
                                                                                                   
 

 

Výzva na predkladanie  ponúk 

v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávanía o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

 

Mestské služby Topoľčany, s.r.o. v súlade s § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom 

obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v platnom 

znení (ďalej len ako „ ZoVO“), týmto vyzýva na predloženie cenovej ponuky na zákazku 

verejného obstarávania. 

  

1. Identifikácia obstarávateľa: 

Názov: Mestské služby Topoľčany, s.r.o. 

Sídlo: Nám. M. R. Štefánika č.1, 955 01 Topoľčany 

IČO: 44 818 378 

Zastúpenie: Mgr. Bucko Martin - konateľ 

Kontaktná osoba pre veci zmluvné:  Mgr. Martin Bucko  - konateľ  

  e-mail: konatel@msto.sk 

Kontaktná osoba pre veci technické: Beáta Oravcová  – technik BH   

e-mail: technik@msto.sk 

      Kontaktná osoba za verejné obstarávanie: JUDr. Peter Michalík 

               e-mail: peter.michalik@topolcany.sk 

               tel: +421 38 5340 231 

 

2. Názov zákazky: 

,, Vykonávanie odborných prehliadok a skúšok plynových zariadení v jednotlivých 

bytoch, vrátane servisných a montážnych prác“ 

 

3. CPV kódy:  

     71632000-7 Technické skúšky 

     45255400-3 Montážne práce 

 

4. Postup zákazky:  

 Zákazka podľa § 117 ZoVO 

 

5. Druh zákazky:  

 Služba 

 

6. Miesto dodania predmetu zákazky:  

Bytové domy v správe Mestské služby Topoľčany s.r.o.,  

 

7. Čas trvania zákazky: 

36 mesiacov 

8. Predpokladaná hodnota zákazky:   

 710,00 € bez DPH za jednotlivé úkony  

mailto:technik@msto.sk
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9. Opis predmetu zákazky: 

Predmetom  zákazky je vykonávanie odborných prehliadok a skúšok rozvodov plynu 

a plynových zariadení v jednotlivých bytoch, vrátane servisných a montážnych prác 

v bytových domoch v správe správcu Mestské služby Topoľčany s.r.o. podľa vyhlášky 

MPSVaR SR č. 508/2009 Z.z. Obytné domy sa nachádzajú v Topoľčanoch v počte 28 s 814 

bytovými jednotkami. 

Činnosti:  

I. Revízne, servisné a montážne práce      

a) revízia a tlaková skúška plynovej prípojky bytu po odstávke 

b) spustenie domovej prípojky plynu po odstávke, tlaková skúška 

c) pripojenie plynového sporáka 

d) pripojenie kachieľ a iného lokálneho vykurovacieho telesa 

e) výmena HUP na bytovej prípojke (+ materiál podľa situácie) 

f) odborný posudok spotrebiča  

g)ostatné práce – hodinová sadzba technika 

h)ostatné práce -  každá začatá hodina technika                   

 

10.  Kritérium na vyhodnotenie ponúk: 

 Kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia celková cena s DPH za jednotlivé úkony. 

Úspešnou bude ponuka s najnižšou cenou. 

Poradie ponúk bude určené zostupne od najnižšej po najvyššiu ponúkanú cenu. Na prvom 

mieste sa umiestni ponuka uchádzača s najnižšou ponúkanou cenou. 

Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom. Na skutočnosť, 

že nie je platcom DPH, upozorní. Cena uchádzača bude zahŕňať všetky náklady spojené 

s dodaním predmetu zákazky. 

 

11.  Rozdelenie predmetu  zákazky na časti :  

NIE  

  

12.  Stanovenie zmluvných podmienok:  

Verejný obstarávateľ podpíše s úspešným uchádzačom Zmluvu o poskytovaní služieb.  

 

13.   Lehota na predkladanie ponúk:  

Lehota na predkladanie ponúk je do 10.12.2020 do 13:00 hod.  

 

14.  Otváranie ponúk 

Otváranie ponúk sa uskutoční dňa 10.12.2020 o 13:30 hod. v kanc. konateľa Mestských 

služieb Topoľčany  s.r.o. ,na adrese : Mestské služby  Topoľčany s.r.o., Nám. M.R. Štefánika 

1, 955 01 Topoľčany.  

 

15.Obsah ponuky: 

Uchádzač predloží: 

a.) Doklad o oprávnení dodávať službu  
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Poznamenáva sa, že uchádzač alebo záujemca nie je povinný predkladať doklady 

podľa § 32 odseku 2 ZoVO, ak verejný obstarávateľ je oprávnený použiť údaje z 

informačných systémov verejnej správy podľa osobitného predpisu. Záujemca alebo 

uchádzač nemusí predkladať doklad podľa § 32 ods. 2 písm. e) ZoVO. Tento doklad 

verejný obstarávateľ získa z informačného systému verejnej správy, ak je v tomto 

registri uchádzač evidovaný.  

