
 
      

 

          

 
Výzva na predloženie ponuky 

MESTO NÁMESTOVO 
Mestský úrad Cyrila a Metoda 329/6, 029 01 NÁMESTOVO 

 

  
  
 Vec: Výzva na predloženie  ponuky   
 

Mesto Námestovo , ako  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 (ďalej len „ZVO“) Vás 
 žiadame o predloženie ponuky v zmysle § 117 ZVO na nižšie špecifikovaný predmet zákazky  

 
„Priechod pre chodcov - modernizácia vodorovného a zvislého dopravného značenia vrátane svetelnej 

signalizácie  “ 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa: Mesto Námestovo 

Verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. b) ZVO:  

Názov verejného obstarávateľa / obstarávateľa: 
Sídlo:    Cyrila a Metoda 329/6, 02901 Námestovo 

Štatutárny zástupca:   Milan Hubík  

IČO:        00314676   

DIČ:           2020571707 

IČ DPH:    

Tel.:           043/5504716 

Fax:          

E-mail:       alzbeta.selecka@namestovo.sk 

Internetová stránka:  www.namestovo.sk 

Bankové spojenie:    PRIMA banka Slovensko a.s 

Číslo účtu.:                   4001016002/5600 

2. Miesto predloženia/doručenia ponuky: Mesto Námestovo, ul. Cyrila a Metoda 329/6, 029 01 

3. Kontaktná osoba na prevzatie ponuky: Mgr. Alžbeta Selecká  

4. Predmet obstarávania: „Priechod pre chodcov - modernizácia vodorovného a zvislého dopravného značenia 
vrátane svetelnej signalizácie“ 

5. Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania:  
 

Verejný obstarávateľ uzatvorí s úspešným uchádzačom Zmluvu podľa § 536 a nasl. zákona č. 
513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov. Zmluva nadobudne platnosť dňom jej 
podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na web stránke 
mesta. Požiadavky verejného obstarávateľa uvedené v návrhu Zmluvy sú pre uchádzača záväzné. Návrh 
Zmluvy o dielo tvorí prílohu č. 4 tejto výzvy. 

 

6. Podrobný opis predmetu zákazky (predmetu obstarávania):   
Predmetom zákazky je Priechod pre Chodcov - modernizácia vodorovného a zvislého dopravného značenia 
vrátane svetelnej signalizácie 
- Vybudovanie inteligentného prechodu pre chodcov s detekciou chodca 

                CPV:  34992100-8 Osvetlené dopravné značky  
  34922100-7 Značky na vozovke  

7. Predpokladaná hodnota zákazky:   10 339,43  € bez DPH 



8. Miesto a termín dodania predmetu zákazky: 
 do 03. 09. 2020 do 12:00  hod.  
 Uchádzač môže predložiť len jednu ponuku.  
 Ponuka a ďalšie doklady a dokumenty vo verejnom obstarávaní  sa predkladajú v štátnom jazyku (t.j. v 

 slovenskom jazyku). Ak ponuku predkladá uchádzač so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, musí 
 predložiť doklady, ktorými preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní v pôvodnom 
 jazyku a súčasne predložiť úradný preklad takýchto dokladov do slovenského jazyka. Ak sa zistí rozdiel v ich 
 obsahu, rozhodujúci je úradný preklad do štátneho jazyka (t.j. do slovenského jazyka). 

 
 Kontaktné miesto na podávanie ponúk:  
 Mesto Námestovo, ul. Cyrila a Metoda 329/6, 029 01,Námestovo 
 Ponuky je potrebné predložiť na adresu kontaktného miesta v uzatvorenej obálke označenej NEOTVÁRAŤ a 
 heslom: „Priechod pre chodcov - modernizácia vodorovného a zvislého dopravného značenia vrátane 
 svetelnej signalizácie“ 
 alebo vo forme e-mailovej správy s uvedením hesla v predmete e-mailovej správy. Na 
 alzbeta.selecka@namestovo.sk 

9. Lehoty na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky alebo trvanie zmluvy: 60 dní od odovzdania 
staveniska.   

