Mesto Moldava nad Bodvou
Školská 356/2, 045 01 Moldava nad Bodvou

Výzva na predloženie ponuky
zákazka s nízkou hodnotou
zadávanie zákazky s nízkou hodnotou podľa § 117 zák. č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

1. IDENTIFIKAĆNÉ ÚDAJE VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Názov organizácie:
Mesto Moldava nad Bodvou
Sídlo organizácie:
Školská 356/2
045 01 Moldava nad Bodvou
Slovenská republika
IČO:
00324451
DIČ:
2020746123
Banka:
Všeobecná úverová banka a.s.
Číslo účtu:
IBAN: SK51 0200 0000 0000 2552 2542
Zastúpenie/štatutárny orgán:
JUDr. Ing. Slavomír Borovský, primátor, (zainteresovaná
osoba - § 23 ods. 3 ZVO)
Kontaktná osoba:
Ing. Katarína Drenková, (zainteresovaná osoba - § 23 ods. 3
ZVO)
Telefón:
421-911922255
Elektronická pošta:
drenkova.katarina@moldava.sk
Internetová adresa:
www.moldava.sk
Ďalej ako „verejný obstarávateľ“
Osoba zodpovedná za určenie predmetu zákazky:
Ing. Monika Al Aliová (zainteresovaná osoba - § 23 ods. 3 ZVO)

2. OPIS PREDMETU ZÁKAZKY
Názov predmetu zákazky:
„Verejne prístupná elektrická nabíjacia stanica v Moldave nad Bodvou“
Druh zákazky: zákazka na realizáciu stavebných prác
Slovník CPV:
31158100-9 Nabíjače batérií
31681500-8 Nabíjačky
45231400-9 Stavebné práce na stavbe elektrických vedení
Opis predmetu zákazky:
Predmetom obstarania je dodávka, montáž, nastavenie a naprogramovanie softvérového vybavenia
verejne prístupnej elektrickej nabíjacej stanice (NS), miesto realizácie: parcela č. 1345/15, Moldava
nad Bodvou, k. ú. Moldava nad Bodvou s napojením elektrickej nabíjacej stanice, ktoré bude
realizované elektrickou NN prípojkou z budovy energobloku Polikliniky z existujúceho hlavného
rozvádzača RH v zmysle prílohy – PD.
Popis stavebno - technického riešenia „Verejne prístupnej elektrickej nabíjacej stanice
v Moldave nad Bodvou“:
- časť Prípojka NN
Verejná nabíjacia stanica bude napojená z budovy energobloku polikliniky z existujúceho hlavného
rozvádzača RH. V poli č. 5 sú rezervné poistkové spodky, do ktorých sa doplnia poistky 125A. Z
existujúcich poistiek sa napojí nový istič 80A/3/B a podružný nefakturačný digitálny elektromer. Z
neho sa káblom AYKY-J 4x25 napojí nový rozvádzač RPN. Kábel bude vedený v káblovom kanály
pod rozvádzačom RH ku stene a následne po povrchu na stene k RPN.
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Rozvádzač RPN bude nová nástenná modulárna rozvodnica s náplňou podľa výkresu. Z nej sa
prierazom pri zemi napojí dvomi káblami CYKY-J 5x6 nabíjacia stanica. V rozvádzači RPN bude
pripravená rezerva pre napojenie ďalšej nabíjacej stanice. Z existujúceho uzemnenie RH sa vodičom
CY25 pripojí nabíjacia stanica a bod rozdelenia sústavy v RPN.
- časť Nabíjacia stanica
Mesto Moldava nad Bodvou má záujem o osadenie certifikovanej AC nabíjacej stanice pre dve
parkovacie miesta v stojanovom prevedení 2 x AC 22 kW (2x nabíjací bod, konektor typ 2, určenej
pre európsky trh – CE zhoda), ktorá bude napojená na NN distribučný rozvod. Nabíjacia stanica sa
bude inštalovať na betónový základ, do ktorého budú nainštalované 3 chráničky napr. KOPOFLEX 40
pre prechod napájacích káblov a jedna chránička bude rezervná.
Nabíjacia stanica musí byť v krytí vhodnom pre inštaláciu do vonkajšieho prostredia min. IP 44, ale
doporučuje sa krytie IP 54.
Technické parametre nabíjacej stanice:
- AC nabíjacia stanica v stojanovom prevedení 2 x AC 22 kW pre dve parkovacie miesta + inžinierske
siete pre zriadenie ďalších 4 nabíjacích bodov AC 4x11 kW;
- Typ konektora: 2 (IEC 62196);
- Zásuvka alebo nabíjací kábel alebo ich kombinácia;
- Výstupný výkon stanice: 2 x 22 kW + príprava na 4 x 16 kW;
- GSM s podporou 3G siete a protokol OCPP 1.6 s možnosťou aktualizácie na vyššie verzie;
- RFID čítačka kariet s uplatnením kryptografických bezpečnostných mechanizmov resp. platobný
terminál na kreditné alebo debetné karty;
- Roaming: Hubject s podmienkou pripojenia do 72 hodín od spustenia NS do prevádzky;
- Spôsoby platenia za nabíjanie:
a.) ad hoc payment systém umožňujúci platbu za službu aj neregistrovaným zákazníkom bežnou
platobnou kartou bez terminálu alebo s terminálom;
b.) tzv. membership payment pre registrovaných zákazníkov formou fakturácie s možnosťou
individuálnej ceny pre každého zákazníka samostatne.
Balík obslužného softvéru na 5 rokov bez nutnosti mesačnej platby;
- Podružný elektromer ku každému nabíjaciemu bodu samostatne integrovaný do NS (nie softvér),
alebo fyzicky umiestnený v blízkosti NS pre kontrolu spotreby el. energie;
- V rámci realizácie bude parkovisko pre nabíjanie vyznačené zvislým a vodorovným dopravným
značením a taktiež v rámci stavebných úprav parkoviska bude inštalovaná kovová konštrukcia
chrániaca nabíjaciu stanicu pred mechanickým poškodením.
Súčasťou zákazky sú všetky náklady priamo aj nepriamo súvisiace s predmetom zákazky (doprava na
miesto dodania, balné a všetky ostatné súvisiace náklady s uskutočnením predmetu zákazky podľa
tejto výzvy).

