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Vec 

Výzva na predloženie ponúk 
 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa: 

Názov:  Mesto Nitra 

Adresa: Štefánikova trieda 60,  950 06 Nitra 

IČO:  00308307 

IČ DPH: SK2021102853 

Kontaktná osoba:  

V procesných veciach verejného obstarávania  

- Mgr. Viktor Moravec, 037/6502344, moravec@msunitra.sk 

Vo veciach technických  

- Bc. Richard Vitek, 0910 935 013, vitek@msunitra.sk 

 

2. Názov zákazky:  

„Rekonštrukcia spoločných rozvodov vody, kanalizácie a plynu“ 

 

3. Typ zákazky a druh postupu: 

Typ zákazky: Civilná zákazka s nízkou hodnotou na uskutočnenie stavebných prác. 

Druh postupu zadávania zákazky: Podľa §117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom 

obstarávaní (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“). 

CPV: 45300000-0 Stavebno-inštalačné práce 

 

4. Typ zmluvy:  

Zmluva o dielo 

 

5. Miesto dodania: 

Objekt DOS Bernolákova 16, Nitra 

 

6. Opis predmetu zákazky: 

Predmetom zákazky je rekonštrukcia rozvodov vody, kanalizácie a plynu na objekte DOS 

Bernolákova 16 v Nitre. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v technickej 

dokumentácii, ktorá tvorí prílohu č. 5 výzvy na predloženie ponúk.  

mailto:vitek@msunitra.sk


Verejný obstarávateľ umožní obhliadku miesta, v termíne podľa dohody medzi záujemcom 

a verejným obstarávateľom.  

 

V prípade, ak sa v technickej dokumentácii verejný obstarávateľ odvoláva na 

konkrétneho výrobcu, alebo značku, uchádzač je oprávnený predložiť ekvivalentné 

riešenie s rovnakými, alebo lepšími vlastnosťami.  

 

7. Rozsah ponuky – predpokladaná hodnota zákazky: 

Predpokladaná hodnota zákazky: 38 873,10  bez DPH. 

 

8. Variantné riešenia a možnosť rozdelenia zákazky: 

Ponuka s variantným riešením nebude prijatá. 

 

9. Podmienky účasti: 

- Osobné postavenie  

a) podľa § 32 ods.1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní musí uchádzač preukázať, že je 

oprávnený  uskutočňovať stavebné práce, ktoré sú predmetom tejto zákazky. 

Uvedené ustanovenie uchádzač preukazuje v súlade s § 32 ods. 2 písm. e) zákona o verejnom 

obstarávaní doloženým dokladom o oprávnení uskutočňovať stavebné práce, ktoré sú 

predmetom tejto zákazky.  

 

b) podľa § 32 ods. 1 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní musí uchádzač preukázať, že nemá 

uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v 

Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. 

Uvedené ustanovenie uchádzač preukazuje v súlade s § 32 ods. 2 písm. f) doloženým čestným 

vyhlásením. (Príloha č. 2) 

 

Uchádzač alebo záujemca nie je povinný predkladať vyššie uvedené doklady, nakoľko  verejný 

obstarávateľ je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy podľa 

osobitného predpisu. Uvedené platí iba v prípade, že uchádzač má sídlo alebo miesto 

podnikania v Slovenskej republike. 

 

- Ekonomické a finančné postavenie 

Nepožaduje sa. 

 

- Technická alebo odborná spôsobilosť 

Nepožaduje sa. 

 

10. Lehota dodania: 

termín zahájenia: do piatich dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy 

termín ukončenia: do 30 dní odo dňa zahájania prác. 

 

11. Lehota na predloženie ponuky do : 31.12.2021 do 10:00 hod. 

Ponuka doručená po uplynutí tejto lehoty nebude zaradená do vyhodnotenia, ale zostane 

súčasťou dokumentácie zadávania zákazky. 

Ponuky možno predložiť elektronicky v systéme JOSEPHINE 

http://www.josephine.probiz.com). 

