu :        295 hodín 

 

Znalecký posudok musí byť písomne vyhotovený 

a bude obsahovať: 

a) titulnú stranu, 

b) úvod, 

c) posudok, 

d) záver, 

e) prílohy potrebné na zabezpečenie preskúmateľnosti znaleckého posudku, 

f) znaleckú doložku (neoddeliteľnou súčasťou znaleckého posudku, obsahuje identifikačné 

údaje znalca, označenie odboru a odvetvia, v ktorom je znalec oprávnený podávať znalecké 

posudky, a poradové číslo úkonu znaleckej činnosti, pod ktorým je znalecký posudok zapísaný 

v denníku). 

 

 

9. Osobitné požiadavky: 

• Verejný obstarávateľ umožní uchádzačom realizáciu obhliadky miesta po 

predchádzajúcej dohode s primátorom mesta resp. prednostom úradu (0948 555 981). 

• Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu cenovú ponuku, ako aj 

právo verejné obstarávanie kedykoľvek zrušiť. 

• Uchádzač predložením ponuky vyhlasuje, že sa v rámci tejto zákazky nedopustil 

konania, ktoré by mohlo byť vyhodnotené ako konflikt záujmov podľa §23 zákona 

343/2015 o verejnom obstarávaní. Pokiaľ by verejný obstarávateľ zistil, že ku takémuto 

konaniu došlo, bude ponuka takéhoto uchádzača vylúčená z hodnotiaceho procesu. 

 

10. Miesto a termín dodania predmetu zákazky: 

Miesto dodania: Mesto Nováky 

Termín dodania: Vypracovanie najneskôr do 23.9.2019 

 

11. Predpokladaná hodnota zákazky: 

Predpokladaná hodnota zákazky bude určená na základe tohto prieskumu trhu. 

 

12. Financovanie: 

Predmet zákazky bude financovaný nasledovne: 
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Mesto Nováky 

Mestský úrad 

Nám. SNP 349/10 

972 71 Nováky 

- vlastné zdroje verejného obstarávateľa 

 

Predmet zákazky sa bude financovať formou bezhotovostného platobného styku na základe 

vyhotovenej faktúry. Splatnosť faktúry do 14 dní od doručenia faktúry dodávateľovi (faktúra 

bude vystavená po ukončení poskytovania služieb). Verejný obstarávateľ na predmet zákazky 

neposkytuje preddavky. 

 

13. Podmienky účasti: 

Na splnenie podmienok účasti musí uchádzač preložiť doklad o oprávnení realizovať predmet 

zákazky. 

 

14. Obsah ponuky: 

Verejný obstarávateľ požaduje, aby uchádzač v rámci predkladania cenovej ponuky priložil 

nasledovné dokumenty: 

• návrh na plnenie kritérií (vzor je dostupný v prílohe), 

• kópiu dokladov o oprávnení realizovať predmet zákazky (výpis z obchodného, 

živnostenského alebo iného relevantného registra). 

• Čestné vyhlásenie, že uchádzač nemá udelený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní 

(vzor je dostupný v prílohe) 

 

Uchádzač nie je povinný predkladať doklady podľa § 32, ods. 2, písm. e), verejný obstarávateľ 

je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy. 

 

15. Mena a ceny uvádzané v ponuke: 

Navrhovaná zmluvná cena musí byť stanovená podľa zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení 

neskorších predpisov. Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena bude vyjadrená v mene EURO. 

Uchádzač uvedie navrhovanú zmluvnú cenu v zložení: 

• navrhovaná zmluvná cena bez DPH, 

• výška a sadzba DPH, 

• navrhovaná zmluvná cena + výška a sadzba DPH. 

Ak uchádzač nie je platcom DPH, na túto skutočnosť upozorní. 

Uchádzači nemajú nárok na úhradu nákladov spojených s prípravou ponuky. 

 

16. Predkladanie cenových ponúk: 

Podmienky predkladania cenových ponúk:  

a) Lehota na predkladanie ponúk: do 30.8.2019 14:00, 

b) Doručenie cenových ponúk v elektronickej podobe na e-mailovú adresu 

hanuljak@tendernet.sk. 

c) Požadované doklady a dokumenty sa v prípade elektronického predloženia ponuky 

predkladajú ako naskenované doklady podpísané osobou oprávnenou konať v mene 

uchádzača. 

d) Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku a v mene EURO, 

e) Každý uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku, 

f) Ponuky doručené verejnému obstarávateľovi po uplynutí lehoty na predkladanie cenových 

ponúk nebudú zahrnuté do súťaže, a teda nebudú vyhodnocované. 