2. MIESTO A TERMÍN REALIZÁCIE STAVEBNÝCH PRÁC
Miesto realizácie Parkovisko pri energobloku Polikliniky na ul. ČSA, Moldava nad Bodvou, parcela č.
1345/15
Začiatok realizácie stavebných prác: od účinnosti ZoD
Ukončenie realizácie stavebných prác: najneskôr do 20.3.2022
3. PREDPOKLADANÁ HODNOTA ZÁKAZKY
Predpokladaná hodnota zákazky celková 5 334,97 EUR bez DPH a je stanovená v súlade s § 6 ZVO,
na základe položkovitého rozpočtu PD vypracovanej spol. EEB Projekt s.r.o., Rosná 3, 040 01 Košice,
zodp. projektant Ing. Norbert Horváth, autorizovaný stavebný inžinier.
Prípojka NN PHZ 1 741,93 EUR bez DPH
Nabíjacie stanice PHZ 3 593,03 EUR bez DPH

4. ROZDELENIE ZÁKAZKY NA ČASTI
Verejný obstarávateľ požaduje, aby ponuka uchádzača bola predložená na celý predmet zákazky. Ide o
ucelenú koordinovanú stavebnú prácu s riadiacimi, funkčnými a technickými väzbami. Ide o stavebnú
prácu s logickou postupnosťou a z hľadiska riadenia a koordinácie stavebných prác nie je účelné,
efektívne a hospodárne riadiť stavebné práce a ich logistiku vo vzťahu k viacerým dodávateľom. Z
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pohľadu záruky za stavebné práce – za dielo je zadávanie zákazky bez rozdelenia na časti právne
logickým a efektívnym riešením pre verejného obstarávateľa.

