
MESTO NOVÁ BAŇA
Námestie slobody 1, 968 26 Nová Baňa 

Tel.: 045/6782 875, fax: 045/6782 881, e-mail: seclova@novabana.sk 
Tel.: 045/6782 806, fax: 045/6782 881, e-mail: subova@novabana.sk

Prieskum trhu 
(služba)

zákazka podľa §117 zákona č.343/2015 z. z. 
verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení

Predmet zákazky:

„Vybavenie učební v Základnej škole Jána Zemana v Novej Bani“ 
zabezpečenie procesu verejného obstarávania na zabezpečenie materiálno-technického

vybavenia učební ako celku

mailto:seclova%40novabana.sk
mailto:subova%40novabana.sk


Výzva
zákazka s nízkou hodnotou

podľa §117 zákona č.343/2015 z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom 
znení na poskytnutie služby na zabezpečenie procesu verejného obstarávania na zabezpečenie materiálno- 
technického vybavenia učební ako celku predmetu zákazky:

„Vybavenie učební v Základnej škole Jána Zemana v Novej Bani“

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov: Mesto Nová Baňa
Sídlo
Obec (mesto): Mesto Nová Baňa
PSČ: 968 26 Nová Baňa
Ulica: Námestie slobody č. 1
Zastúpené: Mgr. Jánom Havranom, primátorom mesta
IČO: 00320897
DIČ: SK 202111455
IČ DPH: nie je platcom DPH
Bank. spojenie: VÚB , a.s. Žiar nad Hronom
Číslo účtu: 14429422/0200
IBAN: SK19 0200 0000 0000 1442 9422
Stránkové dni v podateľni v pracovných dňoch v čase od 7.30 hod. do 15.30 hod., obedňajšia prestávka 
12.00 - 12.30 hod.( štvrtok - nestránkový deň).
Verejný obstarávateľ podľa §117 zákona č.343/2015 z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov
Kontaktná osoba verejného obstarávateľa určená pre styk s uchádzačmi:

Ing. Janka Šeclová, 045/ 6782 875, seclova@novabana.sk 
PhDr. Lenka Šubová, 045/ 6782 806, subova@novabana.sk

2. Typ zmluvy: Mandátna zmluva

3. Miesto dodanie predmetu zákazky: Mestský úrad, Nám. slobody č.l, 968 26 Nová Baňa

4. Opis predmetu zákazky: poskytnutie služby na zabezpečenie procesu verejného obstarávania na 
zabezpečenie materiálno-technického vybavenia učební ako celku (t.j. učebňa slovenského jazyka,

• prírodovedné učebne (fyzika, chémia, biológia) a polytechnická učebňa) na predmet zákazky: „Vybavenie 
učební v Základnej škole Jána Zemana v Novej Bani“ v zmysle podmienok výzvy: IROP-PO2-SC222-2016- 
13 v súlade so zákonom č. 343/2015 z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v platnom znení.

V rámci poskytnutej služby budú vykonané nasledovné činnosti:
a) vypracovanie Výzvy na predkladanie ponúk a Súťažných podkladov, vrátane Kúpnej zmluvy, resp. 

Zmluvy o dielo,
b) vysvetľovanie podmienok účasti, Súťažných podkladov, alebo poskytnutie inej sprievodnej 

dokumentácie pre účastníkov verejného obstarávania, komunikácia s účastníkmi verejného 
obstarávania,

c) z poverenia Verejného obstarávateľa/Mandanta účasť v komisii na vyhodnotenie ponúk,
d) odborný dohľad nad formálnou stránkou priebehu procesu otvárania ponúk a vyhodnocovania 

procesu verejného obstarávania,
e) dohľad nad prípravou zmluvných vzťahov s úspešným uchádzačom v procese verejného 

obstarávania,
f) spracovanie a vedenie zákonom požadovanej dokumentácie,
g) komunikácia s Úradom pre verejné obstarávanie,
h) príprava a zverejnenie zákonom požadovanej dokumentácie do Profilu verejného obstarávateľa 

a do Vestníka verejného obstarávania.
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Špecifikácia predmetu zákazky: Podrobný zoznam materiálno-technického vybavenia predmetu zákazky 
je uvedený v prílohe č.2 tejto výzvy.

Predpokladaná hodnota zákazky: 3 000,- bez DPH

5. Možnosť rozdelenia cenovej ponuky na: celý predmet zákazky

6. Variantné riešenie: neumožňuje sa

7. Lehota na dodanie predmetu zákazky alebo trvania zmluvy: do 03/2019

8. Poskytnutie súťažných podkladov:
Verejný obstarávate!’ stanovuje, že dorozumievanie, odovzdávanie podkladov medzi verejným 
obstarávateľom a uchádzačom sa bude uskutočňovať elektronicky emailom v slovenskom jazyku na 
emailovej adrese: subova@novabana.sk.
Elektronickú komunikáciu verejný obstarávateľ stanovuje aj pri vysvetľovaní súťažných podkladov. V tejto 
výzve sú uvedené všetky podklady na predloženie cenovej ponuky. Ďalšie súťažné podklady sa preto 
neposkytujú.

