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VÝZVA NA PREDKLADANIE CENOVÝCH PONÚK  
Zákazka zadávaná podľa §117 zák. č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene  

a doplnení niektorých zákonov. 
 

Predmet zákazky: Komplexná poradenská činnosť vo verejnom obstarávaní  na 

predmet zákazky: Zachovanie, prezentácia a rozvoj tradičných remesiel v cezhraničnom 

území 

 
1. Identifikačné údaje verejného obstarávateľa:  

            Názov:   Mesto Bardejov 

 Sídlo:   Radničné námestie 16, 085 01 Bardejov 

 IČO:   00321842 

 DIČ:   2020622923    

 Štatutárny orgán: MUDr. Boris Hanuščak, primátor mesta 

 Kontaktná osoba: Ing. Vladimír Dušenka 

 Kontakt:  vladimir.dusenka@bardejov.sk, tel. č. 054/4862 153 

  

 

Mesto Bardejov je verejným obstarávateľom podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 

343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ZVO).  

 

2. Názov predmetu zákazky: Komplexná poradenská činnosť vo verejnom 

obstarávaní:  Zachovanie, prezentácia a rozvoj tradičných remesiel 

v cezhraničnom území 

 

 

3. Druh zákazky: Služby   

Spoločný slovník obstarávania:  
79418000-7 - Poradenské služby pre obstarávanie 

 

4.         Rozdelenie predmetu zákazky na časti:  

            Uchádzač predloží ponuku na celý predmet zákazky.  

 

5.         Hlavné miesto poskytnutia služby:  Sídlo verejného obstarávateľa  

 

6. Predpokladaná hodnota zákazky: do  17 432,78  EUR bez DPH 

 

        

7.  Opis predmetu zákazky:  

Predmetom zákazky je poskytnutie komplexných služieb pri príprave a realizácii 

obstarania zákaziek zadávaných v súlade so zákonom č. 343/2015. Detailná špecifikácia 

sa nachádza v Prílohe č.1 tejto výzvy.  
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Stavebné práce - sa týkajú rekonštruuje národnej kultúrnej pamiatky - budovy 

bývalého Františkánskeho kláštora na ulici Františkánov v Bardejove. Ide o vzácnu 

stavbu zo 14teho storočia, momentálne v dezolátnom stave. V zmysle metodiky 

a usmernenia Krajského pamiatkového úradu, bude vymenená strecha, uskutočnená 

kompletná obnova dvoch nadzemných podlaží ,spravené nové rozvody (elektrina, 

voda, kúrenie) a zrealizované reštaurátorské práce fragmentov secco malieb. 

Predpokladaná hodnota stavebných prác je 1 160 119,38 € 

Stavebný dozor  - Metodika bude založená na pravidelných kontrolných dňoch a 

zdrojoch overenia, akými sú zápisy v stavebnom denníku, zápisy z kontrol Krajského 

pamiatkového úradu v Prešove, foto dokumentácia a záverečný preberací protokol. 

Predpokladaná hodnota zákazky 15 833,33 €.   

Vybavenie , nabytok, IKT. -  Jedná sa o vybavenie nábytkom , technológiou, 

kancelárskym nábytkom, výstavným fundusom , jednotlivými  dielňami , IKT 

vybavením. Predpokladaná hodnota zákazky 247 314,79 € 

Propagácia projektu  - Mesto Bardejov usporiada úvodnú tlačovú konferenciu na 

začiatku projektu. Konferencia sa bude konať za účasti všetkých partnerov, ako prvá 

v histórii mesta tlmočená PL-SK. Cez interné kontakty budú oslovené médiá s 

celoslovenskou pôsobnosťou. Oslovení budú aj obaja veľvyslanci (poľský a 

slovenský). Konferencia - kick off sa uskutoční v priestoroch Poľsko - slovenského 

domu, vzdialeného cca 500 metrov od bývalého Františkánskeho kláštora v Bardejove 

- miesta realizácie. MB tiež zabezpečí webovú stránku o projekte ktorá bude bežať v 

režime podstránky (upravená pre osoby so zdravotným postihnutím, norma WCAG 

2.0) webu Mesta preložená do PL a AJ. VP vyhotoví veľkorozmernú tabuľu o projekte, 

ktorá bude osadená na stavenisku, a na záver projektu osadí pamätnú tabuľu na 

opravenú budovu. Všetko striktne v zmysle pravidiel pre publicitu Programu (použitie 

loga a sloganu, info o Programe, miere spolufinancovania a pod.). MB vydá 

informačné letáky v PL, SK, AJ a Brailovom písme. Predpokladaná hodnota zákazky 

8 128 33 € 

 

VO musí byť realizované podľa pokynov riadiaceho orgánu Ministerstva 

pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR , viď prílohy 

 

 

8. Zdroj finančných prostriedkov  

Predmet zákazky bude financovaný z finančných prostriedkov verejného obstarávateľa. 