5. VARIANTNÉ RIEŠENIE
Záujemcom/uchádzačom sa neumožňuje predložiť variantné riešenie vo vzťahu k požadovanému
predmetu zákazky. Ak súčasťou ponuky bude variantné riešenie, variantné riešenie nebude zaradené
do vyhodnotenia a bude sa naň hľadieť, akoby nebolo predložené.
6. OBHLIADKA PREDMETU ZÁKAZKY
6.1 Záujemca môže vykonať obhliadku miesta predmetu zákazky, aby si overil a získal potrebné
informácie nevyhnutné na prípravu a spracovanie ponuky tak, aby ponuka bola kvalifikovaná
a zohľadnila celý objem potrebných prác. Výdavky spojené s obhliadkou idú na ťarchu záujemcu.
6.2 Verejný obstarávateľ pri vykonaní obhliadky miesta plnenia predmetu zákazky dodrží princíp
transparentnosti a rovnakého zaobchádzania voči záujemcom.
6.3 Záujemca môže vykonať obhliadku po dohode so zodpovednou osobou verejného obstarávateľa:
Ing. Monika Al Aliová na tel. čísle 0917 677 122,
e-mailová adresa: alaliova.monika@moldava.sk
7. PODMIENKY ÚČASTI UCHÁDZAČOV
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúce sa
osobného postavenia podľa § 32 ZVO a podmienok účasti týkajúce sa technickej alebo odbornej
spôsobilosti podľa § 34 ZVO:
7.1 Uchádzač musí spĺňať podmienku účasti týkajúcu sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1
písm. b) – nesmie mať nedoplatky poistného na zdravotné poistenie , sociálne poistenie a príspevkov
na starobné dôchodkové sporenie v Slovenskej republike.
Uchádzač so sídlom v Slovenskej republike nemusí predkladať v ponuke doklady - podľa § 32
ods. 3 ZVO verejný obstarávateľ získava doklady z informačných systémov zdravotných poisťovní v
časti týkajúcej sa evidencie pohľadávok po splatnosti.
7.2 Uchádzač musí spĺňať podmienku účasti týkajúcu sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1
písm. c) – nesmie mať daňové nedoplatky .
Uchádzač so sídlom v Slovenskej republike nemusí predkladať v ponuke doklad - podľa § 32
ods. 3 ZVO verejný obstarávateľ získa z informačného systému finančnej správy.
7.3 Uchádzač musí spĺňať podmienku účasti týkajúcu sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1
písm. e) zákona – musí byť oprávnený realizovať stavebné práce, ktoré sú predmetom zákazky.
Uchádzač so sídlom v Slovenskej republike nemusí predkladať v ponuke doklad o oprávnení
realizovať stavebné práce, ktoré sú predmetom zákazky, túto skutočnosť si overí verejný
obstarávateľ sám v príslušnom registri, v ktorom je uchádzač zapísaný. Uchádzač so sídlom v inom
členskom štáte predloží doklad z príslušného registra o oprávnení dodávať tovary, ktoré zodpovedajú
predmetu zákazky, ktorý bude súčasťou ponuky.
7.4 Uchádzač nesmie byť vedený v registri osôb so zákazom účasti vo verejnom obstarávaní, ktorý
vedie Úrad pre verejné obstarávanie podľa § 183 zákona, túto skutočnosť si overí verejný obstarávateľ
sám na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie. V prípade, že uchádzač je vedený v tomto
registri ku dňu predkladania ponúk, nebude jeho ponuka hodnotená.
7.5 Ak uchádzač má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia SR a štát jeho sídla,
miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva niektoré z dokladov uvedených v § 32 ods. 2
písm e) ZVO alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť ČV podľa predpisov
platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
7.6 Ak právo štátu uchádzača so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia
SR neupravuje inštitút ČV, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom,
notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte
sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača.
7.7 U uchádzača a prípadne „inej osoby“ nesmie existovať dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6
písm. f) zákona - konflikt záujmov podľa § 23 zákona, ktorý nemožno odstrániť inými účinnými
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opatreniami. Túto skutočnosť potvrdí uchádzač predložením čestného vyhlásenia o neexistencii
konfliktu záujmu podľa Prílohy č. 4 za seba aj za „inú osobu“. V prípade, ak by u „inej osoby“
existoval dôvod na vylúčenie, verejný obstarávateľ požiada uchádzača o výmenu „inej osoby“ za takú,
u ktorej neexistuje dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. f) zákona.
7.8 Zdôvodnenie primeranosti určených podmienok účasti: Podmienky účasti na preukázanie
osobného postavenia uchádzačov a technickej alebo odbornej spôsobilosti sú primerané vzhľadom na
požadovaný predmet zákazky, ktorý sa obstaráva. Postup zadávania tejto zákazky zverejnením výzvy
na web stránke verejného obstarávateľa, zaslaním výzvy na predkladanie cenových ponúk vybraným
záujemcom, umožňuje verejnému obstarávateľovi vyhodnotiť splnenie podmienok účasti podľa 8.1
až 8.3 z dostupných verejných databáz u vybraných záujemcov vopred.

