VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY č. 1 s názvom:
„názov zákazky“
v rámci zriadeného DNS s názvom
„Asfaltovanie cestných komunikácií v správe mesta Nitra a s tým súvisiace bežné práce“
(v súlade s § 58 – 61 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov )
1. Identifikácia verejného obstarávateľa :
Názov organizácie:

Mesto Nitra

Sídlo:

Štefánikova trieda 60, 950 06 Nitra

Zastúpený:

Marek Hattas, primátor

IČO:

00308307

Kontaktná osoba:

Mgr. Marcela Turčanová

E-mail:

turcanova@apuen.sk

Komunikačné rozhranie: https://josephine.proebiz.com/sk/tender/7898/summary
Emailová adresa slúži len na kontaktovanie v prípade neočakávaného a preukázateľného výpadku systému
Josephine.
2. Predmet zákazky:
Predmetom zákazky je ................................... .
Podrobnosti sú uvedené v opise predmetu zákazky.
Predpokladaná hodnota zákazky tejto výzvy je xxxxxxxxxxx € bez DPH.
Lehota dodania: do xxxxxxxxxxxx dní od podpisu zmluvy.
3. Miesto a termín dodania zákazky:
3.1. Miesto dodania: uvedené v zozname odberných miest
3.2. Obhliadka: Nie je potrebná.
3.3. Termín dodania: do XX dní od účinnosti zmluvy
3.4. Dĺžka trvania kontraktu je uvedená v zmluve.
4. Požiadavky na obsah ponuky:
a. Titulný list
- s uvedením mena a priezviska kontaktnej osoby, telefónny kontakt a e-mailová
adresa, obchodné meno uchádzača a označenie súťaže,
b. Vyplnený a štatutárnym zástupcom podpísaný návrh zmluvy vrátane všetkých príloh,
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c.
d.

- zmluva môže byť podpísaná kvalifikovaným elektronickým podpisom osôb
konajúcich v mene uchádzača alebo môže byť podpísaná listinne a v ponuke bude
predložená naskenovaná (napr. formát pdf) listinne podpísaná zmluva..
- uchádzač nie je oprávnený meniť ustanovenia zmluvy.
Vyplnený záväzný výkaz výmer.
V prípade, ak sa na príprave ponuky podieľali aj iné osoby ako sú zamestnanci uchádzača
(napr. externí poradcovia zodpovedajúci za súlad ponuky s všetkými požiadavkami alebo
rôzni experti nevyhnutní pre nacenenie predmetu zákazky), uchádzač je povinný
v ponuke identifikovať tieto osoby (zákonná povinnosť podľa § 49 ods. 5 ZVO). Verejný
obstarávateľ pre takýto prípad pripravil vzorový dokument, ktorý je prílohou týchto
súťažných podkladov. V prípade, ak sa na príprave ponuky podieľali len zamestnanci
uchádzača, takýto dokument / informácia sa nepredkladá.

5. Uplynutie lehoty na predkladanie cenových ponúk:
Uchádzač môže predložiť len jednu ponuku. Uchádzač predkladá ponuku v elektronickej podobe v lehote
na predkladanie ponúk podľa požiadaviek uvedených v súťažných podkladoch.
Ponuka je vyhotovená elektronicky a vložená do systému JOSEPHINE umiestnenom na webovej adrese
https://josephine.proebiz.com/
Elektronická ponuka sa vloží vyplnením ponukového formulára a vložením požadovaných dokladov
a dokumentov v systéme JOSEPHINE umiestnenom na webovej adrese https://josephine.proebiz.com/
UPOZORNENIE: Prosíme uchádzačov, aby pri vkladaní svojej ponuky boli obozretní a skontrolovali si,
či ponuku vkladajú skutočne k výzve prostredníctvom sw. Josephine.
5.1. Lehota na predkladanie ponúk: XXXX o XXXX
6. Spôsob stanovenia ceny:
6.1. Uchádzačom navrhovaná cena musí byť stanovená podľa zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách
v znení neskorších predpisov v spojení s vyhláškou MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva
zákon NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyjadrená v eurách.
6.2. V cene musia byť započítané všetky náklady uchádzača v zmysle zákona NR SR č.18/1996 Z. z.
o cenách v znení neskorších predpisov.
6.3. Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie navrhovanú celkovú cenu (v stĺpci „s DPH“).
6.4. Skutočnosť, že nie je platiteľom DPH uchádzač výslovne uvedie v predloženej ponuke.
6.5. Ak sa uchádzač v priebehu zmluvného vzťahu stane platiteľom DPH, zmluvná cena sa nezvýši.
6.6. V prípade, že v priebehu procesu verejného obstarávania dôjde k legislatívnym zmenám v oblasti
DPH, dotknuté časti budú príslušne upravené v súlade s aktuálne platným právnym poriadkom
Slovenskej republiky.
7. Kritéria na hodnotenie ponúk:
Jediným kritériom na hodnotenie ponúk je najnižšia celková cena s DPH. Verejný obstarávateľ zostaví
poradie ponúk tak, že zoradí ponuky, ktoré spĺňali požiadavky na predmet zákazky podľa stanoveného
kritériá od najnižšej po najvyššiu.
Verejný obstarávateľ využije elektronickú aukciu. Podrobné informácie o elektronickej aukcii sú uvedené
v súťažných podkladoch k tejto výzve.
8. Zábezpeka ponúk:
Nepožaduje sa.
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9. Ďalšie informácie:
9.1.

Ponuky doručené verejnému obstarávateľovi po lehote na predkladanie ponúk budú vylúčené.

9.2.

Informatívny odkaz na oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania, ktorým verejný
obstarávateľ vytvoril dynamický nákupný systém a v ktorom sú uvedené podmienky účasti na
zaradenie do DNS: XXXXXXX

V Nitre, dňa XXXXXXX
Prílohy:
1. Návrh Zmluvy s prílohami
2. Súťažné podklady k výzve

v. r.
Marek Hattas
Primátor mesta Nitra
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