 

9.  Podmienky účasti vo verejnom obstarávaní:  

Uchádzač musí vo svojej ponuke  predložiť kópiu dokladu o oprávnení poskytovať 

plnenia, ktoré sú predmetom zákazky. V prípade, že takáto informácia je uvedená vo 

verejne dostupnom a bezplatnom elektronickom registri,  postačuje, ak uchádzač vo 

svojej ponuke uvedie link (odkaz na webovú stránku) na požadovanú informáciu.   

  

10. Spôsob určenia ceny (odplaty) a platobné podmienky: 

10.1  Uchádzač predloží cenovú ponuku v súlade s Kalkuláciou ceny uvedenou v Prílohe č. 2 

tejto Výzvy. Ak uchádzač nie je platiteľom DPH upozorní na túto skutočnosť v ponuke. 
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Úspešný uchádzač (poskytovateľ) bude realizovať zákazku na základe zmluvy uzavretej 

s verejným obstarávateľom.  Faktúra bude vystavená v termínoch podľa bodu 11.2.  

10.2 Platobné podmienky a termíny úhrad sú uvedené v Návrhu zmluvy tvoriacom prílohu 

tejto Výzvy.  

 

11.  Ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať tieto doklady:  

 

• Doklady podľa bodu 10. tejto Výzvy, 

• Navrhovanú cenu predmetu zákazky podľa Prílohy č. 2 tejto Výzvy, 

 

 

12. Lehota na predkladanie ponúk:  14.12.2018  

Ponuky s obsahom podľa bodu 12. tejto Výzvy musia byť doručené v lehote  

predkladanie ponúk v elektronickej podobe na  vladimir.dusenka@bardejov.sk 

 

13.       Kritériá na vyhodnotenie ponúk a pravidlo uplatnenia:   

Kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena s DPH.  

Pravidlo uplatnenia kritéria vyhodnotenia ponúk: Poradový systém             

Ponuke s najnižšou celkovou cenou  predmetu zákazky bude priradené prvé miesto  

ostatným ponukám druhé, tretie, atď. Úspešnou ponukou sa stane ponuka, ktorá  

sa umiestni na prvom mieste, ostatné ponuky sa stanú neúspešnými ponukami. 

 

14.  Zákazka sa týka  projektu  financovaného z fondov Európskej únie:  NIE 

     

15. Uzavretie zmluvy  

Po vyhodnotení predložených ponúk na základe kritéria vyhodnotenia bude 

uchádzačom odoslané oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk.  

 Ostatným uchádzačom bude oznámené, že neuspeli. Výsledkom verejného obstarávania 

bude uzavretie zmluvy. Verejný obstarávateľ vyzve úspešného uchádzača na uzavretie 

zmluvy. Zmluva musí byť uzatvorená v súlade s podmienkami uvedenými v tejto výzve 

a s ponukou úspešného uchádzača.  

 

16.  Ostatné požiadavky  

16.1  Uchádzač v prípade svojej úspešnosti berie na vedomie, že verejný obstarávateľ je 

v zmysle ZVO a zák. č. 211/2000 Z. z o slobode informácií povinný zverejňovať 

informácie, ktoré sa získali za verejné financie. 

Uchádzač v prípade svojej úspešnosti musí súhlasiť  so zverejnením uzavretej zmluvy  

a relevantných informácii podľa §117 ZVO.   

Tento súhlas úspešný uchádzač ako poskytovateľ musí udeliť v zmluve bez 

akýchkoľvek výhrad a bez časového obmedzenia. 