8. TYP ZMLUVY
8.1
Výsledkom verejného obstarávania bude uzatvorenie zmluvy o dielo podľa § 536 a nasl.
Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov podľa príslušných
ustanovení zákona o verejnom obstarávaní, medzi verejným obstarávateľom ako objednávateľom na
jednej strane a úspešným uchádzačom ako zhotoviteľom na druhej strane.
8.2 Verejný obstarávateľ informuje, že v súlade s § 11 ZVO nesmie uzavrieť zmluvu 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 subdodávatelia1 alebo subdodávatelia
podľa osobitného predpisu2, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného
sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora

9.

PODMIENKY FINANCOVANIA PREDMETU ZÁKAZKY (PLATOBNÉ
PODMIENKY)

Predmet zákazky bude financovaný formou dotácie pomoci de minimis poskytnutej
Ministerstvom hospodárstva, podľa nariadenia Komisie (EU) č. 1407/2013 o uplatňovaní
článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na pomoc de minimis (Úradný vestník
Európskej únie č. L 352/1 z 24. decembra 2013) formou dotácie na podporu budovania
verejne prístupných elektrických nabíjacích staníc a vlastných zdrojov.
9.2
Platba za vykonané práce bude realizovaná na základe vystavenej faktúry, ktorej
súčasťou bude súpis vykonaných prác.
9.3
Lehota splatnosti faktúry medzi objednávateľom a zhotoviteľom diela je stanovená na
30 dní od dátumu jej doručenia objednávateľovi.
9.4
Faktúra musí mať náležitosti daňového dokladu, v prípade, že nebude mať tieto
náležitosti, objednávateľ je oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie, v takomto prípade
sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti faktúry začne plynúť doručením
opravenej faktúry objednávateľovi.
9.1

10. DOROZUMIEVANIE MEDZI VEREJNÝM OBSTARÁVATEĽOM, ZÁUJEMCAMI
A UCHÁDZAČMI
Verejný obstarávateľ týmto upovedomuje hospodárske subjekty, že komunikácia a výmena informácií
v tomto verejnom obstarávaní sa bude uskutočňovať prostredníctvom elektronických prostriedkov
príp. písomne prostredníctvom pošty, iného doručovateľa (vrátane osobného doručenia) alebo ich
kombináciou.

11. VYSVETĽOVANIE A DOPLNENIE PODKLADOV POSKYTNUTÝCH NA
VYPRACOVANIE PONUKY

Ktorýkoľvek oslovený hospodársky subjekt alebo hospodársky subjekt, ktorý prejaví
záujem o predloženie ponuky, môže požiadať o vysvetlenie informácií uvedených vo výzve
11.1

