
 

 

Príručka k procesu verejného obstarávania                                                         Príloha č. 7 

 

 
Výzva na predloženie ponuky 

  
 

M E S T O  N E M Š O V Á  
M E S T S K Ý  Ú R A D  

                                             ul. Janka Palu 2/3, 914 41 Nemšová, IČO:  00311812 

 
  
 

 
Záujemcom 

 
 
 
 
Vec: Výzva na predloženie ponuky 
 
 

Mesto Nemšová, ul. J. Palu 2/3, 914 41 Nemšová, IČO: 00311812, ako verejný obstarávateľ v zmysle 
§ 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 žiada o predloženie ponuky v zmysle § 117 ZVO 
na nižšie špecifikovaný predmet zákazky  

“Rekonštrukcia mlyna v Nemšovej, Mlynská 1424“ 

 
1. Identifikácia verejného obstarávateľa:  

Verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. b) ZVO:  
Názov verejného obstarávateľa / obstarávateľa:  Mesto Nemšová 
Sídlo: Mestský úrad, ul. J. Palu 2/3, 914 41 Nemšová 
Štatutárny zástupca:  Ing. František Bagin, primátor 
IČO: 00311812      
DIČ:  2021079797        
IČ DPH:   Nie je platcom DPH. 
Tel.: 032/6509639,  0917867622 – Ing. Ondrejíčková - za opis predmetu zákazky,  

     0905 834 056 - JUDr. Katarína Mrázová – za proces VO 
Fax:  032 6598 427 
E-mail:  ondrejickova@nemsova.sk /  katka.mrazova@gmail.com – za VO         
Internetová stránka: www.nemsova.sk 
Bankové spojenie:   VÚB, a.s. 
Číslo účtu.:  25124202/0200, IBAN: SK65 0200 0000 0000 2512 4202 

                

2. Miesto predloženia/doručenia ponuky:  
Mesto Nemšová, Mestský úrad, ulica J. Palu 2/3, 914 41 Nemšová, sekretariát primátora 

 

3. Kontaktná osoba na prevzatie ponuky:  Ing. Ondrejíčková 

 

4. Predmet obstarávania: 
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác - "Rekonštrukcia mlyna v Nemšovej, Mlynská 
1424" v rámci projektu cezhraničnej spolupráce SR-ČR  „História pre budúcnosť” v rozsahu: 
- komplexná rekonštrukcia objektu mlyna (z dôvodu zachovania mlynu, jeho sprístupnenie ako 

dynamického exponátu) 
- vybudovanie prístavby k objektu mlyna 
- výmena krovu a strešnej krytiny na mlyne 



 

2 
 

- nové vnútorné rozvody prístavby: elektroinštalácie, zdravotechniky 
- nové prípojky: voda, elektrina, kanalizácia. 
Stavebné práce budú uskutočnené v rozsahu výkazu-výmer a v zmysle projektovej dokumentácie 
„Rekonštrukcia mlyna v Nemšovej, Mlynská 1424“, spracovanej Ing. Pavlom Vavrušom, z 02/2015. 

 

CPV kód: 
Kód predmetu zákazky z CPV:  
 
Hlavný predmet 
Hlavný slovník:  

45000000-7 Stavebné práce 
Doplňujúce predmety 
Hlavný slovník: 

45321000-3 Tepelnoizolačné práce 

45261000-4 
Montáž strešných konštrukcií a súvisiace práce a pokrývačské 
práce 

45421100-5 Montáž dverí a okien a súvisiacich súčastí 
45310000-3 Elektroinštalačné práce 
45330000-9 Kanalizačné a sanitárne práce 

 

5. Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania:  

S úspešným uchádzačom bude uzavretá zmluva o dielo podľa § 536 a nasl.  zákona č. 513/1991 Zb. 
(Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom 
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

