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Vec 
Výzva na predkladanie ponúk 
 
 

Mesto Spišská Stará Ves so sídlom Štúrova 228/109, 061 01  Spišská Stará Ves 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 
vyzýva v súlade s § 117 ZVO o predloženie ponuky na predmet zákazky „Zdravotné stredisko 
Spišská Stará Ves - vybavenie“.  
 
1. Identifikácia verejného obstarávateľa: 

Verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. b) ZVO  
Názov verejného obstarávateľa: Mesto Spišská Stará Ves 
Sídlo: Štúrova 228/109, 061 01  Spišská Stará Ves 
Štatutárny zástupca: Ing. Ján Kurňava, primátor mesta 
IČO: 00326526         
DIČ: 2020697283          
Tel.: 051 / 452 18 95             
E-mail: primator@spisskastaraves.sk  
Internetová stránka: www.spisskastaraves.sk   
Kontaktná osoba: Mgr. Miroslav Kovalík - osoba vykonávajúca proces VO       
Tel.: 0907 290 909             
E-mail: orimtender@gmail.com 

 
2. Predmet obstarávania: 

Predmet zákazky: „Zdravotné stredisko Spišská Stará Ves - vybavenie“. 
Stručný opis zákazky: Predmetom zákazky je dodanie vybavenia Zdravotného strediska 
Spišská Stará Ves, vrátane inštalácie, montáže a dopravy na miesto dodania, pre 
dofinancovanie projektu modernizácie a rekonštrukcie centra integrovanej zdravotnej 
starostlivosti Spišská Stará Ves.  
Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v prílohe - cenová špecifikácia tovarov, ktorá je 
súčasťou tejto výzvy.  
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Akýkoľvek odkaz na konkrétnu značku alebo typ je možné nahradiť ekvivalentnou ponukou 
(ekvivalentom). Ak sa vo výzve na predkladanie ponúk alebo v cenovej špecifikácii tovaru 
objaví akýkoľvek odkaz alebo údaj na konkrétnu značku, obchodný názov alebo typ (názov 
výrobku /tovaru/, materiálu alebo výrobcu), uchádzač môže použiť jeho ekvivalent, ktorý však 
musí obsahovať minimálne požiadavky a kvalitatívne parametre ako pôvodne navrhované 
(umožňuje sa uchádzačom predloženie ponuky s ekvivalentným riešením s porovnateľnými, 
respektíve lepšími parametrami). V prípade uplatnenia ekvivalentov navrhnuté ekvivalenty 
uchádzač uvedie priamo do ocenenej cenovej špecifikácii tovaru (príloha výzvy a farebne ich 
vyznačí). 

 
3. Postup obstarávania: 

§ 117 ZVO – zákazka s nízkou hodnotou na dodanie tovaru. 
 
4. Zdroj finančných prostriedkov: 

Predmet zákazky bude financovaný z regionálneho príspevku Akčného plánu rozvoja okresu 
Kežmarok poskytnutého Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie 
Slovenskej republiky a vlastných zdrojov verejného obstarávateľa. Verejný obstarávateľ 
nebude poskytovať zálohy a preddavky. 
 

5. Predpokladaná hodnota predmetu zákazky: 
42.344,20 EUR bez DPH. 
 

6. Rozdelenie plnenia zákazky:  
Predmet zákazky nie je rozdelený na časti. Ponuku je potrebné predložiť na celý predmet 
zákazky. 
 

7. Miesto a termín dodania predmetu zákazky:  
Miesto dodania predmetu zákazky: Mesto Spišská Stará Ves, Ul. SNP 1, 061 01  Spišská 
Stará Ves, budova zdravotníckeho a sociálneho zariadenia, umiestnená na parcele registra 
„C“ č. 3077/4. 
Termín dodania predmetu zákazky: do 40 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti kúpnej 
zmluvy.. 
 

8. Podmienky účasti: 
 Na splnenie podmienok účasti musí uchádzač predložiť: 

 Čestné vyhlásenie podľa § 32 ods. 2 písm. f) ZVO pre splnenie podmienky účasti podľa    
§ 32 ods. 1 písm. f) ZVO, že uchádzač nemá uložený zákaz účasti vo verejnom 
obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, 
miesta podnikania alebo obvyklého pobytu (Príloha č. 3). 

Uvedený doklad pre splnenie podmienok účasti osobného postavenia môže uchádzač 
preukázať v zmysle § 152 ZVO, a to zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov.  
 

9. Obsah ponuky: 
Ponuka bude obsahovať: 

 doklad podľa bodu 8. Podmienky účasti, tejto výzvy (čestné vyhlásenie, že 
uchádzač nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní /Príloha č. 3/, resp. 
podľa § 152 ZVO), 

 cenovú špecifikáciu tovarov (Príloha č. 1), 
 návrh uchádzača na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk (Príloha č. 2). 

 

Cena musí zahŕňať všetky náklady uchádzača súvisiace s výkonom plnenia predmetu 
zákazky vrátane dopravy na miesto dodania. 
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10. Pokyny k predloženiu ponuky: 
Spôsob predloženia (doručenia) ponuky: prostredníctvom pošty, iného doručovateľa, 
osobne alebo emailom.  
Uchádzač predloží ponuku v prípade doručenia prostredníctvom pošty, iného 
doručovateľa alebo osobne v zalepenej obálke s označením: „Súťaž – neotvárať“ 
a s označením heslom súťaže „ Zdravotné stredisko Spišská Stará Ves - vybavenie “,              
na adresu Mesto Spišská Stará Ves, Štúrova 228/109, 061 01  Spišská Stará Ves.  
Na obálke bude zároveň uvedené označenie uchádzača a verejného obstarávateľa. 
 

