
   
  

MESTO Nové Mesto nad Váhom 
                     Mestský úrad 

 

Projekt: Zlepšenie technického vybavenia jazykovej učebne a odborných učební v ZŠ 

Tematínska, Nové Mesto nad Váhom 

Kód ITMS: NFP302020K075 

 

 

 

VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY 

 
 

 

Mesto Nové Mesto nad Váhom ako verejný obstarávateľ v zmysle § 7  písm. b) zákona č. 

343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov (ďalej len „ZVO“) Vás žiada o predloženie ponuky v zmysle § 117 ZVO na nižšie 

špecifikovaný predmet zákazky:  

 

„Zlepšenie technického vybavenia jazykovej učebne a odborných učební v 

ZŠ Tematínska, Nové Mesto nad Váhom – stavebné úpravy“  

 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:  

Verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. b ZVO:  

Názov verejného obstarávateľa / obstarávateľa: Mesto Nové Mesto nad Váhom 

Sídlo: Čsl. armády 1, 915 32 Nové Mesto nad Váhom 

Štatutárny zástupca:  Ing. Jozef Trstenský 

IČO:      00311863   

DIČ:         2021079841 

Tel.:         032/7402 116 

Fax:         032/7402111 

E-mail:     marcela.cerna@nove-mesto.sk 

Internetová stránka: www.nove-mesto.sk 

Bankové spojenie:   Primabanka Slovensko, a. s.  

Číslo účtu.:                  SK1256000000005801265001 

 

2. Miesto predloženia/doručenia ponuky:  

Cenovú ponuku je možné doručiť:  

- poštou na adresu: Mestský úrad, Čsl. armády 1, 915 32 Nové Mesto nad Váhom, 

- osobne  na adresu: Mestský úrad, Čsl. armády 1, 915 32 Nové Mesto nad Váhom, 

http://www.nove-mesto.sk/


   
  

- e-mailom na adresu: marcela.cerna@nove-mesto.sk 

  

V prípadoch predloženia ponuky poštou a osobne uchádzač predloží ponuku v zalepenej 

obálke označenej „Ponuka – Neotvárať“ a heslo: „Stavebné úpravy ZŠ Tematínska 

v Novom Meste nad Váhom“. Na obálke budú uvedené adresy odosielateľa a adresáta. 

3. Kontaktná osoba na prevzatie ponuky: Podateľňa Mestského úradu mesta Nové Mesto 

nad Váhom  

4. Predmet obstarávania:  Zlepšenie technického vybavenia jazykovej učebne a odborných 

učební v ZŠ Tematínska, Nové Mesto nad Váhom – stavebné úpravy  - ide o vnútorné 

vybavenie učební ZŠ podľa špecifikácie uvedenej v Prílohe č. 1 tejto Výzvy.  

5. Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania: Zmluvy o dielo 

Verejný obstarávateľ predkladá v prílohe č. 3 tejto Výzvy návrh Zmluvy o dielo. Dodávateľ 

sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s uskutočnením predmetu 

zákazky počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného 

príspevku medzi príslušným riadiacim orgánom a verejným obstarávateľom (konečným 

prijímateľom) a oprávneným osobám poskytne všetku potrebnú súčinnosť. Zmluva po 

overení procesu verejného obstarávania RO/SO nadobudne platnosť dňom podpisu a 

účinnosť dňom po dni zverejnenia zmluvy na webovom sídle verejného obstarávateľa. 

6. Podrobný opis predmetu zákazky (predmetu obstarávania):                                                                                     

Predmetom zákazky je: stavebné úpravy jazykovej učebne, polytechnickej učebne, učebne 

chémie, biológie, fyziky, a počítačovej učebne a odborných učební v Základnej škole na 

ulici Tematínska v Novom Meste nad Váhom, V piatich učebniach je potrebné vymeniť 

PVC podlahu. Všetky učebne si vyžadujú rekonštrukciu elektrických rozvodov, výmenu 

starých svietidiel za nové, ktoré budú moderné a najmä úsporné a efektívne, čo sa týka 

svietivosti. Tiež je potrebné každú triedu vymaľovať a urobiť malú úpravu čo sa týka 

vstupných dverí do učebne. V súčasnosti sú vstupné interiérové dvere osadené v sklobetóne, 

ktorý je popraskaný. Je potrebné tento sklobetón odstrániť, priestor obmurovať, osadiť 

novými pevnými interiérovými dverami a nad dvere osadiť fixné okno, ktorým bude na 

chodbu prenikať dostatok svetla. 

Položkovitý rozpis je uvedený v Prílohe č. 1 – Výkaz výmer. Prosíme o jej vyplnenie.  

V prípade, keď vo výkaze výmer je odvolanie na konkrétny materiál alebo výrobok ako 

konkrétny typ alebo presná značka – znamená, že verejný obstarávateľ nemohol opísať 

predmet zákazky dostatočne presne a zrozumiteľne a preto pri týchto odkazoch platí 

doplnenie: „alebo ekvivalentný“.  

7. CPV:  45214210-5 Stavebné práce na objektoch základných škôl 

8. Predpokladaná hodnota zákazky:  46 989,39 bez DPH 

9. Miesto a termín dodania predmetu zákazky: Základná škola Tematínska ulica č. 2092, 

915 01 Nové Mesto nad Váhom, termín dodania: do 11. 8. 2020  

10. Lehoty na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky alebo trvanie zmluvy:              

06/2020 – 08/2020 

11. Súťažné podklady k výzve na predloženie cenovej ponuky:  

Príloha č. 1 – Výkaz výmer  

Príloha č. 2 – Návrh na plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk,  

Príloha č. 3 – Zmluva o dielo (návrh)  
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12. Financovanie predmetu zákazky: Integrovaný regionálny operačný program, štátny 

rozpočet a vlastné zdroje mesta  

13. Lehota na predloženie ponuky: 18. 5. 2020 do 14:00 hod.    

Rozhodujúci je deň a čas doručenia ponuky a to aj v prípade predloženia ponuky 

prostredníctvom poštovej zásielky/kuriérom.  

