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Výzva na predloženie ponuky 
v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

1.  Identifikácia verejného obstarávateľa: 
Názov:    Mesto Handlová 
Zastúpené:    Mgr. Silvia Grúberová, primátorka mesta 
IČO:    00318094 
DIČ:    2021162660 
Sídlo:    Námestie baníkov 7, 972 51 Handlová 
Internetová adresa:   http://www.handlova.sk/ 

Verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní. 

Kontaktná osoba: 
Meno a priezvisko:      Ing. Mária Lenková, referent pre verejné obstarávanie 
Telefón:                         046/519 25 48 
Fax:      046/542 56 14 
e-mail:    maria.lenkova@handlova.sk 

2.  Postup: 
Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní. 

3.  Druh zákazky: 
tovar 

4.  Predpokladaná hodnota zákazky: 
4 059,54 EUR bez DPH 

5.  Názov zákazky: 
„Osobné ochranné pracovné prostriedky a pracovné náradie na vykonávanie aktivačnej činnosti“ 

6.  Opis zákazky: 
Predmetom zákazky je dodanie osobných ochranných pracovných prostriedkov pre aktivačných 
pracovníkov a pracovného náradia na vykonávanie aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb 
pre obec vrátane dovozu a vyloženia na určené miesto dodania. Verejný obstarávateľ požaduje dodať 
tovary v štandardnej kvalite, ktoré sú nové a doposiaľ nepoužité. Podrobná špecifikácia osobných 
ochranných pracovných prostriedkov a pracovného náradia a ich predpokladaných množstiev je uvedená 
v prílohe č. 1 tejto výzvy na predloženie ponuky. 

Množstvo za jednotlivé ochranné pracovné prostriedky a pracovné náradie je uvedené ako predpokladané, 
pričom skutočne odobraté množstvo sa bude odvíjať od potrieb verejného obstarávateľa a úspešný 
uchádzač sa nebude môcť domáhať uskutočnenia dodávok tovaru v predpokladanom množstve uvedenom 
v prílohe č. 1 tejto výzvy. 

Záručná doba: 24 mesiacov 

CPV slovník: 
Hlavný predmet 
Hlavný slovník: 18110000-3 Pracovné odevy 

44510000-8 Nástroje 
44511000-5 Ručné nástroje 
60000000-8 Dopravné služby (bez prepravy odpadu) 
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7.  Rozsah predmetu zákazky: 

podľa opisu uvedeného v bode 6. a príloh k tejto výzve. 

8.  Rozdelenie zákazky obstarávania na časti: 
NIE, požaduje sa ponuka na celý predmet zákazky. 

9.  Možnosť predloženia variantných riešení: 
nepovoľuje sa. 

10.  Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania: 
Verejný obstarávateľ uzatvorí s úspešným uchádzačom Rámcovú dohodu, ktorej návrh tvorí prílohu č. 2 
tejto výzvy. Neoddeliteľnú súčasť rámcovej dohody bude tvoriť príloha č. 1 - Špecifikácia osobných 
ochranných pracovných prostriedkov a pracovného náradia na vykonávanie aktivačnej činnosti a ich 
predpokladaných množstiev a ceny, ktorú uchádzať predloží v rámci svojej ponuky. Dodanie predmetu 
zákazky sa bude uskutočňovať na základe čiastkových objednávok, v ktorých verejný obstarávateľ presne 
špecifikuje konkrétny typ tovaru, požadované množstvo a jednotkovú cenu uvedenú v prílohe 
č. 1 rámcovej dohody. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neobjednať celkové množstvo tovaru 
uvedené v rámcovej dohode. 

Rámcová dohoda nadobudne platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť vzhľadom 
na zdroj financovania tovaru, dňom nasledujúcim po dni kumulatívneho splnenia všetkých nasledovných 
podmienok: 
a)  zverejnenie rámcovej dohody na webovom sídle verejného obstarávateľa v súlade so zákonom a 
b) uzatvorenie platnej a účinnej DOHODY o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti 
formou menších obecných služieb pre obec a o poskytovaní príspevku na aktivačnú činnosť formou 
menších obecných služieb obci v rámci národného projektu „Podpora zamestnanosti“ aktivita č. 1, 
operačný program ĽUDSKÉ ZDROJE, kód ITMS2014+ 312031AII7 medzi Úradom práce, sociálnych vecí 
a rodiny Prievidza a verejným obstarávateľom. 