JOSEPHINE je na účely tohto verejného obstarávania softvér pre elektronizáciu zadávania 

verejných zákaziek. JOSEPHINE je webová aplikácia  na doméne 

https://josephine.proebiz.com. 

http://www.josephine.probiz.com/
https://josephine.proebiz.com/


Verejný obstarávateľ bude pri komunikácii s uchádzačmi resp. záujemcami prostredníctvom 

komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE. Tento spôsob komunikácie sa týka 

akejkoľvek komunikácie a podaní medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi 

počas celého procesu verejného obstarávania.  

Verejný obstarávateľ odporúča záujemcom, aby si prečítali zverejnený manuál JOSEPHINE 

(https://josephine.proebiz.com) – skrátený návod Účastník, v ktorom sa dozvedia všetky 

podstatné informácie pre prácu so systémom JOSEPHINE. Manuál sa nachádza na základnej 

stránke josephine.proebiz.com vpravo hore (knižnica manuálov a odkazov).  

 

12. Obsah ponuky: 

Ponuka musí byť predložená v slovenskom/českom jazyku, poprípade v inom jazyku a úradne 

preložená do slovenského jazyka. 

Ponuka musí obsahovať: 

1. Identifikačné údaje uchádzača v rozsahu (obchodné meno, sídlo, IČO, DIČ, IČ DPH, 

telefónny kontakt, e-mailový kontakt, bankové spojenie, IBAN) (Príloha č.3), 

2. Návrh uchádzača na plnenie kritérií vyplnená tabuľka (Príloha č.1), 

3. Vyplnený výkaz výmer (Príloha č. 1A), 

4. Podpísaný návrh zmluvy (Príloha č.4), 

5. Doklady a dokumenty preukazujúce splnenie podmienok účasti.  

 

13. Kritériá na vyhodnotenie ponúk: 

Kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena celkom za predmet zákazky vrátane 

DPH. 

(Poznámka: u platcu DPH sa hodnotí cena vrátane DPH, u neplatcu DPH sa hodnotí cena 

celková.) 

 

14. Vyhodnotenie ponúk: 

Uchádzač, ktorého ponuka splní podmienky účasti, požiadavky verejného obstarávateľa na 

predmet zákazky, bude obsahovať najnižšiu celkovú cenu vrátane DPH, bude vyhodnotená ako 

úspešná. S úspešným uchádzačom bude uzatvorená Zmluva o dielo. 

 

Po vyhodnotení predložených ponúk  bude úspešnému uchádzačovi oznámené, že jeho ponuka 

sa prijíma a bude s ním podpísaná zmluva. Neúspešnému uchádzačovi bude zaslaná informácia 

o neúspechu jeho ponuky s informáciou o identifikácii úspešného uchádzača a jeho návrhu na 

plnenie kritérií.   

 

15. Elektronická aukcia:  

Elektronická aukcia sa nepoužije.  

 

16. Dôvody na zrušenie súťaže: 

- nebola predložená ani jedna ponuka,  

- ani jeden uchádzač nesplnil podmienky uvedené vo výzve, 

- zmenili sa okolnosti, za ktorých bola zákazka vyhlásená, 

- verejný obstarávateľ môže zrušiť použitý postup zadávania zákazky aj v prípade, že ponuka 

úspešného uchádzača prevyšuje predpokladanú hodnotu zákazky, 

- verejný obstarávateľ môže zrušiť použitý postup zadávania zákazky aj v prípade, že bola 

predložená iba jedna ponuka. 

 

 

 

https://josephine.proebiz.com/


17. Ďalšie informácie: 

- verejný obstarávateľ neposkytne preddavkovú platbu,  

 

 

 

Príloha:   č.1 Návrh na plnenie kritérií 

  č.1A Výkaz výmer 

                č.2 Čestné vyhlásenie 

               č.3 Identifikačné údaje uchádzača 

              č.4 Návrh zmluvy o dielo 

    č.5 Technická dokumentácia   

 

 

 

Mgr. Martin Horák 

     prednosta 


