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
(ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“)
1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní.
Názov organizácie:
Zastúpené:
Sídlo organizácie:
IČO:
DIČ:
Internetová adresa:

Mesto Handlová
Mgr. Silvia Grúberová, primátorka mesta
Námestie baníkov 7, 972 51 Handlová
00318094
2021162660
http://www.handlova.sk/

Kontaktná osoba:
e-mail:

Ing. Mária Lenková
maria.lenkova@handlova.sk

Kontaktné miesto:
Telefón:
Fax:

Mestský úrad, Námestie baníkov 7, 972 51 Handlová
046/519 25 11
046/542 56 14

2. Informácie o zákazke:
Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní
3. Názov zákazky:
„Podpora turistickej infraštruktúry v meste Handlová“
4. Druh zákazky:
Tovar
Spoločný slovník obstarávania (CPV):
Hlavný predmet
Hlavný slovník: 35261000-1 Informačné panely
32322000-6 Multimediálne zariadenia
32552510-5 Video textové terminály
5. Predpokladaná hodnota zákazky:
22 426,67 EUR bez DPH
6. Opis zákazky:
Predmetom zákazky je dodanie informačných tabúľ s tlačenou grafikou - infopanelov a interaktívneho
informačného kiosku - infokiosku vrátane dopravy predmetu zákazky do určeného miesta umiestnenia, jeho
montáže, osadenia, uvedenia do prevádzky a zaškolenia obsluhy. Verejný obstarávateľ požaduje, aby
súčasťou infokiosku bolo softwarové riešenie zhromažďujúce a poskytujúce interaktívny obsah, prepojené
s ostatnými elektronickými službami mesta, ako aj jeho oficiálnou webovou stránkou. Programové
rozhranie má umožniť priebežnú aktualizáciu poskytovaného obsahu, prípadne interaktívnu komunikáciu
jeho užívateľa s prevádzkovateľom. Koncepčný návrh tvorí prílohu č. 1 tejto výzvy.
Predmet zákazky je rozdelený na časti
časť 1. Informačné tabule v množstve 5 kusov
časť 2. Informačný kiosk v množstve 1 kus
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Špecifikácia predmetu zákazky
Časť 1. predmetu zákazky: Informačné tabule
Verejný obstarávateľ požaduje dodať informačné tabule - infopanely v počte 5 kusov vrátane ich grafickej
úpravy, dopravy na určené miesto umiestnenia, ich montáže a osadenia. Tovar a jeho súčasti musia byť
nové a doposiaľ nepoužívané.
1.1 Veľká informačná tabuľa - infopanel (IP 1) v počte 1 kus má byť tvorený trojicou tabúľ – stredná
s rozmerom 2000 mm x 1500 mm, dve postranné 1000 mm x 1500 mm. Celková dĺžka zostavy má byť
max. 4200 mm, výška by nemala presiahnuť 2000 mm. Panely veľkej informačnej tabule majú byť nesené
štvoricou stĺpikov z hliníkových joklových profilov s rozmermi 40x60 mm. Požaduje sa, aby súčasťou bola
hliníková strieška. Infografiky majú byť tlačené na samolepiacu fóliu, nalepenú na dibondovú tabuľu, ktorá
bude vsadená po obvode do rámu z hliníkových profilov. Všetky konštrukčné prvky musia byť povrchovo
upravené eloxovaním. Osadenie panelu je navrhnuté kolmo na os cestnej komunikácie. Zakladanie stĺpikov
má byť zrealizované votknutím do betónových pätiek s rozmermi 250 x 350 mm, hĺbka základovej škáry
min. 700 mm pod úroveň upraveného terénu.
1.2 Malé informačné tabule - infopanely (IP 2) v počte 4 kusy budú samostatne stojace na dvoch stĺpikoch
z hliníkových joklových profilov s rozmermi 40x60 mm. Požaduje sa, aby súčasťou bola hliníková strieška.