V prípade doručenia ponuky prostredníctvom emailu uchádzač zašle ponuku na emailovú 
adresu primator@spisskastaraves.sk, pričom do predmetu správy uvedie „Ponuka – 
neotvárať – Zdravotné stredisko SSV - vybavenie“. 
 

Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňom: 01.10.2020 o 11:00 hod. 
Navrhovaná zmluvná cena musí byť stanovená podľa 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 NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. 
Ponuku uchádzač uvedie v členení: suma bez DPH, hodnota DPH, suma vrátane DPH.                 
Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom v EUR, ktorá 
bude celkovou konečnou cenou za celý predmet zákazky. Na skutočnosť, že nie je platcom 
DPH upozorní a uvedie v ponuke označením „Uchádzač nie je platcom DPH“. V takomto 
prípade je ním predložená cena ako konečná a nemenná a bude považovaná za celkovú 
cenu, ku ktorej nedôjde k navýšeniu v prípade, že uchádzač sa stane v čase plnenia zákazky 
platcom DPH (zmena postavenia úspešného uchádzača na platcu DPH).   

 
11. Kritérium na vyhodnotenie ponúk: 

Jediným kritériom hodnotenia ponúk je najnižšia cena s DPH za predmet zákazky. 
Ponuku uchádzača s najnižšou cenou, ktorý splnil podmienky účasti a požiadavky verejného 
obstarávateľa na predmet zákazky verejný obstarávateľ vyhodnotí ako úspešnú. Verejný 
obstarávateľ takúto ponuku príjme a ostatným uchádzačom oznámi, že v procese verejného 
obstarávania neuspeli. Všetkým uchádzačom, ktorí predložia ponuky, bude zaslané 
oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk. 
 

12. Lehota viazanosti ponúk: 
Verejný obstarávateľ uzavrie s úspešným uchádzačom zmluvu v lehote viazanosti ponúk. 
Lehota viazanosti ponúk uplynie dňom: 30.10.2020.  
 

13. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa: 
 Verejný obstarávateľ bude pred podpisom zmluvy požadovať od úspešného uchádzača 

ďalšie doklady: 
- technické listy alebo technické opisy ponúkaných tovarov, 
- fotokópiu dokladu o oprávnení dodávať tovar, ktorý zodpovedá predmetu zákazky 

podľa § 32 ods. 1 písm. e) ZVO v nadväznosti na § 32 ods. 2 písm. e) ZVO (napr. 
výpis z obchodného registra, výpis zo živnostenského registra alebo živnostenské 
oprávnenie). Uvedený doklad pre splnenie podmienky účasti osobného postavenia 
môže uchádzač preukázať v zmysle § 152 ZVO, a to zápisom do zoznamu 
hospodárskych subjektov, resp. tento doklad si verejný obstarávateľ overí 
z dostupných z informačných systémov verejnej správy.   

 Zmluva s úspešným uchádzačom nadobudne účinnosť po splnení dvoch odkladacích 
podmienok: 

1. zverejnením zmluvy v súlade so zákonom (platnou legislatívou), 
2. po overení procesu verejného obstarávania poskytovateľom regionálneho 

príspevku s kladným výsledkom predmetnej kontroly, pričom verejný obstarávateľ  
bezodkladne na túto skutočnosť upozorní úspešného uchádzača. 
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 Ak výsledok predmetnej kontroly verejného obstarávania nebude kladný, nie je splnená 
podmienka k nadobudnutiu účinnosti zmluvy. Z uvedeného dôvodu k plneniu zmluvy 
nemôže dôjsť skôr, ako sa zmluva s úspešným uchádzačom (predávajúcim) stane 
účinnou. Po doručení správy z kontroly verejného obstarávania verejný obstarávateľ 
(kupujúci) bezodkladne upozorní na túto skutočnosť úspešného uchádzača 
(predávajúceho). 

 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo odstúpiť od kúpnej zmluvy v prípade 
neschválenia verejného obstarávania poskytovateľom Regionálneho príspevku. 

 Verejný obstarávateľ v súlade § 11 ZVO nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom alebo 
uchádzačmi, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora 
(zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov /ďalej len „zákon o registri partnerov verejného sektora“/) a nie sú zapísaní v registri 
partnerov verejného sektora (§ 18 zákona č. 315/2016 Z. z.) alebo ktorých subdodávatelia 
alebo subdodávatelia podľa osobitného predpisu, (zákon o registri partnerov verejného 

sektora) ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora (zákon  

o registri partnerov verejného sektora) a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora 
(§ 18 zákona č. 315/2016 Z. z.). 

 Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý nespĺňa podmienky 
účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) ZVO alebo ak u neho existuje dôvod na vylúčenie  
podľa § 40 ods. 6 písm. f) (konflikt záujmov podľa § 23 ZVO nemožno odstrániť inými 
účinnými opatreniami).  

 
 

S pozdravom 
 
 
 
 
 
     Ing. Ján Kurňava, v. r. 

                              primátor mesta 
 
 
 
Prílohy: 

1. Cenová špecifikácia tovaru  
2. Návrh uchádzača na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk 
3. Čestné vyhlásenie pre splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. f) ZVO 

 