1

§ 2 ods. 5 písm. e) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov
2
Zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov
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na predkladanie ponúk, alebo v inej poskytnutej dokumentácii najneskôr však tri pracovné dni
pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk a to priamo u kontaktnej osoby verejného
obstarávateľa uvedeného v bode 1 tejto výzvy - email: drenkova.katarina@moldava.sk
11.2 Verejný obstarávateľ prostredníctvom kontaktnej osoby bezodkladne poskytne
vysvetlenie informácií uvedených vo výzve na predkladanie ponúk, alebo v inej poskytnutej
dokumentácii potrebnej na vypracovanie ponuky všetkým známym (osloveným)
hospodárskym subjektom prostredníctvom elektronickej komunikácie. Pre tieto účely verejný
obstarávateľ resp. jeho kontaktná osoba odporúča hospodárskym subjektom, ktorí majú
záujem o predloženie ponuky, oznámiť túto skutočnosť kontaktnej osobe uvedenej v bode 1
tejto výzvy: Ing. Katarína Drenková, email: drenkova.katarina@moldava.sk; s účelom
vytvorenia „komunikačnej linky" s údajmi: obchodný názov, sídlo, kontaktná osoba, tel. a
email.
11.3 Verejný obstarávateľ primerane predĺži lehotu na predkladanie ponúk, ak vysvetlením
informácií dôjde k podstatnej zmene v dokumentoch potrebných na vypracovanie ponuky.
11.4 O predĺžení lehoty na predkladanie ponuky verejný obstarávateľ prostredníctvom
kontaktnej osoby bezodkladne oboznámi všetky známe a oslovené hospodárske subjekty a
zároveň informáciu o predĺžení lehoty na predkladanie ponúk uverejní na svojom webovom
sídle.
12. OBSAH PONUKY UCHÁDZAČA
Ponuka uchádzača musí byť podpísaná uchádzačom, štatutárnym orgánom uchádzača, alebo
oprávnenou osobou za uchádzača a musí obsahovať:
1. Identifikačné údaje uchádzača - názov alebo obchodné meno, sídlo, adresa, IČO, IČ DPH, DIČ,
štatutárny orgán, kontaktná osoba - telefón, email – Príloha č.1 k tejto výzve;
2. Návrh na plnenie kritéria - podpísaný oprávnenou osobou uchádzača podľa Prílohy č.2 k tejto
výzve;
3. Ocenený Výkaz-výmer – a podpísaný oprávnenou osobou uchádzača podľa Prílohy č.3a) a 3b)
k tejto výzve;
4. Čestné vyhlásenie uchádzača o neexistencii konfliktu záujmov vo vzťahu k verejnému
obstarávateľovi, k zainteresovanej osobe (minimálne k osobám uvedeným v bode 1 - Identifikácia
verejného obstarávateľa/osoby zabezpečujúcej proces verejného obstarávania), resp. ohlásili všetky
potenciálne konflikty záujmov, ktoré sú im známe, podľa Prílohy č. 4 k tejto výzve
5. Návrh ZoD – Príloha k tejto výzve.
Doklady a dokumenty v ponuke budú predložené ako originály resp. úradne overené kópie pokiaľ nie
je vo výzve určené inak.
Lehota viazanosti ponuky: do 31.1.2022

13. MENA CENY V PONUKE A SPÔSOB URČENIA CENY PREDMETU ZÁKAZKY
13.1 Uchádzačom navrhovaná cena za predmet zákazky uvedená v ponuke uchádzača, bude
vyjadrená v EUR (eurách) so zaokrúhlením na dve desatinné miesta za celý predmet zákazky.
13.2 Cena za predmet zákazky musí byť stanovená podľa zákona č.NR SR č. 18/1996 Z. z.
o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon
NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v platnom znení, prípadne podľa ekvivalentných príslušných
právnych noriem platných v krajine sídla uchádzača.
13.3 Navrhovaná zmluvná cena musí byť špecifikovaná ako maximálna, ktorá zohľadňuje všetky
náklady súvisiace s realizáciou predmetu zákazky. Cena sa nesmie meniť počas doby trvania
zmluvného vzťahu. Akékoľvek iné zmeny sa môžu robiť len na základe písomnej dohody oboch
zmluvných strán. Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena bude vyjadrená v eurách s presnosťou na
dve desatinné miesta.
13.4 Súčasťou zákazky sú všetky náklady priamo aj nepriamo súvisiace s predmetom zákazky
(doprava na miesto dodania, balné a všetky ostatné súvisiace náklady s uskutočnením predmetu
zákazky podľa tejto výzvy).
13.5 Navrhovaná zmluvná cena musí obsahovať cenu za celý požadovaný predmet zákazky.
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13.6 Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom. Na skutočnosť,
že nie je platcom DPH, upozorní v ponuke.
13.7 Celkovú cenu - ponukovú/zmluvnú cenu s DPH uvedie uchádzač, v návrhu na plnenie kritérií
podľa Prílohy č. 2 tejto výzvy.