Infografiky majú byť tlačené na samolepiacu fóliu, nalepenú na dibondovú tabuľu, ktorá bude vsadená po
obvode do rámu z hliníkových profilov. Všetky konštrukčné prvky musia byť povrchovo upravené
eloxovaním. Osadenie panelov je navrhnuté kolmo na os cestnej komunikácie. Zakladanie stĺpikov má byť
zrealizované votknutím do betónových pätiek s rozmermi 250 x 350 mm, hĺbka základovej škáry min. 700
mm pod úroveň upraveného terénu.
Časť 2. predmetu zákazky: Informačný kiosk
Verejný obstarávateľ požaduje dodať interaktívny informačný kiosk - infokiosk (IK) v počte 1 kus vrátane
dopravy na určené miesto umiestnenia, jeho montáže, osadenia, uvedenie do prevádzky a zaškolenia 2
obsluhujúcich zamestnancov v rozsahu minimálne 2 hodín. Tovar a jeho súčasti musia byť nové a doposiaľ
nepoužívané.
Technická špecifikácia:
Všeobecné technické požiadavky na infokiosk:
- outdoor prevedenie (do exteriéru) - totem
- rozmery: max. výška 2150 mm, max. šírka 980 mm, max. hĺbka 250 mm
- kovový vonkajší obal
- farba čierna
- antivandal prevedenie
- odolný voči prachu a intenzívne tryskajúcej vode, krytie IP56
- antiglare tvrdené predné sklo
- napájanie 230V – 50Hz
- prevádzková doba 24 hodín / 7 dní v týždni
- prevádzková teplota vonkajšieho prostredia -30˚ až +40˚
- vstavaná ventilácia, vnútorné vykurovanie, ventilácia predného skla
Zobrazovacie LCD technické požiadavky:
- výška ovládacieho panela má byť dostupná aj pre užívateľov na invalidnom vozíku
- interaktívna dotyková plocha min. 43“
- pomer strán 9:16
- rozlíšenie min. 1920x1080 pixelov
- operačná doba 24/7, min. 50 000 hod.
- svietivosť min. 2500 nit
- pozorovacie uhly min. 178/178
- kontrast min. 1100:1
- video vstup HDMI
Technické požiadavky na dotykovú technológiu:
- dotyková fólie nesmie byť pevne vstavaná v monitore, požaduje sa samostatne nalaminovaná fólia na
prednom skle
- dotyková technológia Projected Capacitive
- súčasný počet dotykových bodov min. 10
- odozva max.10 ms
- podpora Windows 10
- napájanie USB 2.0
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Technické požiadavky na Audio:
- reproduktory min. 2x5W
Technické požiadavky na slim PC:
- Slim PC – procesor min. 7000 bodov podľa benchmark
- zabudovaný SSD disk min. 120GB
- RAM min. 8GB
- slot pre SIM kartu
- interná grafika
- operačný systém Windows 10 Pro
Technické požiadavky na software – player na prehrávanie a zobrazovanie obsahu:
- software na prezeranie interaktívneho menu a obsahu – player
- jednorazovo platený software bez ďalších poplatkov, neobmedzená platnosť licencie pre jednu inštaláciu
- aplikácia má byť lokálne uložená na disku mediálneho prehrávača, s možnosťou na vzdialenú správu
- platforma Windows, podpora súborov .jpg, video .mp4 a PDF dokumentov, podpora HTML pre otváranie
web stránok
Technické požiadavky na GSM modul:
- GSM modul na interné pripojenie do počítača, 3G/4G kompatibilita
Výroba grafického obsahu do infokiosku:
- požaduje sa vytvorenie úvodného „Menu“, spracovanie grafického obsahu informačného kiosku
v Slovenskom jazyku (SK) a jednej jazykovej mutácie. Texty, obrázky a podklady na vytvorenie obsahu
dodá verejný obstarávateľ.