6. Podrobný opis predmetu zákazky (predmetu obstarávania)1:  
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác - "Rekonštrukcia mlyna v Nemšovej, Mlynská 
1424" v rámci projektu cezhraničnej spolupráce SR-ČR  „História pre budúcnosť v rozsahu: 
- komplexná rekonštrukcia objektu mlyna (z dôvodu zachovania mlynu, jeho sprístupnenie ako 

dynamického exponátu) 
- vybudovanie prístavby k objektu mlyna 
- výmena krovu a strešnej krytiny na mlyne 
- nové vnútorné rozvody prístavby: elektroinštalácie, zdravotechniky 
- nové prípojky: voda, elektrina, kanalizácia. 
Stavebné práce budú uskutočnené v rozsahu výkazu-výmer a v zmysle projektovej dokumentácie 
„Rekonštrukcia mlyna v Nemšovej, Mlynská 1424“, spracovanej Ing. Pavlom Vavrušom, z 02/2015. 

  

7. Predpokladaná hodnota zákazky:  96.233,68 € bez DPH 

  

8. Miesto a termín dodania predmetu zákazky: Mesto Nemšová, Mlynská 1424. Podrobnosti sú 
uvedené v  dokumentácii k tejto zákazke. 

9. Lehoty na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky alebo trvanie zmluvy:  
 

Verejný obstarávateľ požaduje, aby úspešný uchádzač zhotovil predmet zákazky v termínoch: 
Etapa  Termín 

Odovzdanie/prevzatie staveniska: 
 

Najneskôr do 5 dní po dni, v ktorom nadobudne účinnosť 
zmluva s úspešným uchádzačom. 
Zmluva nadobudne účinnosť v súlade s § 47a ods. 2 zákona 
č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení 
zverejnením. 

Začatie prác: V deň odovzdania staveniska 

                                                        
 
1 Jednoznačná špecifikácia predmetu zákazky opísaná nediskriminačným spôsobom v súlade s § 10 ods. 2 a podľa ustanovenia § 42 ods. 3 ZVO (predmet 
zákazky musí byť opísaný jednoznačne, úplne a nestranne na základe technických požiadaviek, ktoré sa podľa ustanovenia § 42, ods. 3 ZVO nesmú odvolávať 
na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, patent, typ, krajinu, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, ak by tým dochádzalo k znevýhodneniu alebo 
k vylúčeniu určitých záujemcov alebo výrobkov, ak si to nevyžaduje predmet zákazky; takýto odkaz možno použiť len vtedy, ak nemožno opísať predmet 
zákazky dostatočne presne a zrozumiteľne a takýto odkaz musí byť doplnený slovami „alebo ekvivalentný“), 
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Kompletné ukončenie prác 
a odovzdanie diela: 

V lehote do 120 dní odo dňa odovzdania staveniska 

 
Dátum, kedy nadobudne účinnosť zmluva s úspešným uchádzačom bude uchádzačovi oznámený 
najneskôr do 3 dní odo dňa, kedy nadobudne zmluva účinnosť. 
 
Úspešný uchádzač bude  zhotovovať dielo aj v súlade s harmonogramom výstavby a postupu prác, 
ktorý vypracuje uchádzač (v súlade s vyššie uvedenými termínmi) a ktorý bude  neoddeliteľnou 
súčasťou zmluvy o dielo uzavretej medzi verejným obstarávateľom a uchádzačom ako príloha č.2. T.z. 
každý uchádzač vypracuje vlastný harmonogram výstavby a postupu prác a ten priloží ako prílohu č. 
2 k návrhu zmluvy, ktorý predkladá do ponuky.  
 

10. Súťažné podklady k výzve na predloženie cenovej ponuky:  

Bez úhrady – tvoria prílohu k tejto výzve a sú uverejnené na: 

https://www.nemsova.sk/obcan/transparentnost/verejne-obstaravanie/verejne-obstaravanie/ 

 

11. Financovanie predmetu zákazky: Integrovaný regionálny opereračný program. Podrobnosti sú 
uvedené v súťažných podkladoch, ktoré tvoria prílohu k tejto výzve.  

