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Obec Nová Bystrica 
        023 05 Nová Bystrica 657 

 

 

Nová Bystrica, 27.09.2018 

 
Výzva na predloženie ponuky 

(Zákazka s nízkou hodnotou podľa §117 Zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) 

Zákazka na uskutočnenie stavebných prác nie bežne dostupných na trhu v zmysle zákona 
o verejnom obstarávaní 

 
 

Názov zákazky:  
„Zvýšenie využívania prírodného a kultúrneho dedičstva priamo v pohraničí – Výstavba 
informačného centra“. 
 
Predmet zákazky:  
Uskutočnenie stavebných prác - Výstavba informačného centra k projektu s názvom 
„Zvýšenie využívania prírodného a kultúrneho dedičstva priamo v pohraničí”,  ktorý bol 
schválený na realizáciu v rámci výzvy na predkladanie projektových zámerov z prostriedkov 
Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg 
V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020 
 
Kód mikroprojektu: INT/EB/ZA/1/II/B/0079 
 
Kód CPV -     45000000-7   -   Stavebné práce 

45210000-2   -   Stavebné práce na stavbe budov 
 
Opis predmetu zákazky:  
 
Jedným z cieľov spoločného mikroprojektu medzi partnerskými obcami Nová Bystrica 
a Rajcza je uskutočnenie stavebných prác a to realizácie, respektíve výstavby objektu 
poskytujúceho informácie o prírodnom a kultúrnom dedičstve cezhraničného územia 
partnerov  -  objektu informačného centra pre investora a to všeko podľa zadania (rozpočtu 
bez cien) v zmysle prílohy č.1. 
 
 

http://cpv.strategiabiznesu.pl/sk/45000000-7/
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Predpokladaná hodnota zákazky:  
Predpokladaná hodnota zákazky bola stanovená v zmyle stanoveného rozpočtu vo výške 
38030,00 Eur bez DPH (Rozpočet stavby vypracovaný a overený autorizovanou  osobou). 
 
Miesto dodania predmetu obstarávania:  
Obec Nová Bystrica, k.ú Nová Bystrica, KN-C 9523/3. 
 
Rozdelenie predmetu obstarávania na časti: 

Nie 

 
Možnosť predloženia variantných riešení: 
Nie 

Trvanie zmluvy alebo lehota uskutočnenia dodávky:  

60 dní od podpisu zmluvy  

Lehota na predkladanie ponúk do: 

05. 10.2018  9:00 hod. 

 
Otváranie obálok s ponukami:   
05. 10. 2018  10:45 hod. bez účasti uchádzačov – v sídle verejného obstarávateľa 
 

Kritériá na hodnotenie ponúk:   

 Najnižšia celková navrhovaná cena na Uskutočnenie stavebných prác - Výstavba 

objektu informačného centra (u platcu DPH cena s DPH, u neplatcu DPH konečná 
cena bez DPH). 

 Ak je uchádzač platiteľom dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“), navrhovanú         
zmluvnú cenu vyjadrenú v eurách v ponuke uvedie v zložení: 
- navrhovaná zmluvná cena v EUR bez DPH 
- výška DPH v EUR 

- navrhovaná zmluvná cena v EUR vrátane DPH. 

 Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu v ponuke 
celkom.  

 
  Plánovaný dátum zadávania zákazky je:  08.10.2018 
 
Ďalšie informácie obstarávateľa:  
 
Ponuky podľa tejto výzvy doručte s označením: „Zvýšenie využívania prírodného a 
kultúrneho dedičstva priamo v pohraničí – Výstavba informačného centra“ - NEOTVÁRAŤ 
a to e-mailom na e-mailovú adresu:  jozef.balacin@novabystrica.sk alebo osobne, respektíve 
poštou v uzavretom obale s uvedením obchodného mena a sídla uchádzača na adresu 
verejného obstarávateľa. V prípade osobného doručenia uchádzači odovzdajú ponuku do 
podateľne, a to v pracovných dňoch počas stránkových hodín. 
 