- „Menu“ má obsahovať grafické ikony znázorňujúce obsah a poskytujúce možnosť otvoriť príslušnú
aplikáciu pre výber obsahu aj menej gramotným užívateľom a nepočujúcim. „Menu“ môže mať užívateľsky
rozmiestnené ikony ľubovoľne systémom drag and drop alebo možnosť výberu umiestnenia ikon dané
výrobcom software, všetky ikony predstavujúce jednotlivé aplikácie možno otvárať dotykom. Po kliknutí
na jednotlivú položku „Menu“ sa má ukázať obsah v grafickej forme alebo vo forme videa, prípadne v PDF
súbore s možnosťou priblíženia (zväčšenia textu a obrázkov) pre užívateľov so slabším zrakom a
seniorov. Vytvorené „Menu“ ako aj obsah a otváranie jednotlivých aplikácií má byť intuitívne,
pripomínajúce funkcionalitou dotykový telefón a má umožniť používanie jednou rukou aj osobami so
zdravotným znevýhodnením.
V prípade, že verejný obstarávateľ použil v rámci opisu predmetu zákazky (špecifikácie predmetu zákazky
a koncepčného návrhu) konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, patent, typ, krajinu, oblasť alebo
miesto pôvodu alebo výroby, môže uchádzač v súlade s § 42 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní
predložiť ponuku i na technický a funkčný ekvivalent v prípade, ak sa nezmení účel a cieľ predmetu zákazky,
a to za nasledovných podmienok:
a) predložený ekvivalent bude obsahovať kvalitatívne výhodnejšie parametre ako sú požiadavky verejného
obstarávateľa na predmet zákazky,
b) uchádzač je povinný preukázať, že ponúkané plnenie je úplne ekvivalentné plneniu požadovanému
v opise predmetu zákazky alebo ide o plnenie spĺňajúce požiadavky verejného obstarávateľa na vyššej
úrovni ako je uvedené v technickej špecifikácii časti 1. a časti 2. predmetu zákazky.
7. Rozdelenie zákazky na časti:
ÁNO, predmet zákazky je rozdelený na 2 časti podľa opisu uvedeného v bode 6. tejto výzvy. Uchádzač
môže predložiť ponuku na ktorúkoľvek jednu časť alebo na všetky časti predmetu zákazky.
8. Možnosť predloženia variantných riešení:
Nepovoľuje sa. Ak súčasťou ponuky bude variantné riešenie, variantné riešenie nebude zaradené
do vyhodnotenia a bude sa naň hľadieť, akoby nebolo predložené.
9. Obhliadka miesta plnenia zákazky:
Verejný obstarávateľ odporúča záujemcom vykonať obhliadku miesta dodania, montáže a osadenia
predmetu zákazky, aby získali všetky informácie, ktoré budú potrebovať na prípravu a spracovanie ponuky.
Na obhliadku je možné nahlásiť sa u pána Ing. Cagáňa na telefónnom čísle: 0905 785 141.
10. Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania:
Verejný obstarávateľ uzatvorí s úspešným uchádzačom kúpnu zmluvu pre každú časť predmetu zákazky
samostatne, podľa § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších
predpisov.
Návrh kúpnej zmluvy pre časť 1. Informačné tabule tvorí prílohu č. 2 tejto výzvy.
Návrh kúpnej zmluvy pre časť 2. Informačný kiosk tvorí prílohu č. 5 tejto výzvy.
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Požiadavky verejného obstarávateľa uvedené v návrhoch zmlúv pre obe časti predmetu zákazky sú pre
uchádzača záväzné a to najmä:
Kúpna zmluva nadobudne platnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán
a účinnosť vzhľadom na zdroj financovania predmetu zákazky, dňom nasledujúcim po dni kumulatívneho
splnenia všetkých nasledovných podmienok:
a) uzatvorenie platnej a účinnej zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na predmet
zákazky,
b) zverejnenie zmluvy, ktorá je výsledkom verejného obstarávania, na webovom sídle verejného
obstarávateľa, na základe toho, že táto zmluva je v zmysle § 5a) zákona č. 211/2000 Z. z.
o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov povinne zverejňovanou zmluvou, ktorá sa zverejňuje na webovom sídle verejného
obstarávateľa ako kupujúceho.
