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V Ý Z V A 
na zákazku s nízkou hodnotou 

 

na predkladanie ponúk podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ZVO) na poskytnutie služby na 

zákazku s názvom „Výstavba, montáž a demontáž výstavnej expozície v Hradci Králové +       

zhotovenie trojrozmernej makety na implementáciu 3D reality nového produktu“, pre 

Mesto Stará Ľubovňa. 

 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa: 

Názov:   Mesto Stará Ľubovňa 

V zastúpení:  PhDr. Ľuboš Tomko, primátor mesta 

Sídlo:   Obchodná 1, 064 01 Stará Ľubovňa 

IČO:   00330167 

Telefón:  052/ 43 15 267 

Fax:   052/ 43 23 033 

Stránkové hodiny: 8:00 – 15:30 hod. 

Kontaktná osoba: Mgr. Ivana Vrbjarová 

E-mail:   ivana.vrbjarová@staralubovna.sk  

 

2. Predmet zákazky: 

2.1. Zákazka pozostáva zo zhotovenie trojrozmernej makety, jej montáže, demontáže a dopravy 

(pozri Príloha č. 1 – Špecifikácia) na miesto konania veľtrhu cestovného ruchu „INFOTOUR  

A  CYKLOTURISTIKA“ v Hradci Králové, ktorá sa uskutoční  9. – 10. marca 2018 a dopravy 

do Starej Ľubovne. Predmet zákazky je definovaný číselným znakom zo spoločného slovníka 

obstarávania (CPV): 

Hlavný predmet:  

Hlavný slovník obstarávania - Kód 

CPV (hlavný  CPV): 

 

Číselník nákladovej položky: 

Stavebné práce 

45212 

 

713001 - nákup interiérového vybavenia 

Vedľajší predmet: 

Kód CPV (vedľajší  CPV): 

 

 

Informačné a propagačné výrobky  

39294100-0 

 
Výrobky stavebného stolárstva 

44220000-8 

 

Dekoračné (ozdobné) práce 

45451000-3 

 

Kompletizačné (dokončovacie práce) 

45400000-1 

 

Výzdoba interiérov 

79931000-9 

 
Služby na organizovanie veľtrhov a výstav 

79956000-0 
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3. Variantné riešenie: 

3.1. Verejný obstarávateľ neumožňuje predložiť variantné riešenie. 

 

4. Predpokladaná hodnota zákazky: 

4.1. Verejný obstarávateľ určil PHZ v súlade s § 6 ZVO na 2 750 € bez DPH. 

 

5. Podmienky financovania: 

5.1. Predmet zákazky sa bude financovať formou bezhotovostného platobného styku v lehote 

splatnosti faktúr, 15 kalendárnych dní odo dňa jej doručenia. 

5.2. Za riadne vykonané dielo bude mať povinnosť záujemca resp. uchádzač vystaviť faktúru a túto 

doručiť verejnému obstarávateľovi po prevzatí diela zástupcom verejného obstarávateľa, 

formou písomného protokolu o odovzdaní a prevzatí diela. 

5.3. Predávajúcemu sa neposkytne žiadny preddavok. 

5.4. Predmet zákazky bude hradený z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. 

5.5. Nevybratie uchádzača za dodávateľa  nevytvára nárok na uplatnenie náhrady škody. 

 

6. Typ zmluvy 

6.1. Na predmet zákazky verejný obstarávateľ uzatvorí s víťazným uchádzačom zmluvu o dielo na 

poskytnutie služby v zmysle príslušných ustanovení Obchodného zákonníka na dobu určitú. 

 

7. Miesto dodania predmetu zákazky: 

7.1. Miesto dodania a realizácie predmetu zákazky: 

V zmysle priloženej Špecifikácie predmetu zákazky. 

 

8. Trvanie zmluvného vzťahu, lehoty a zmluvná pokuta 

8.1. Obdobím trvania zmluvy na poskytnutie služby predmetu zákazky je v zmysle obchodných 

podmienok dodania predmetu zákazky a zmluvných údajov predpokladané obdobie od 

účinnosti zmluvy o dielo do 11.3.2018. 

8.2. Lehota na plnenie začne plynúť nasledujúcim dňom po účinnosti zmluvy. 

8.3. Verejný obstarávateľ požaduje záručnú dobu minimálne 24 mesiacov. 

8.4. V prípade, ak dodávateľ nedodá dielo riadne a včas (t. j. podľa bodu 8.1 predmetnej výzvy), 

verejný obstarávateľ má právo požadovať od dodávateľa predmetu zákazky zaplatenie zmluvnej 

pokuty vo výške 10-násobku zmluvnej ceny vrátane DPH, náhrada škody tým ale nie je 

dotknutá. 

 

9. Obhliadka miesta a dodanie predmetu zákazky – nie je potrebné 

 

10. Vyhotovenie ponuky a jej obsah 

10.1. Ponuka musí byť vyhotovená v písomnej forme, ktorá zabezpečí trvalé zachytenie jej obsahu. 
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10.2. Ponuka musí obsahovať:  

10.2.1. Identifikačné údaje záujemcu, resp. uchádzača so všetkými náležitosťami s kontaktnými 

údajmi. 