10. Súťažné podklady k výzve na predloženie cenovej ponuky:  sú súčasťou výzvy  

11. Financovanie predmetu zákazky: Integrovaný regionálny operačný program  

12. Lehota na predloženie ponuky: do 03. 09. 2020 do 12:00  hod.  

13. Spôsob predloženia ponuky: poštou alebo osobne alebo emailom  

 
14. Kritériá na vyhodnotenie ponúk s pravidlami ich uplatnenia a spôsob hodnotenia   ponúk:  

 Kritérium: najnižšia cena spolu s DPH 

15. Pokyny na zostavenie ponuky:   

- Požadujeme, aby ponuka obsahovala nasledovné doklady a údaje: uviesť podľa predmetu zákazky, 
napr.: 

a. Identifikačné údaje uchádzača: (obchodné meno a sídlo uchádzača, IČO, DIČ, IČ pre daň, telefón, 
fax, e-mail, webová stránka, bankové spojenie, č. účtu a pod.) s uvedením predmetu zákazky na 
ktorú sa ponuka predkladá – Príloha č.1  

b. Návrh uchádzača na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk – Príloha č.2  

c. Fotokópia dokladu o oprávnení dodávať tovar, poskytovať službu resp. uskutočňovať stavebné 
práce. U právnických osôb napr. výpis z obchodného registra, u fyzických osôb napr. výpis zo 
živnostenského registra (stačí fotokópia) v prípade, že uchádzač predloží ponuku na základe zákazky 
zverejnenej na webovom sídle verejného obstarávateľa 
Doklad o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať služby, ktorý 
zodpovedá predmetu zákazky v zmysle §32,ods.1,písm. e) a doklad podľa § 32, ods. 1, písm. 
f)zákona. Príslušné doklady uchádzač predloží ako originály alebo úradne overené kópie. 

Uchádzač nie je povinný predkladať doklady podľa § 32,ods.2,písm. e), verejný obstarávateľ je 
oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy. 

d. Čestné prehlásenie uchádzača – Príloha č. 3 

e. Vyplnený a podpísaný návrh zmluvy o dielo – Príloha č.4 
16. Otváranie ponúk: 4.9.2020 o 12:00. MsÚ Námestovo   

 
17. Postup pri otváraní ponúk:  Otvárania ponúk sa môžu zúčastniť, všetci uchádzači. Pokiaľ sa uchádzač plánuje 

zúčastniť na otváraní ponúk, svoju účasť nahlási písomne na alzbeta.selecka@namestovo.sk    
 
Rozdelenie zákazky obstarávania na časti:    NIE. 
Možnosť predloženia variantných riešení: Nepovoľuje sa. 
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18. Lehota viazanosti ponúk: 31.12.2020  
 
 

19. Osoby určené pre styk so záujemcami a uchádzačmi:  
V prípade potreby vysvetlenia údajov uvedených vo výzve na predkladanie ponúk, môže požiadať  ktorýkoľvek 
zo záujemcov o ich vysvetlenie priamo u kontaktnej osoby elektronickou poštou na adrese: 
alzbeta.selecka@namestovo.sk 
 
 

20. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa: 

 Mena a ceny uvádzané v ponuke :  

Cena musí byť stanovená podľa § 3 zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a 
vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších 
predpisov.  
Uchádzačom navrhovaná cena bude vyjadrená v Eurách.  
Ak je uchádzač platcom dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“), cenu uvedie v zložení: cena za predmet 
zákazky v Eur (bez DPH) výška DPH v Eur celková cena v Eur (s DPH)  

Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie celkovú cenu. Na skutočnosť, že nie je platiteľom DPH, 
upozorní/uvedie v ponuke. 

 

 
   

  
 
S úctou,  
V Námestove , 26. 08. 2020 
         Mgr. Alžbeta Selecká  
                          osoba poverená VO 
 