Vzhľadom na zdroj financovania predmetu zákazky bude úspešný uchádzač povinný strpieť výkon
kontroly/auditu súvisiaceho s dodávaným tovarom, prácami a službami kedykoľvek počas platnosti
a účinnosti zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku uzatvorenej medzi poskytovateľom:
Pôdohospodárskou platobnou agentúrou, zastúpenou miestnou akčnou skupinou Žiar (MAS Žiar)
a verejným obstarávateľom, a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.
Oprávnenými osoby sú najmä:
a) Poskytovateľ, s ktorým má Kupujúci uzatvorenú zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného
príspevku a ním poverené osoby;
b) Útvar vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu a nimi poverené
osoby;
c) Najvyšší kontrolný úrad SR, Vládny audit, Certifikačný orgán a ním poverené osoby;
d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby;
e) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov.
Verejný obstarávateľ neuzavrie zmluvu s uchádzačom, ktorý má povinnosť zapísania do registra
partnerov verejného sektora a nie je zapísaný v registri partnerov verejného sektora alebo ktorých
subdodávatelia, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú
zapísaní v registri partnerov verejného sektora.
Od úspešného uchádzača bude verejný obstarávateľ vyžadovať, aby v kúpnej zmluve najneskôr v čase
jej uzavretia uviedol údaje o všetkých známych subdodávateľoch (v prípade fyzickej osoby: meno,
priezvisko, adresu, identifikačné číslo; v prípade právnickej osoby: obchodné meno alebo názov, sídlo,
identifikačné číslo, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa) s uvedením podielu zákazky, ktorý
má úspešný uchádzač v úmysle zadať subdodávateľom a predmety subdodávok. Navrhovaní
subdodávatelia musia spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm.
e) zákona o verejnom obstarávaní vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má subdodávateľ plniť.
11. Trvanie zmluvy a termín dodania predmetu zákazky:
Zmluva sa uzatvára na dobu určitú. Úspešný uchádzač ako predávajúci začne s realizáciou predmetu
zákazky až po vystavení písomnej objednávky verejným obstarávateľom ako kupujúcim, pričom verejný
obstarávateľ túto vystaví až po nadobudnutí účinnosti zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného
príspevku a dodanie predmetu zákazky spolu so všetkými jeho súčasťami sa uskutoční najneskôr do
6 mesiacov.
12. Miesto dodania predmetu zákazky:
Miestom dodania predmetu zákazky je k.ú. Mesto Handlová, Slovensko. Miestom umiestnenia časti 1.
Informačné tabule je Centrálna mestská zóna v Handlovej. Miestom umiestnenia časti 2. Informačný kiosk
je Mestská knižnica v Handlovej.
13. Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky:
Predmet zákazky bude spolufinancovaný z fondov EÚ a ŠR v zmysle pravidiel Operačného programu:
Program rozvoja vidieka, vyhlasovateľ: MAS Žiar, kód výzvy: MAS_059/7.5/1.
Úhrada za plnenie predmetu zákazky bude realizovaná bezhotovostným platobným stykom, bez
poskytnutia zálohy alebo preddavku, a to na základe faktúry s lehotou splatnosti 60 dní odo dňa jej
preukázateľného doručenia verejnému obstarávateľovi ako kupujúcemu. Podmienkou vystavenia faktúry
je potvrdený dodací list.