16.2  Verejný obstarávateľ požaduje, aby sa úspešný uchádzač zaviazal strpieť výkon 

kontroly, auditu, overovania súvisiaceho s predmetom zmluvy kedykoľvek počas 

platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku,  ktorú 

má verejný obstarávateľ uzavretú s poskytovateľom nenávratného finančného  
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príspevku, a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú  súčinnosť. Oprávnené 

osoby sú:  

a)  Poskytovateľ nenávratného finančného príspevku a ním poverené osoby,  

b)  Útvar následnej finančnej kontroly a nimi poverené osoby;  

c)  Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný 

orgán a nimi poverené osoby,  

d)  Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby,  

e)  Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,  

f)  Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až d) v súlade s príslušnými 

právnymi predpismi SR a EÚ. 

 

17. Dôvody na zrušenie použitého postupu zadávania zákazky  

Verejný obstarávateľ môže zrušiť použitý postup zadávania zákazky z nasledovných  

dôvodov:  

-  nebude predložená ani jedna ponuka,  

-  ani jeden uchádzač nesplní podmienky účasti,  

-  ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať určeným požiadavkám v tejto 

Výzve,   

-  ak sa zmenili okolnosti, za ktorých bolo verejné obstarávanie vyhlásené.  

V Bardejove dňa: 7.12.2018 

V súlade so ZVO vypracoval:  

Ing. Vladimír Dušenka, kontaktná osoba verejného obstarávateľa: 

 

 

MUDr. Boris Hanuščak 

                        primátor mesta 
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Príloha č. 1 k Výzve na predkladanie ponúk.  

Špecifikácia a rozsah  predmetu zákazky: 

 

A) Príprava a realizácia verejného obstarávania nadlimitnej / podlimitnej zákazky (nie 

bežne dostupné Tovary, Služby, Stavebné práce) zadávanej v súlade so zák. č. 

343/2015 Z. z. (ZVO) platnom a účinnom v čase realizácie zákazky s nasledujúcou 

špecifikáciou poskytovaných služieb: 

 

I. Vyhlásenie súťaže 

a. Vypracovanie Oznámenia o vyhlásení VO / Výzvy na predkladanie ponúk 

b. Odoslanie Oznámenia o vyhlásení VO / Výzvy na predkladanie ponúk výzvy na 

predkladanie ponúk do Vestníka VO (príp. Vestníka EU) 

 

II. Zabezpečenie procesnej stránky vyhláseného postupu verejného obstarávania 

a. Vypracovanie Súťažných podkladov 

b. Zverejnenie Súťažných podkladov v súlade so ZVO 

c. Vypracovanie dokumentov súvisiacich s poskytovaním Súťažných podkladov 

d. Komunikácia so záujemcami a uchádzačmi a vysvetľovanie Súťažných podkladov 

e. Vypracovanie dokumentov súvisiacich s činnosťou komisií, formulárov na 

menovanie komisií, čestných vyhlásení a prezenčných listín 

f. Vypracovanie dokumentov súvisiacich s doručovaním ponúk 

g. Vypracovanie zápisníc (z otvárania obálok, zápisnica z vyhodnotenia podmienok 

účasti a zápisnice z vyhodnotenia ponúk, atď. v súlade so ZVO) 

h. Realizácia elektronickej aukcie (v prípade, že je požadovaná zákonom alebo 

verejným obstarávateľom) 

i. Komunikácia s Úradom pre verejné obstarávanie v prípade uplatnenia revíznych 

postupov 

j. Vypracovanie Oznámení o výsledku vyhodnotenia ponúk pre úspešného a 

neúspešných uchádzačov 

 

III. Ukončenie súťaže 

a. Vypracovanie Oznámenia o uzavretí zmluvy 

b. Skompletizovanie  dokumentácie z realizovaného postupu verejného obstarávania 

a jej odovzdanie verejnému obstarávateľovi 
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Súčasťou činností uvedených v bodoch I.-III. nie je: 

a. Špecifikácia predmetu obstarávania 

b. Uskutočnenie Prieskumu trhu a určenie predpokladanej hodnoty predmetu 

obstarávania 

c. Stanovenie hodnotiacich kritérií 

d. Nominovanie členov komisie na vyhodnotenie ponúk, okrem nominovania jednej 

osoby bez práva hodnotiť 

e. Archivácia dokumentácie z procesu verejného obstarávania po ukončení verejného 

obstarávania a uzavretí zmluvy s úspešným uchádzačom 

f. Zastupovanie verejného obstarávateľa pred Úradom pre verejné obstarávanie 

g. Externý manažment a realizácia povinností verejného obstarávateľa po uzavretí 

zmluvy s úspešným uchádzačom v súlade so ZVO 

 