9. Uplynutie lehoty na predloženie ponúk:
a, dňa: 30.11.2018 do 12.00 hod. stredoeurópskeho času
b, doručenie písomne prostredníctvom pošty, kuriérskej služby alebo osobne do podateľne na adresu: 
Mestský úrad, Námestie slobody č.l, 968 26 Nová Baňa v zalepenej obálke označenie „Súťaž - neotvárať“ 
a heslo „Vybavenie učební v Základnej škole Jána Zemana Nová Baňa“ do lehoty určenej na predkladanie 
ponúk.
c, ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku a v Eurách

Súčasťou výzvy na predloženie ponuky nie je návrh mandátnej zmluvy; ten verejnému obstarávateľovi 
predkladá len úspešný uchádzač. V prípade, že s úspešným uchádzačom nebude možné z akýchkoľvek 
dôvodov uzatvoriť zmluvu, bude na predloženie návrhu zmluvy a na rokovanie o zmluvných podmienkach 
a uzavretie zmluvy vyzvaný uchádzač, ktorého ponuka bude vyhodnotená ako 2. v poradí.

10. Podmienky financovania predmetu zákazky:
Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtu mesta Nová Baňa na rok 2019. Verejný obstarávateľ 
neposkytuje žiaden preddavok ani zálohovú platbu. Platba bude realizovaná formou bezhotovostného 
platobného styku po dodaní predmetu zákazky. Podkladom pre úhradu bude riadne vystavená faktúra, ktorej 
splatnosť je minimálne 14 dní.

11. Podmienky účasti, obsah ponuky:
Podmienkou účasti v predmete zákazky je predloženie dokladu - Návrh uchádzača na plnenie kritérií 
„Vybavenie učební v Základnej škole Jána Zemana v Novej Bani“ (Príloha č. 1 tejto výzvy).

12. Kritériá na vyhodnotenie ponúk:
Cenová ponuka bude zhotovená na základe opisu predmetu zákazky.
Kritériom na vyhodnotenie cenových ponúk bude najnižšia navrhovaná cena celkom v EUR (vrátane 

DPH) za celý predmet zákazky.

Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena musí byť vyjadrená v Eurách.
Uchádzač navrhovanú zmluvnú cenu uvedie v zložení:

- navrhovaná zmluvná cena bez DPH
- výška DPH...% (ak nie je platcom DPH uvedie 0,- € a upozorní na túto skutočnosť)
- navrhovaná zmluvná cena vrátane DPH

Víťazom sa stane uchádzač, ktorý vo svojej ponuke navrhol najnižšiu cenu za dodanie predmetu zákazky 
vrátane DPH.
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13. Platobné podmienky:
Verejný obstarávateľ uhradí cenu za poskytnutie služby na základe vystavenej faktúry po ukončení 
verejného obstarávania. Za ukončenie verejného obstarávania sa považuje odoslanie „Informácie o výsledku 
verejného obstarávania“ Úradu pre verejné obstarávanie.

14. Podmienky vyhodnotenia ponúk
a. Vyhodnotenie ponúk bude neverejné.
b. Vyhodnotenie ponúk sa uskutoční po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk. Po vyhodnotení

ponúk bude všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku zaslané oznámenie o výsledku 
vyhodnotenia ponúk. Uchádzačovi, ktorého ponuku verejný obstarávateľ vyhodnotí ako úspešná, 
bude odoslané oznámenie ojej úspešnosti a bude vyzvaný na predloženie návrhu mandátnej zmluvy.

c. V prípade, že s úspešným uchádzačom nebude možné z akýchkoľvek dôvodov uzatvoriť zmluvu, bude na
uzavretie návrhu mandátnej zmluvy vyzvaný uchádzač, ktorého ponuka bude vyhodnotená ako 2. 
poradí.

d. Komunikácia s uchádzačmi bude realizovaná prostredníctvom emailu: subova@novabana.sk.

15. Ďalšie informácie
a. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť súťaž alebo neprijať ani jednu z predložených 

ponúk, ak sa zmenia podstatne okolnosti, za ktorých bola súťaž vyhlásená. Verejný obstarávateľ si 
vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku a neuzatvoriť zmluvu so žiadnym uchádzačom 
v prípade, ak ceny v ponukách presiahnu stanovený limit finančných prostriedkov pridelených na 
predmet zákazky.

b. Všetky výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez finančného 
nároku voči verejnému obstarávateľovi.

V Novej Bani, dňa 22.11.2018

Mgr\ Jag^Exavran 
primátor mesta
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Príloha č. 1 - Návrh uchádzača na plnenie kritérií „Vybavenie učební v Základnej škole Jána 
Zemana v Novej Bani“

Názov uchádzača :

Adresa uchádzača :

Tel. č.: Fax : e-mail:

Návrh plnenia kritérií

Vypracovanie a dodanie cenovej ponuky na poskytnutie služby na zabezpečenie procesu verejného 
obstarávania na zabezpečenie materiálno-technického vybavenia učební ako celku (t.j. učebňa 
slovenského jazyka, prírodovedné učebne (fyzika, chémia, biológia) a polytechnická učebňa) na predmet 
zákazky: „Vybavenie učební v Základnej škole Jána Zemana v Novej Bani“ v zmysle podmienok výzvy: 
IROP-PO2-SC222-2016-13 v súlade so zákonom č. 343/2015 z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v platnom znení, v rozsahu opisu predmetu zákazky uvedenej vo výzve na 
predloženie ponuky.

Cena za predmet zákazky Cena bez DPH (EUR)

DPH 20% (EUR)

Cena s DPH (EUR)

V dňa:........................................................

Odtlačok pečiatky a podpis/y štatutárneho/nych zástupcu/ov