14. Spôsob predloženia ponuky: poštou alebo osobne alebo emailom podľa bodu 2 tejto 

Výzvy 

15. Kritériá na vyhodnotenie ponúk s pravidlami ich uplatnenia a spôsob hodnotenia   

ponúk:  

Najnižšia cena v eur s DPH. Uchádzač, ktorý splní podmienky účasti a požiadavky 

verejného obstarávateľa, bude vyhodnotený ako úspešný uchádzač. Neoddeliteľnou 

súčasťou tejto výzvy je príloha č. 2 „ Návrh na plnenie kritérií“, ktorú verejný obstarávateľ 

predkladá uchádzačom ako odporučený vzor, ktorý uchádzač predloží v ponuke. 

16. Pokyny na zostavenie ponuky: Uchádzač predkladá verejnému obstarávateľovi ponuku 

v listinnej forme osobne alebo poštou, alebo mailom. Ponuka sa predkladá v jednom 

vyhotovení, v slovenskom jazyku.  

Požadujeme, aby ponuka obsahovala nasledovné doklady a údaje:  

a. Identifikačné údaje uchádzača: (obchodné meno a sídlo uchádzača, IČO, DIČ, IČ 

pre daň, telefón, fax, e-mail, webová stránka, bankové spojenie, č. účtu, kontaktná 

osoba) s uvedením predmetu zákazky na ktorú sa ponuka predkladá  

b. Rozpočet vypracovaný na základe výkazu výmer -  podľa prílohy č. 1 tejto Výzvy. 

Uchádzač uvedie cenu po jednotlivých položkách v EUR ako aj celkovú, resp. 

konečnú cenu za kompletnú realizáciu predmetu zákazky podľa predloženého 

Výkazu výmer. Uchádzač je povinný do celkovej ceny zahrnúť všetky náklady 

súvisiace s prácami, pričom práce naviac nebude možné akceptovať.  

c. Návrh uchádzača na plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk – vyplnená Príloha 

č. 2 tejto Výzvy 

d. Fotokópia dokladu o oprávnení dodávať tovar. U právnických osôb napr. výpis z 

obchodného registra, u fyzických osôb napr. výpis zo živnostenského registra  

e. Podpísaný návrh Zmluvy o dielo podľa bodu 5 tejto Výzvy – vyplnená príloha č. 3 

Výzvy. Verejný obstarávateľ bude považovať podpísaný návrh Zmluvy o dielo za 

súhlas uchádzača so zmluvnými podmienkami.  

17. Otváranie ponúk: 19. 5. 2020 o 10.00 hod., Mestský úrad, Čsl. armády 1, 915 32 Nové 

Mesto nad Váhom 

18. Postup pri otváraní ponúk: Verejný obstarávateľ neumožňuje uchádzačom účasť na 

otváraní ponúk. 

19. Lehota viazanosti ponúk: 31. 12. 2020 

20. Osoby určené pre styk so záujemcami a uchádzačmi: Ing. Marcela Černá – komunikácia 

v zadaní tejto zákazky sa uskutoční písomne, prostredníctvom mailu. Verejný obstarávateľ 

určuje adresu na komunikáciu: marcela.cerna@nove-mesto.sk 

21. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa: 

- Zrušenie verejného obstarávania: Verejný obstarávateľ zruší použitý postup zadávania 

zákazky, ak:  
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a) ani jeden uchádzač nesplnil podmienky účasti vo verejnom obstarávaní,  

b) nedostal ani jednu ponuku 

c) ani jedna z predložených ponúk nezodpovedá požiadavkám určeným verejným 

obstarávateľom,  

d) jej zrušenie nariadil Úrad pre verejné obstarávanie.  

Verejný obstarávateľ môže zrušiť použitý postup zadávania zákazky aj vtedy, ak sa 

zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásila výzva na predkladanie ponúk, alebo ak všetky 

ponuky prekročia výšku finančných prostriedkov, ktoré má verejný obstarávateľ na tento 

účel vyčlenené. 

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť použitý postup zadávania zákazky aj v 

prípade, ak Riadiaci orgán / Sprostredkovateľský orgán (RO/SO) overí proces verejného 

obstarávania so záporným výsledkom. 

 

-   Informácia o výsledku vyhodnotenia ponuky: Verejný obstarávateľ mailom oznámi 

uchádzačom výsledok vyhodnotenia ponúk. Úspešnému uchádzačovi oznámi, že jeho 

ponuku prijíma. Neúspešnému uchádzačovi oznámi, že neuspel a dôvody neprijatia jeho 

ponuky.  

 

-   Záujemcom sa odporúča požiadať o obhliadku miesta realizácie stavby, ktorá bude 

predmetom rekonštrukcie. Výdavky spojené s prehliadkou idú na ťarchu záujemcu. 

Kontaktná osoba na obhliadku podľa bodu 20. 

 
 

Prílohy:  

 

Príloha č. 1: Výkaz výmer 

Príloha č. 2: Návrh na plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk 

Príloha č. 3: Návrh Zmluvy o dielo 

 

 

 

V Novom Meste nad Váhom, dňa: 24. 4. 2020 

 

 

 

 

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

Ing. Jozef Trstenský 

    primátor mesta 