B) Príprava a realizácia verejného obstarávania nadlimitnej / podlimitnej 

zákazky (bežne dostupné Tovary, Služby, Stavebné práce) zadávanej v súlade so 

zák. č. 343/2015 Z.z. (ZVO) platnom a účinnom v čase realizácie zákazky 

s nasledujúcou špecifikáciou poskytovaných služieb: 

 

a. Vypracovanie Opisných formulárov v EKS 

b. Vypracovanie Objednávkových formulárov v EKS 

c. Spustenie súťaže 

d. Overenie ponúk víťazných uchádzačov 

e. Skompletizovanie dokumentácie z realizovaného postupu verejného 

obstarávania a jej odovzdanie verejnému obstarávateľovi 

 

Súčasťou činností uvedených v bodoch a)-e) nie je: 

a. Špecifikácia predmetu obstarávania 

b. Uskutočnenie Prieskumu trhu a určenie predpokladanej hodnoty predmetu 

obstarávania 

c. Archivácia dokumentácie z procesu verejného obstarávania po ukončení 

verejného obstarávania a uzavretí zmluvy s úspešným uchádzačom 

d. Externý manažment a realizácia povinností verejného obstarávateľa po uzavretí 

zmluvy s úspešným uchádzačom v súlade so ZVO 
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C) Príprava a realizácia verejného obstarávania Zákazky s nízkou hodnotou zadávanej 

v súlade so zák. č. 343/2015 Z.z. (ZVO) platnom a účinnom v čase realizácie zákazky 

s nasledujúcou špecifikáciou poskytovaných služieb: 

 

I. Vyhlásenie súťaže 

a. Vypracovanie Výzvy na predkladanie ponúk a návrhu zmluvných podmienok 

b. Odoslanie Výzvy na predkladanie ponúk definovaných uchádzačom 

c. Odoslanie informácie o Výzve na predkladanie ponúk (Partnerská dohoda) – ak 

relevantné 

 

II. Zabezpečenie procesnej stránky vyhláseného postupu verejného obstarávania 

a. Komunikácia so záujemcami a uchádzačmi a vysvetľovanie Výzvy na predkladanie 

ponúk 

b. Vypracovanie dokumentov súvisiacich s činnosťou komisií, formulárov na 

menovanie komisií, čestných vyhlásení a prezenčných listín 

c. Vypracovanie dokumentov súvisiacich s doručovaním ponúk 

d. Vypracovanie zápisníc  

e. Vypracovanie Oznámení o výsledku vyhodnotenia ponúk pre úspešného a 

neúspešných uchádzačov 

 

III. Ukončenie súťaže 

a. Skompletizovanie  dokumentácie z realizovaného postupu verejného obstarávania 

a jej odovzdanie verejnému obstarávateľovi 

 

Súčasťou činností uvedených v bodoch I.-III. nie je: 

a. Špecifikácia predmetu obstarávania 

b. Uskutočnenie Prieskumu trhu a určenie predpokladanej hodnoty predmetu 

obstarávania 

c. Stanovenie hodnotiacich kritérii 

d. Nominovanie členov komisie na vyhodnotenie ponúk, okrem nominovania jednej 

osoby bez práva hodnotiť 

e. Archivácia dokumentácie z procesu verejného obstarávania po ukončení verejného 

obstarávania a uzavretí zmluvy s úspešným uchádzačom 

f. Externý manažment a realizácia povinností verejného obstarávateľa po uzavretí 

zmluvy s úspešným uchádzačom v súlade so ZVO 
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Príloha č. 2 k Výzve na predkladanie ponúk 

 

Navrhovaná cena predmetu zákazky – Kalkulácia ceny  podľa špecifikácie predmetu zákazky 

uvedenej v Prílohe č. 1 Výzvy na predkladanie ponúk. 
 

Služba 
Cena 

bez DPH 

Výška 

DPH v € 

Suma v 

€ s DPH 

Analýza, príprava a realizácia jedného 

verejného obstarávania – komplexné 

poradenské služby 

   

 