Týmto nie je dotknutá možnosť uchádzača preukázať splnenie podmienok účasti 

osobného postavenia  zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov alebo zápisom do 

iného obdobného zoznamu iného čl. štátu EÚ v rozsahu podľa ZoVO alebo dokladom  

podľa iného členského štátu štátu. 

 

 

b.) Krycí list ponuky (Príloha č.1 Výzvy na predkaldanie ponúk)  

c.) Doplnený Návrh zmluvy o dielo ( Príloha č.2 Výzvy na predkladanie ponúk) 

 

Uchádzač nie je oprávnený zásadným spôsobom zasahovať do obchodných podmienok 

stanovených verejným obstarávateľom. 

Celá ponuka, tiež doklady a dokumenty v nej predložené musia byť vyhotovené v štátnom 

jazyku. Ak je doklad alebo dokument vyhotovený v cudzom jazyku, predkladá sa spolu s jeho 

úradným prekladom do štátneho jazyka, to neplatí pre ponuky, doklady a dokumenty 

vyhotovené v českom jazyku. 

Ponuka musí byť podpísaná štatutárnym orgánom uchádzača alebo osobou oprávnenou konať 

za uchádzača.( požaduje sa fotokópia úradne osvedčeného plnomocenstva)   

 

17.   Spôsob určenia ceny: 

Cena predmetu zmluvy musí byť stanovená v zmysle zákona o cenách č. 18/1996 Z. z. 

o cenách v platnom znení v celkovej výške v EUR bez DPH, výška DPH v EUR a celková 

cena v EUR s DPH. 

Cena má zahŕňať všetky náklady spojené s poskytnutím služby. Uchádzač v ponuke uvedie 

skutočnosť, či je platcom DPH. 

  

18.  Lehota viazanosti  ponúk  

 31.12.2023 

 

19.  Spôsob predloženia ponuky: 

Cenové ponuky žiada obstarávateľ predložiť elektronicky na e-mailovú adresu: 

peter.michalik@topolcany.sk označené heslom : ,, Cenová ponuka- ,, Vykonávanie 

odborných prehliadok a skúšok plynových zariadení v jednotlivých bytoch, vrátane 

servisných a montážnych prác“ 

 

20.  Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk uchádzačom: 

mailto:peter.michalik@topolcany.sk
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Verejný obstarávateľ po vyhodnotení ponúk bezodkladne pošle všetkým uchádzačom 

oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk. Úspešnému uchádzačovi oznámi, že prijíma jeho 

ponuku, ostatným oznámi, že neuspeli. Proti rozhodnutiu verejného obstarávateľa pri postupe 

zadávania zákazky podľa § 117 ZoVO nie je možné v zmysle ustanovenia § 170 ods. 8 písm. 

b) zákona č. 343/2015 Z. z. podať námietky. Podľa § 169 ods. 5 ZoVO preskúmanie úkonov 

kontrolovaného pri zákazkách podľa § 117 vykonáva orgán vnútornej kontroly 

kontrolovaného. 

 

 

21.  Podmienky zrušenia zadávania zákazky: 

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť zadanie zákazky, pokiaľ:  

- nebola predložená žiadna ponuka alebo ani jeden uchádzač nesplnil podmienky 

obstarávateľa, 

- predložené cenové ponuky sú vyššie ako finančné prostriedky vyčlenené verejným 

obstarávateľom na tento účel,  

-  zmenili sa okolnosti, za ktorých bola zákazka vyhlásená. 

 

22.  Ďalšie informácie verejného obstarávateľa: 

V prípade záujmu je možná obhliadka. Informácie ohľadne obhliadky budú poskytnuté na 

t. č.: +421911 481 358 ( Mgr. Martin Bucko) alebo t. č.: +421911 733 518 (Beáta 

Oravcová) 

V prípade, ak úspešný uchádzač odstúpi od svojej ponuky alebo neposkytne riadnu 

súčinnosť na uzavretie zmluvy, verejný obstarávateľ môže uzavrieť zmluvu s uchádzačom, 

ktorý skončil druhý v poradí. Ak aj tento uchádzač odstúpi od ponuky alebo neposkytne 

riadnu súčinnosť na uzavretie zmluvy, verejný obstarávateľ môže uzavrieť zmluvu s 

uchádzačom, ktorý skončil tretí v poradí.  

Pokiaľ bude cenová ponuka v rozpore s usmerneniami v tejto výzve, s uchádzačom nebude 

uzatvorená kúpna zmluva a bude oslovený uchádzač, ktorý sa umiestnil ako ďalší v poradí. 

 

 

 S pozdravom 

 

 

                                                                                                

JUDr. Peter Michalík v.r.  

                                                          osoba poverená verejným obstarávaním 

 

                                                                                                                                                                                    

Prílohy Výzvy na predkladanie ponúk: 

Príloha č. 1 Výzvy na predkladanie ponúk Krycí list ponúky  

Príloha č. 2 Návrh Zmluvy o dielo  

 

 