14. Sociálny aspekt vo verejnom obstarávaní:
V tomto verejnom obstarávaní sa uplatňuje sociálny aspekt týkajúci sa sociálnych hľadísk pre Program
rozvoja vidieka Slovenskej republiky 2014-2020:
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a) PODPORA MALÝCH A STREDNÝCH PODNIKOV
V súlade s ustanoveniami § 28 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní verejný obstarávateľ rozdelil
zákazku na dve samostatné časti. Rozdelením zákazky na menšie časti sa umožní účasť širšieho počtu
uchádzačov a tým aj účasť malých a stredných podnikov.
b) PODPORA ZJEDNODUŠENIA PRÍSTUPU A NÁVRHU PRE VŠETKÝCH
V súlade s ustanoveniami § 42 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní verejný obstarávateľ určil technické
požiadavky na časť 2. predmetu zákazky zohľadňujúce dostupnosť pre osoby so zdravotným postihnutím
a riešenia vhodné pre všetkých užívateľov:
- výška ovládacieho panela informačného kiosku má byť dostupná aj pre užívateľov na invalidnom vozíku,
- „Menu“ informačného kiosku má obsahovať grafické ikony znázorňujúce obsah a poskytujúce možnosť
otvoriť príslušnú aplikáciu pre výber obsahu aj menej gramotným užívateľom a nepočujúcim,
- po kliknutí na jednotlivú položku „Menu“ sa má ukázať obsah v grafickej forme alebo vo forme videa,
prípadne v PDF súbore s možnosťou priblíženia (zväčšenia textu a obrázkov) pre užívateľov so slabším
zrakom a seniorov,
- vytvorené „Menu“ ako aj obsah a otváranie jednotlivých aplikácií má byť intuitívne, pripomínajúce
funkcionalitou dotykový telefón a má umožniť používanie jednou rukou aj osobami so zdravotným
znevýhodnením.
15. Lehota, predloženie a označenie ponuky:
Uchádzač môže predložiť len jednu cenovú ponuku na časť 1. predmetu zákazky a jednu cenovú
ponuku na časť 2. predmetu zákazky a to v súlade s bodom 18. tejto výzvy:
a) elektronicky na e-mailovú adresu: maria.lenkova@handlova.sk vo forme PDF skenu (príp. obrázku)
uchádzačom podpísaných dokumentov,
b) písomne v listinnej podobe v uzatvorenej obálke (poštou, doručovateľskou službou alebo osobne) do
podateľne Mestského úradu, Námestie baníkov č. 7, 972 51 Handlová s uvedením hesla „Podpora TI
- neotvárať“.
Ponuka musí byť predložená v lehote najneskôr do 05.10.2020 do 13:00 hod.
Ponuky doručené verejnému obstarávateľovi po lehote na predkladanie ponúk nebudú v súlade s § 49
ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní vyhodnocované.
16. Spôsob uvedenia ceny:
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.
a) 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
b) 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.
c) cena za predmet zákazky musí zahŕňať všetky náklady spojené s predmetom zákazky. Navrhovaná
cena musí byť stanovená ako cena maximálna a vyjadrená v Eurách za celý predmet zákazky.
17. 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 o verejnom obstarávaní spôsobom podľa § 32 alebo § 152 zákona o verejnom
obstarávaní.
a) 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 nie je povinný predkladať Výpis z obchodného registra a Výpis zo
živnostenského registra, verejný obstarávateľ je oprávnený použiť údaje z informačných systémov
verejnej správy.
b) 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.
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Ekonomické a finančné postavenie
Nepožaduje sa.
Technická alebo odborná spôsobilosť
Nepožaduje sa.
18. Obsah ponuky:
Ponuka predložená uchádzačom bude obsahovať:
1. Čestné vyhlásenie podľa prílohy tejto výzvy a) č. 4 pre časť 1. predmetu zákazky,
alebo b) č. 7 pre časť 2. predmetu zákazky;
2. Návrh na plnenie kritéria podľa prílohy tejto výzvy a) č. 3 pre časť 1. predmetu zákazky,
alebo b) č. 6 pre časť 2. predmetu zákazky;
3. Kúpnu zmluvu - návrh v 1 originály podpísanú oprávneným zástupcom (zástupcami) uchádzača
podľa prílohy tejto výzvy a) č. 2 pre časť 1. predmetu zákazky,
alebo b) č. 5 pre časť 2. predmetu zákazky;
(Prílohy tvoriace neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy sú relevantné v čase podpisu zmluvy
s úspešným uchádzačom a nie je potrebné ch predkladať v rámci ponuky.)