 
 

mailto:jozef.balacin@novabystrica.sk
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Údaje o verejnom obstarávateľovi: 
Názov verejného obstarávateľa: Obec Nová Bystrica 
Sídlo verejného obstarávateľa: Nová Bystrica 657, 023 05 Nová Bystrica 
Zastúpený:   Ing. Jozef Balačin – starosta  
IČO:    00314145 
DIČ:    2020553150 
Email:    jozef.balacin@novabystrica.sk 
Stránkové hodiny v podateľni v pracovných dňoch v čase: 
- Pondelok: 07:00 - 15:00 hod. 
- Utorok:  07:00 - 15:00 hod. 
- Streda:  07:00 –16:00 hod. 
- Štvrtok:  07:00 - 11:30 hod. 
- Piatok:  07:00 - 14:00 hod. 

 

Verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom 

obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

Typ zmluvy:  

 S úspešným uchádzačom na základe vyhodnotenia ponúk bude uzavretá Zmluva 
o dielo podľa Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov 
v písomnej forme (Príloha č. 2 - Návrh zmluvy o dielo). 

 Úspešný uchádzač, s ktorým bude uzatvorená zmluva, je povinný strpieť výkon 
kontroly (auditu) overovania súvisiaceho s dodávkami tovarov, prácami a službami 
kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného 
príspevku, ktorými sú: poskytovateľ NFP a ním poverené osoby, Útvar následnej 
finančnej kontroly a ním poverené osoby, Najvyšší kontrolný  úrad SR, príslušná 
Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby, orgán auditu, 
jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby, splnomocnení zástupcovia 
Európskej komisie a Európskeho dvora audítorov, osoby prizvané orgánmi uvedenými 
príslušnými právnymi predpismi SR a ES a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. 
 

Podmienky účasti uchádzačov: 

Osobné postavenie 
 
a) Doklad o oprávnení podnikať, v ktorom musí byť zapísaný predmet podnikania, 
oprávňujúci uchádzača na realizáciu predmetu zákazky. 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 uskutočňovať stavebné práce vo vzťahu aspoň k jednému predmetu zákazky, 
na ktorú predkladá uchádzač ponuku. Uchádzač predloží originál, fotokópiu alebo vytlačený 
výpis z internetu (ORSR, ZR). 
 
Dokumenty na preukázanie podmienok účasti je možné predložiť ekvivalentné dokumenty 

vydané iným členským štátom.  

 

 

mailto:jozef.balacin@novabystrica.sk
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Kritériá na hodnotenie splnenia podmienok účasti uchádzačov: 

Uchádzač splní podmienky účasti predložením dokladov požadovaných v tejto výzve na 

predloženie ponuky. 

 

Vaša cenová ponuka musí obsahovať: 

 Vyplnený výkaz výmer– príloha č. 1 tejto výzvy 

 Doklad na splnenie podmienok účasti 

 Vyplnený a podpísaný návrh zmluvy – príloha č. 2 Návrh zmluvy o dielo 
 
Ponuka predložená v písomnej forme, musí byť vyhotovená, tak že sa zabezpečí trvalé 
zachytenie jej obsahu a musí byť spracovaná písacím strojom alebo tlačiarenským výstupným 
zariadením výpočtovej techniky, ktorej obsah je pre fyzickú osobu čitateľný. 
 
Cenové ponuky je možné predložiť v slovenskom alebo českom jazyku. 
 
 
Podmienky financovania 
Predmet zákazky bude financovaný z vlastných zdrojov Verejného obstarávateľa (5%) a zo 
zdrojov Európskej únie (Európsky fond regionálneho rozvoja – 85 %) a štátneho rozpočtu 
(10%). 
 

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. 

Upozorňujeme Vás, že na základe nižšie uvedeného ustanovenia zákona o verejnom 

obstarávaní nebude môcť verejný obstarávateľ uzavrieť zmluvu v prípade ak nie ste zapísaný 

v registri partnerov verejného sektora: § 11 ods. 1 ZVO: „ Verejný obstarávateľ a 

obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu s 

uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov 

verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora alebo ktorých 

subdodávatelia alebo subdodávatelia podľa osobitného predpisu, ktorí majú povinnosť 

zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov 

verejného sektora.“ 

   
S  pozdravom   
        Ing. Jozef Balačin 
        starosta obce  
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Prílohy :  

1. Zadanie (Rozpočet bez cien) 
2. Návrh zmluvy o dielo 
3. PD stavby 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