14. OZNAČENIE PONUKY UCHÁDZAČA
14.1. V prípade doručenia ponuky prostredníctvom pošty, iného doručovateľa alebo osobne musí
byť ponuka vložená do neprehľadnej obálky s uvedením nasledovných údajov a označením:
- názov a adresa verejného obstarávateľa,
- obchodné meno alebo názov, sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt uchádzača,
- heslo súťaže: „Nabíjacia stanica MnB “
- výrazné označenie: „CENOVÁ PONUKA - neotvárať"
14.2. Ponuka predložená v elektronickej podobe:
- Ponuka je doručená na emailovú adresu: drenkova.katarina@moldava.sk
- Do predmetu e-mailu uviesť heslo: „CENOVÁ PONUKA – „Nabíjacia stanica MnB “
- V prípade predloženia ponuky v elektronickej podobe musí byť uchádzačom predložená
vyplnená Príloha č. 1 až Príloha č. 5 podpísaná uchádzačom alebo štatutárnym orgánom
uchádzača, resp. osobou splnomocnenou na konanie za uchádzača, následne oskenované
(scan) a doručené v lehote na predkladanie ponúk na vyššie uvedenú mailovú adresu.
- Maximálna veľkosť prijatej pošty 1 doručeného e-mailu na e-mail kontaktnej osoby
verejného obstarávateľa je max. 4 MB, a to vrátane príloh. V prípade, že veľkosť
odosielanej pošty presahuje tento limit, verejný obstarávateľ odporúča uchádzačom
rozdeliť ponuku do viacerých emailov a na túto skutočnosť verejného obstarávateľa
vhodným spôsobom upozorniť (napr. do predmetu emailu uchádzač uvedie: 1. časť
cenovej ponuky - „názov“, 2. časť cenovej ponuky - „názov “ a atď.
15. JAZYK PONUKY
Celá ponuka a tiež dokumenty v nej predložené musia byť vyhotovené v štátnom jazyku
(slovenskom). Ak je doklad alebo dokument vyhotovený v cudzom jazyku, predkladá sa spolu s jeho
úradným prekladom do štátneho jazyka (to neplatí pre doklady a dokumenty vyhotovené v českom
jazyku).

16. LEHOTA, MIESTO A SPÔSOB PREDKLADANIA PONUKY
16.1 Lehota na predkladanie ponúk je stanovená na deň: 29. 12. 2021 ( streda)
16.2 Spôsob doručenia ponuky: prostredníctvom pošty, iného doručovateľa, osobne alebo
elektronicky(e-mailom).
16.3 Miesto predkladania ponúk: osobne do podateľne MsÚ, Bartalosova ulica 16, 045 01 Moldava
nad Bodvou, poštou na adresu Mesto Moldava nad Bodvou, Školská 2, 045 01 Moldava nad Bodvou,
elektronicky na e-mailovú adresu drenkova.katarina@moldava.sk
16.4 Ponuka doručená po stanovenej lehote na predkladanie ponúk nebude prijatá a neotvorená
bude vrátená uchádzačovi, v prípadne elektronicky nebude zaradená do vyhodnotenia ponúk.
17. KRITERIUM NA VYHODNOTENIE PONÚK , SPÔSOB HODNOTENIA
17.1
Verejný obstarávateľ bude vyhodnocovať ponuky v súlade s § 44 ods. 3 písm. c) – najnižšej
ceny. Jediným kritériom na posúdenie predmetu zákazky je najnižšia cena za celý predmet zákazky
s DPH. Úspešným uchádzačom sa stane uchádzač, ktorý predloží ponuku s najnižšou navrhovanou
cenou. Poradie uchádzačov bude určené vzostupne podľa navrhovaných cien za celkový predmet
zákazky s DPH.
17.2 Uchádzač musí predložiť Návrh na plnenie kritérií podľa Prílohy č. 2 tejto výzvy.
18. VYHODNOTENIE PONÚK A OZNÁMENIE O VÝSLEDKU VYHODNOTENIA
PONÚK
Vyhodnotenie ponúk uchádzačov je neverejné. Do vyhodnotenia ponúk budú zaradené ponuky, ktoré
spĺňajú požiadavky verejného obstarávateľa stanovené vo výzve na predkladanie ponúk.
Oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk:
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Všetkým uchádzačom, ktorí predložia cenovú ponuku, bude zaslané oznámenie o výsledku
vyhodnotenia ponúk elektronicky resp. poštovou prepravou.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo v prípade, ak úspešný uchádzač odmietne uzavrieť zmluvu o
dielo, vyzvať na uzavretie zmluvy uchádzača, ktorý sa umiestnil ako druhý v poradí. Ak uchádzač,
ktorý sa umiestnil ako druhý v poradí odmietne uzavrieť zmluvu, môže verejný obstarávateľ na
uzavretie zmluvy o dielo vyzvať uchádzača, ktorý sa umiestnil ako tretí v poradí.

