
Mesto Nováky   

IČO: 00318361 

Námestie SNP 349/10,  

972 71  Nováky 

 
 

OPRAVA  VÝZVY NA PREDKLADANIE PONÚK 
 

podľa ust. § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO 

 
Názov zákazky:  
Projektová dokumentácia – Zníženie energetickej náročnosti budovy Mestského úradu Nováky 
 
V prílohe č. 2 Návrh zmluvy Výzvy na predkladanie ponúk verejného obstarávateľa Mesto Nováky 
z dňa 20. 10. 2016 boli nesprávne uvedené údaje.   
 
Odsek č. 4 Platobné podmienky a termín dodania   
 

Namiesto:  
1. Objednávateľ zaplatí zhotoviteľovi odmenu (cenu diela) vo výške uvedenej v čl. 3 ods. 1 tejto 
Zmluvy nasledovne:  
 

1.1. Podkladom pre zaplatenie ceny diela bude jedna faktúra vystavená zhotoviteľom, ktorá 
musí obsahovať minimálne náležitosti potrebné pre vyhotovenie daňového dokladu podľa 
zákona č. 222/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov. Objednávateľ je oprávnený vrátiť 
faktúru zhotoviteľovi na prepracovanie, ak neobsahuje všetky náležitosti podľa tejto zmluvy. 
Vrátením faktúry sa plynutie lehoty splatnosti prerušuje. 
1.2.  Zhotoviteľ môže vystaviť faktúru až po protokolárnom odovzdaní diela, pričom 
objednávateľom podpísaný protokol o odovzdaní diela musí byť prílohou faktúry. 
1.3. Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť faktúru v lehote splatnosti 30 dní odo dňa jej doručenia 
objednávateľovi, resp. do 30 dní odo dňa doručenia opravenej/doplnenej faktúry v prípade jej 
vrátenia zhotoviteľovi. 

 
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať všetky činnosti tvoriace predmet Zmluvy v zmysle článku 2 tejto 
Zmluvy a odovzdať dielo naraz v termíne najneskôr do štyroch týždňov od účinnosti tejto Zmluvy, 
(ďalej ako „lehota na zhotovenie diela“). Objednávateľ si vyhradzuje právo odstúpiť od Zmluvy ak 
dielo nebude riadne dodané v uvedenom termíne, nakoľko dielo je podkladom pre verejné 
obstarávanie na výber dodávateľa stavby. 
 

Má byť:  
1. Objednávateľ zaplatí zhotoviteľovi odmenu (cenu diela) vo výške uvedenej v čl. 3 ods. 1 tejto 
Zmluvy nasledovne:  
 
1.1 Objednávateľ uhradí  Zhotoviteľovi  časť ceny vo výške 25% z celkovej ceny v Eur s DPH. Nárok na 
úhradu tejto čiastkovej ceny vzniká Zhotoviteľovi po odovzdaní dokumentácie.  
 
1.2 Nárok na zvyšnú cenu Diela vo výške 75% z celkovej ceny vzniká po vydaní Rozhodnutia 

o schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok, ktorej predmetom je okrem iného realizácia 

stavby podľa projektovej dokumentácie- Mestský úrad Nováky, z Operačného programu Kvalita 

životného prostredia.  
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2. Podkladom pre zaplatenie ceny diela budú dve faktúry vystavené Zhotoviteľom v zmysle čl. 3 ods. 
1, ktoré musia obsahovať minimálne náležitosti potrebné pre vyhotovenie daňového dokladu podľa 
zákona č. 222/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov. Objednávateľ je oprávnený vrátiť faktúru 
zhotoviteľovi na prepracovanie, ak neobsahuje všetky náležitosti podľa tejto zmluvy. Vrátením faktúr 
sa plynutie lehoty splatnosti prerušuje. 
 
3. Zhotoviteľ môže vystaviť prvú faktúru až po protokolárnom odovzdaní diela, pričom 
objednávateľom podpísaný protokol o odovzdaní diela musí byť prílohou faktúry. 
 
4. Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť faktúry v lehote splatnosti 30 dní odo dňa jej doručenia 
objednávateľovi, resp. do 30 dní odo dňa doručenia opravenej/doplnenej faktúry v prípade jej 
vrátenia zhotoviteľovi. 
 
5. Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať všetky činnosti tvoriace predmet Zmluvy v zmysle článku 2 tejto 
Zmluvy a odovzdať dielo naraz v termíne najneskôr do štyroch týždňov od účinnosti tejto Zmluvy, 
(ďalej ako „lehota na zhotovenie diela“). Objednávateľ si vyhradzuje právo odstúpiť od Zmluvy ak 
dielo nebude riadne dodané v uvedenom termíne, nakoľko dielo je podkladom pre verejné 
obstarávanie na výber dodávateľa stavby. 
 
 

Z dôvodu tejto zmeny sa posúva lehota na predkladanie ponúk a dátum otvárania ponúk a to:  

Namiesto: 

14.   Lehota a miesto na predloženie ponúk:  28. 10.2016  do 11:00 hod 
Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť: 
MP Profit PB, s.r.o., Hliníky 712/25, 017 01 Považská Bystrica 

 
19. Otváranie ponúk  
       Neverené  
      Otváranie ponúk sa uskutoční dňa 28. 10. 2016 o 12:00 hod 
 

Má byť:  

14.   Lehota a miesto na predloženie ponúk:  3. 11. 2016  do 11:00 hod 
Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť: 
MP Profit PB, s.r.o., Hliníky 712/25, 017 01 Považská Bystrica 

 
19. Otváranie ponúk  
       Neverené  
       Otváranie ponúk sa uskutoční dňa 3. 11.2016 o 12:00 hod 
 
 
Príloha č. 2 Návrh zmluvy - oprava 
 
V Považskej Bystrici dňa 25. 10. 2016 
 

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

   Mgr. Peter Potecký – splnomocnená osoba 