11.  Trvanie zmluvy: 
Rámcová dohoda sa uzatvára na dobu určitú, a to odo dňa nadobudnutia jej účinnosti do 28.02.2021. 

12.  Miesto dodávania predmetu zákazky: 
sídlo verejného obstarávateľa a jeho pracovisko: Aktivačné centrum, Potočná 20, 972 51 Handlová. 

13.  Termín dodávania predmetu zákazky: 
do 5 pracovných dní od objednania. 

14.  Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky: 
Predmet zákazky bude financovaný z príspevku zo Štátneho rozpočtu a príspevku, ktorý sa poskytuje 
zo zdrojov Európskeho  sociálneho  fondu v rámci národného projektu „Podpora zamestnanosti“ aktivita 
č. 1, operačný program ĽUDSKÉ ZDROJE, kód ITMS2014+ 312031AII7. 

Úhrada za plnenie predmetu zákazky bude realizovaná bezhotovostným platobným stykom, bez 
poskytnutia zálohy alebo preddavku, a to na základe faktúry vystavenej po každej jednotlivej dodávke 
tovaru s lehotou splatnosti 14 kalendárnych dní odo dňa jej doručenia verejnému obstarávateľovi. Faktúra 
musí spĺňať náležitosti daňového a účtovného dokladu v súlade s platnými právnymi predpismi, najmä 
so zákonom č. 222/2004 Z. z. o DPH v znení neskorších predpisov. Prílohou faktúry bude dodací list. 

15.  Lehota na predkladanie ponúk a označenie ponúk: 

do 05. 08. 2020 do 13:00 hod. 

Ponuky sa predkladajú v listinnej podobe v uzatvorenej obálke do podateľne Mestského úradu, Námestie 
baníkov č. 7, 972 51 Handlová s uvedením hesla: „Dodanie OOPP a PN“ – NEOTVÁRAŤ, a to osobne 
alebo poštou. V prípade, že uchádzač predloží ponuku prostredníctvom poštovej zásielky, rozhodujúci je 
termín doručenia ponuky verejnému obstarávateľovi. 

Uchádzač môže predložiť len jednu ponuku. Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku a v mene EUR. 
Ponuky doručené verejnému obstarávateľovi po lehote na predkladanie ponúk nebudú v súlade s § 49 
ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní vyhodnocované. 
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16.  Podmienky účasti a dokumenty požadované verejným obstarávateľom: 

Osobné postavenie: 
Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32, ods. 1, písm. e)                 
a písm. f) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
(ďalej len zákon o verejnom obstarávaní) spôsobom podľa § 32 alebo § 152 zákona o verejnom 
obstarávaní. 

V zmysle § 32, ods. 1, písm. e) zákona o verejnom obstarávaní sa verejného obstarávania môže zúčastniť 
len ten uchádzač, ktorý je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať 
služby. Uchádzač preukazuje splnenie tejto podmienky účasti podľa § 32, ods. 2, písm. e) zákona o 
verejnom obstarávaní doložením dokladu o oprávnení dodávať tovar, ktorý zodpovedá predmetu zákazky. 
Uchádzač nie je povinný predkladať Výpis z obchodného registra a Výpis zo živnostenského registra, 
verejný obstarávateľ je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy.  

V zmysle § 32, ods. 1, písm. f) zákona o verejnom obstarávaní sa verejného obstarávania môže zúčastniť 
len ten uchádzač, ktorý nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným 
rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. 
Uchádzač preukazuje splnenie tejto podmienky účasti podľa § 32, ods. 2, písm. f) zákona o verejnom 
obstarávaní doložením čestného vyhlásenia, že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní. 

Ekonomické a finančné postavenie: 
Nepožaduje sa. 

Technická alebo odborná spôsobilosť: 
Nepožaduje sa. 

 
17.  Kritériá na hodnotenie ponúk a ich uplatnenie: 

Kritérium : najnižšia celková cena za predmet zákazky v EUR vrátane DPH. 

Verejný obstarávateľ vyhodnotí splnenie požiadaviek na predmet zákazky a splnenie podmienok účasti 
uvedených v bode 16. tejto výzvy po vyhodnotení ponúk na základe kritéria na hodnotenie ponúk a to 
v prípade uchádzača, ktorý sa umiestni na prvom mieste v poradí. 