19.

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE

19.1 Verejný obstarávateľ si ako objednávateľ vyhradzuje právo nepristúpiť k uzatvoreniu zmluvy
alebo odstúpiť od zmluvy s úspešným uchádzačom ako zhotoviteľom bez akýchkoľvek sankcií, v
prípade negatívneho vývoja rozpočtového krytia na financovanie uvedenej investičnej akcie –
predmetu zákazky/zmluvy, čo neumožňuje financovanie výdavkov súvisiacich s predmetom
zákazky/zmluvy ako výsledku procesu verejného obstarávania stavebných prác, resp. prerušiť
realizáciu stavebných prác do schválenia potrebného finančného krytia predmetu zmluvy.
19.2 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo nepristúpiť k podpísaniu zmluvy a to bez finančných
nárokov všetkých strán a ďalej postupovať v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní aj v
nadväznosti na ustanovenia § 57 ZVO.
19.3

Verejný obstarávateľ zruší použitý postup zadávania zákazky z nasledovných dôvodov, ak:
 nebude predložená ani jedna ponuka,
 ani jeden uchádzač nesplní podmienky účasti, stanovené verejným obstarávateľom,
 ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať určeným požiadavkám,
stanoveným verejným obstarávateľom v tejto výzve na predkladanie ponúk a návrh
ceny v ponukách bude nevýhodný pre verejného obstarávateľa,
 sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo toto zadávanie zákazky.

Táto výzva na predkladanie ponuky je postup zadávania zákazky na stavebné práce, pri ktorej sa
uplatňuje ustanovenie § 117 zákona o verejnom obstarávaní.
Verejný obstarávateľ pri zadávaní zákazky, ktorá nemá zákonom stanovené formálne pravidlá, (ktorá
vzhľadom na predpokladanú hodnotu zákazky je zákazkou s nízkou hodnotou) postupuje v súlade
s platnou internou smernicou pre VO a zároveň tak, aby vynaložené náklady na obstaranie daného
predmetu zákazky boli primerané jeho kvalite a cene, za dodržania základných princípov verejného
obstarávania - princípu rovnakého zaobchádzania, princípu nediskriminácie, princípu transparentnosti
a princípu proporcionality, princíp hospodárnosti a princíp efektívnosti.
Dátum: 16.12.2021
JUDr. Ing. Slavomír Borovský
primátor mesta

Prílohy k výzve:
Príloha č. 1
Príloha č. 2
Príloha č. 3
Príloha č. 4
Príloha č. 5
Príloha č. 6
-

Identifikačné údaje uchádzača
Návrh na plnenie kritérií
Rozpočet s VV (slepý) 3a) 3b)
Čestné vyhlásenie uchádzača
Návrh ZoD
PD ELI