 

17. Lehota viazanosti ponúk: 

Ponuky zostávajú platné počas lehoty viazanosti ponúk stanovené do 23.9.2019. 
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Mesto Nováky 

Mestský úrad 

Nám. SNP 349/10 

972 71 Nováky 

 

18. Otváranie ponúk: 

Dátum a čas otvárania ponúk: 30.8.2019 o 15:00 hod., následne prebehne vyhodnotenie 

Miesto otvárania ponúk: Kancelária spoločnosti TENDERnet, M. R. Štefánika 836/33, Žilina 

010 01. 

Otváranie ponúk a vyhodnotenie je neverejné. 

 

19. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa: 

a) Po vyhodnotení cenových ponúk budú uchádzači písomne oboznámení s výsledkom 

vyhodnotenia. 

b) Úspešnému uchádzačovi bude vystavená objednávka. 

c) Ak úspešný uchádzač z akéhokoľvek dôvodu nebude súhlasiť a neakceptuje 

objednávku od verejného obstarávateľa, verejný obstarávateľ môže vystaviť 

objednávku ďalšiemu uchádzačovi v poradí. 

d) Všetky výdavky spojené s prípravou, predložením dokladov a predložením cenovej 

ponuky znáša výhradne uchádzač bez finančného nároku voči verejnému 

obstarávateľovi. 

 

20. Kritérium na vyhodnotenie ponúk: 

Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena celkom v € s DPH. 

 

 

 

V ........................................ dňa ............................ 

 

Za verejného obstarávateľa: 

 

 

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

Ing. Dušan Šimka 

Primátor mesta 

 

 

 

 

Prílohy: 

1. Návrh na plnenie kritérií 

2. Čestné vyhlásenie ku účasti vo VO 
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Mesto Nováky 

Mestský úrad 

Nám. SNP 349/10 

972 71 Nováky 

Príloha č. 1 – Návrh na plnenie kritérií 

Cenová ponuka v rámci prieskumu trhu 

Predmet zákazky: „Vypracovanie znaleckého posudku vo veci „Posúdenie realizácie rekonštrukcie 

objektu domu služieb v meste Nováky““ 

Rozsah predmetu zákazky: v zmysle opisu zákazky Výzvy na predloženie cenovej ponuky v rámci 

prieskumu trhu.  

• Identifikácia verejného obstarávateľa podľa §7:  

Názov: Mesto Nováky 

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

IČO: 00318361 

DIČ: 2021211775 

Kontaktná osoba: Ing. Ján Martina, prednosta úradu 

Telefón: 0948 555 981 

E-mail: prednosta@novaky.sk  

 

• Identifikácia uchádzača:    

Názov:             

Sídlo:     

IČO:     

DIČ:     

Kontaktná osoba: 

Telefón: 

E-mail:     

    

Názov výdavku Jednotka Cena bez DPH Cena s DPH 

Vypracovanie znaleckého 

posudku 
295 hodín  

 

 

Som/nie som1 platcom DPH. 

Ponuka je platná do:  

 

 

V ......................., Dňa:  

Meno a priezvisko oprávnenej osoby:   

Podpis a pečiatka: 

 

 

 
1 Nehodiace sa preškrtnite 
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Mesto Nováky 

Mestský úrad 

Nám. SNP 349/10 

972 71 Nováky 

 

 

ČESTNÉ VYHLÁSENIE UCHÁDZAČA 

 

uchádzač: 

 

.................................................................................................................................................... 
(obchodné meno a sídlo/miesto podnikania uchádzača) 

  

 

 

týmto vyhlasuje, že 

 

 

• nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v 

Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu podľa § 

32 ods. 1 písm. f) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov. 
 

 

Uchádzač si je vedomý/á toho, že pokiaľ by ním uvedené informácie neboli pravdivé  

alebo závažným spôsobom boli zamlčané, bude čeliť všetkým z toho vyplývajúcim právnym 

následkom. 

 

 

 

 

 

 

V......................... dňa...........................                       ..................................................  
                                 meno, priezvisko a podpis uchádzača alebo opravnenej osoby2 

 

                  

 

 

 

 
 

 

 
2 povinné 