12. Lehota na predloženie ponuky:  

Lehota na predkladanie ponúk uplynie: 30.04.2018 o 1000 hod 

13. Spôsob predloženia ponuky:  
Ponuky je potrebné doručiť verejnému obstarávateľovi (osobne – počas úradných  hodín verejného 
obstarávateľa alebo poštou/kuriérom) pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk na adresu:  
 Mesto Nemšová, Mestský úrad, ulica J. Palu 2/3, 914 41 Nemšová, sekretariát primátora 
 Prevádzkové/úradné hodiny verejného obstarávateľa pre potreby tejto súťaže sú: 
 Pracovné dni:  

pondelok 7.00 – 11.30 obed 11.30 – 12.00 12.00 – 15.00 

utorok 7.00 – 11.30 obed 11.30 – 12.00 12.00 – 15.00 

streda 8.00 – 11.30 obed 11.30 – 12.00 12.00 – 17.00 

štvrtok 7.00 – 11.30 obed 11.30 – 12.00 12.00 – 15.00 

piatok 7.00 – 11.30 obed 11.30 – 12.00 12.00 – 14.00 

 

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

Najnižšia cena - cena celkom za celý predmet zákazky (v €, s DPH) 

15. Pokyny na zostavenie ponuky:  

Sú uvedené v časti A.1 súťažných podkladov – najmä v bode 15, 16, 20, 21. 

16. Požadujeme, aby ponuka obsahovala nasledovné doklady a údaje:  

Viď bod 16  časti A.1 súťažných podkladov, ktoré tvoria prílohu k tejto výzve.  

 

17. Otváranie ponúk:  
 
   Otváranie obálok s ponukami sa uskutoční dňa  30.04.2018  o 14:30 h. na adrese: 

Mesto Nemšová, Mestský úrad, ulica J. Palu 2/3, 914 41 Nemšová, Slovenská republika, Poschodie: 
prvé,  č. dv.: 204, zasadačka.    

 

18. Postup pri otváraní ponúk:  

Otváranie ponúk bude neverejné. Otváranie ponúk vykoná komisia tak, že najskôr overí 
neporušenosť ponúk a následne otvorí ponuky. Po otvorení ponúk komisia vykoná všetky úkony 
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spočívajúce vo vyhodnotení ponúk, pričom bude primerane aplikovať § 53 zákona č. 343/2015 Z. z. 
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

19. Lehota viazanosti ponúk: 30.07.2018  

20. Osoby určené pre styk so záujemcami a uchádzačmi:  

Ing. Ondrejíčková - 032/6509639,  0917867622 -  za opis predmetu zákazky,  
       JUDr. Katarína Mrázová – 0905 834 056 -  za proces VO 

21. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa: 

             Sú uvedené v súťažných podkladoch, ktoré tvoria prílohu k tejto výzve. 
 
 
 
 
 
S úctou 
 
 
 
 
 
 
  –––––––––––––––––––––––––––             ––––––––––––––––––––––––––– 

       Vypracoval                               Schválil 
(JUDr. Katarína Mrázová, osoba realizujúca proces VO)          (Ing. František Bagin, primátor mesta) 
 
 
Prílohy: 
Súťažné podklady 
Projektová dokumentácia a výkaz výmer 
 
 
Zákazka je zadávaná v rámci implementácie projektu:  
„História pre budúcnosť“(rekonštrukcia vodného mlyna) 
Kód projektu v ITMS2014+:        304021C863 
Kód Výzvy:                        INTERREG V-A SK-CZ/2016/03 
Operačný program:                      Interreg V-A Slovenská republika-Česká republika 
Spolufinancovaný fondom:      Európsky fond regionálneho rozvoja 
Prioritná os:                                   2 Kvalitné životné prostredie 
Investičná priorita:                        3. Zachovanie, ochrana, podpora a rozvoj prírodného a kultúrneho 
dedičstva (6c) 
Špecifický cieľ:                             2.1 Zvýšenie atraktívnosti kultúrneho a prírodného dedičstva pre  

obyvateľov a návštevníkov cezhraničného regiónu 
 

 
 