10.2.2. Overený doklad o oprávnení podnikať slúžiaci na právne účely. Oprávnenie minimálne 

v rozsahu na hlavný alebo vedľajší predmet zákazky uvedený v bode 2.1 tejto výzvy. 

10.2.3. Cenová ponuka originál podpísaný oprávneným zástupcom - Formulár – plnenie kritéria 

na hodnotenie ponúk. 

 

11. Jazyk ponuky 

11.1. Cenové ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku, prípadne českom jazyku. Prílohu uvedenú 

v bode 10.2.2 tejto výzvy bude verejný obstarávateľ akceptovať aj v poľskom jazyku, 

nemeckom jazyku alebo anglickom jazyku. 

 

12. Mena, spôsob tvorby ceny a ceny uvádzané v ponuke 

12.1. Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena celkom predmetu zákazky musí byť uvedená v mene 

Euro. 

12.2. Spôsob tvorby ceny: 

12.2.1. Verejný obstarávateľ požaduje stanoviť cenu predmetu zákazky dohodou zmluvných strán 

podľa zákona č.18/1996 Z. z. o cenách v znení vyhlášky MF SR č.87/1996 Z. z., ktorou sa 

vykonáva zákon  č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov vykonáva a cena 

bude špecifikovaná ako záväzná a maximálna. 

12.2.2. Verejný obstarávateľ požaduje spracovať cenu predmetu zákazky podľa požadovaných  

položiek s vyjadrením  navrhovanej zmluvnej ceny celkom  v EUR bez DPH, % sadzba 

DPH, výška DPH v EUR a  navrhovanej zmluvnej ceny v EUR vrátane DPH. 

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

Skutočnosť, že nie je platiteľom DPH, uchádzač uvedie vo svojej ponuke. 

12.2.4. Do ceny je nutné premietnuť maximálne preukázateľné, ekonomicky oprávnené náklady na 

predmet zákazky a primeraný zisk. 

12.3. Konečná cena za práce a dodávku materiálu musí byť konečná so splnením všetkých 

podmienok. Prípadná čiastková cena za ktorúkoľvek podmienku, musí byť zarátaná vo finálnej 

cenovej ponuke a dodatočná žiadosť o úhradu vyplývajúca z akejkoľvek podmienky nebude 

možná a bude sa brať ako porušenie podmienok.  

 

13. Miesto a lehota na predkladanie ponúk 

13.1. Ponuky záujemcov je potrebné doručiť na poštovú adresu verejného obstarávateľa uvedenú 

v bode 1 tejto výzvy, osobne do podateľne úradu na tej istej adrese  

13.2. Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa 31.01.2018 do 14:00 hod. 

13.3. Ponuka záujemcu predložená v písomnej forme po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk sa 

vráti bezodkladne záujemcovi neotvorená.  

13.4. V prípade, ak záujemca predloží ponuku prostredníctvom poštovej zásielky, je rozhodujúci 

termín doručenia ponuky splnomocnenému zástupcovi verejného obstarávateľa.  



Príloha č. 9 k ,,Smernici č. 2/2016“ v znení zmien k 1.4.2017 

 

 
13.5. Záujemca resp. uchádzač cenovú ponuku odovzdá v zalepenej obálke s označením „Súťaž 

Trojrozmerná maketa“ – „NEOTVARAŤ“ a s adresou predkladateľa cenovej ponuky – 

pečiatka spoločnosti na podateľni Mestského úradu. 

 

14. Kritériá na vyhodnotenie ponúk: 

- Kritériom na vyhodnotenie ponúk je: najnižšia cena vrátane DPH 

 

 

14.1. Hodnotenie ponúk uchádzačov je dané stanovením poradia podľa ponúknutej ceny, kde víťazom 

sa stáva uchádzač, ktorý ponúkol najnižšiu cenu. 

 

15. Hodnotenie ponúk: 

15.1. Vyhodnotenie ponúk bude vykonávané verejným obstarávateľom. 

15.2. Do hodnotenia ponúk budú zaradené len také ponuky, ktoré splnili všetky požiadavky uvedené 

vo výzve. 

15.3. Hodnotenie ponúk bude vykonané tak, že bude zostavené vzostupné poradie všetkých ponúk, 

ktoré neboli z vyhodnocovania vylúčené, podľa kritériá na vyhodnotenie ponúk.  

15.4. V prípade odstúpenia záujemcu resp. uchádzača vyhodnoteného na prvom mieste, bude zmluva 

uzavretá so záujemcom resp. uchádzačom na druhom mieste, alebo ďalšom nasledujúcom 

mieste v prípade, že záujemca resp. uchádzač, ktorý sa umiestnil v poradí, odmietne podpísať 

zmluvu o dielo k danej zákazke s verejným obstarávateľom.  

15.5. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky, prípadne 

vyhlásiť ďalšie kolo. Verejný obstarávateľ bezodkladne oznámi všetkým uchádzačom 

akékoľvek zmeny. 

15.6. Proti rozhodnutiu verejného obstarávateľa pri postupe zadávania zákazky podľa § 117 ZVO nie 

je možné podať námietky. 

 

 

 

 

 

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

         PhDr. Ľuboš Tomko 

               primátor mesta 

 

 

 

Prílohy: 

1. Formulár – plnenie kritéria na hodnotenie ponúk. 

2. Špecifikácie predmetu zákazky 

 

 