18.  Mena a ceny uvádzané v ponuke: 
Cena za predmet zákazky musí byť stanovená podľa § 3 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 č. NR SR 
č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. Cena za predmet zákazky musí zahŕňať všetky 
náklady spojené s predmetom zákazky. Ponúknutá hodnota musí byť stanovená ako cena maximálna                 
a vyjadrená v Eurách za celý predmet zákazky. 

Ak je uchádzač platcom dane z pridanej hodnoty, cenu uvedie v zložení: 
cena za predmet zákazky bez DPH v EUR 
sadzba DPH v % s vyčíslenou výškou DPH v EUR 
celková cena za predmet zákazky s DPH v EUR 

Ak uchádzač nie je platcom dane z pridanej hodnoty, uvedie celkovú cenu za predmet zákazky v EUR.      
Na skutočnosť, že nie je platiteľom DPH, upozorní/uvedie v ponuke. 

19.  Obsah ponuky: 
Ponuka predložená uchádzačom bude obsahovať: 

1. Dokladovanie podmienok účasti podľa bodu 16. tejto výzvy v rozsahu: 
a) Doklad o oprávnení dodávať tovar, ktorý zodpovedá predmetu zákazky (uchádzač nie je povinný 

predložiť Výpis z obchodného registra a Výpis zo živnostenského registra, verejný obstarávateľ je 
oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy). 

b)  Čestné vyhlásenie o zákaze účasti vo verejnom obstarávaní podľa prílohy č. 4 tejto výzvy. 
2. Návrh na plnenie kritérií hodnotenia podľa prílohy č. 3 tejto výzvy. 
3. Rámcovú dohodu - návrh v 1 originály podpísanú oprávneným zástupcom (zástupcami) uchádzača 

podľa prílohy č. 2 tejto výzvy. 
4. Prílohu č. 1 - Špecifikáciu osobných ochranných pracovných prostriedkov a pracovného 

náradia na vykonávanie aktivačnej činnosti a ich predpokladaných množstiev a ceny 

20.  Lehota viazanosti ponúk: 
do 31.12.2020 
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21.  Vysvetlenie: 
V prípade potreby vysvetlenia údajov uvedených vo výzve na predkladanie ponúk, môže požiadať 
ktorýkoľvek zo záujemcov o ich vysvetlenie priamo u kontaktnej osoby elektronickou poštou na adrese: 
maria.lenkova@handlova.sk 

22.  Otváranie ponúk: 
dňa 05.08.2020 o 13:15 hod. na adrese: Mestský úrad Handlová, Námestie baníkov č. 7, 972 51 Handlová 
- II. poschodie, miestnosť č. dverí 34. 

23.  Ďalšie informácie verejného obstarávateľa: 
Všetky výdavky spojené s prípravou, predložením dokladov a predložením ponuky znáša výhradne 
uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi. 

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť použitý postup zadávania zákazky vtedy, ak sa zmenili 
okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo verejné obstarávanie. 

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku z predložených ponúk v prípade, 
že predložené ponuky nebudú výhodné pre verejného obstarávateľa alebo budú v rozpore s finančnými 
možnosťami verejného obstarávateľa. 

Ak úspešný uchádzač z akéhokoľvek dôvodu odstúpi od podpisu rámcovej dohody, verejný obstarávateľ 
môže vyzvať na uzatvorenie dohody uchádzača, ktorý sa umiestnil ako druhý v poradí. 

Verejný obstarávateľ v lehote do 5 pracovných dní od vyhodnotenia ponúk oznámi všetkým uchádzačom 
výsledok ich vyhodnotenia. Úspešnému uchádzačovi oznámi, že jeho ponuku prijíma, ostatným 
uchádzačom oznámi, že sú neúspešní. 

Prílohy: 
Príloha č. 1 - Špecifikácia osobných ochranných pracovných prostriedkov a pracovného náradia na 

vykonávanie aktivačnej činnosti a ich predpokladaných množstiev a ceny(formulár na 
vyplnenie pre uchádzača) 

Príloha č. 2 - Rámcová dohoda - návrh   
Príloha č. 3 - Návrh na plnenie kritérií (formulár na vyplnenie pre uchádzača) 
Príloha č. 4 - Čestné vyhlásenie 

V Handlovej, dňa 28. júla 2020   

 

Mgr. Silvia Grúberová 
primátorka mesta Handlová 
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