4. Produktové listy ponúkaného tovaru alebo iné informačné materiály preukazujúce splnenie
požiadaviek na predmet zákazky.
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
19. Lehota viazanosti ponúk:
Ponuky sú viazané do uplynutia lehoty viazanosti ponúk, do 30.04.2021
20. Otváranie ponúk:
bude verejné a uskutoční sa dňa 05.10.2020 o 13:15 hod. na adrese: Mestský úrad Handlová, Námestie
baníkov č. 7, 972 51 Handlová - II. poschodie, miestnosť č. dverí 34.
21. Kritérium na vyhodnotenie ponúk a pravidlá uplatnenia kritéria:
Kritérium : najnižšia celková cena v EUR vrátane DPH (v prípade neplátcu DPH najnižšia celková
cena v EUR)
Do hodnotenia podľa kritéria na vyhodnotenie ponúk budú zaradení len tí uchádzači, ktorí splnia
podmienky účasti uvedené v bode 17. tejto výzvy a dodržia všetky požiadavky verejného obstarávateľa
na predmet zákazy a obsah ponuky uvedenej v bode 18. tejto výzvy.
Za úspešnú ponuku bude označená ponuka s najnižšou predloženou cenou za celý predmet zákazky
v EUR vrátane DPH (v prípade neplátcu DPH najnižšia celková cena v EUR).
Na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk bude identifikovaný úspešný uchádzač, ktorému verejný
obstarávateľ oznámi, že uspel a s ktorým verejný obstarávateľ uzatvorí zmluvný vzťah. Neúspešným
uchádzačom verejný obstarávateľ zašle informáciu o výsledku vyhodnotenia ponúk s informáciou,
že neuspeli a s uvedením dôvodu.
Ak úspešný uchádzač z akéhokoľvek dôvodu odstúpi od podpisu kúpnej zmluvy, verejný obstarávateľ
môže vyzvať na uzatvorenie zmluvy uchádzača, ktorý sa umiestnil ako druhý v poradí.
22. Konflikt záujmov:
Verejný obstarávateľ je povinný zabezpečiť, aby v celom procese tohto postupu zadávania zákazky
nedošlo ku konfliktu záujmov, ktoré by viedlo k narušeniu alebo obmedzeniu hospodárskej súťaže alebo
porušeniu princípu transparentnosti a princípu rovnakého zaobchádzania v tomto verejnom obstarávaní.
V prípade identifikovania existencie konfliktu záujmov kedykoľvek v tomto postupe zadávania zákazky
verejným obstarávateľom, tento prijme primerané opatrenia a vykoná nápravu pre jeho odstránenie.
Opatreniami podľa prvej vety sú najmä vylúčenie zainteresovanej osoby z procesu prípravy alebo
realizácie tohto postupu zadávania zákazky alebo úprava jej povinností a zodpovednosti s cieľom
zabrániť pretrvávaniu konfliktu záujmov. V prípade nemožnosti odstrániť konflikt záujmov inými účinnými
opatreniami, vylúči verejný obstarávateľ v súlade s ustanovením § 40 ods. 6 písmeno f) zákona
o verejnom obstarávaní uchádzača, ktorého sa konflikt záujmov týka, z tohto postupu zadávania zákazky.
23. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:
Všetky výdavky spojené s prípravou, predložením dokladov a predložením cenovej ponuky znáša
výhradne uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi.
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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.
24. Dátum vyhotovenia výzvy a meno zodpovednej osoby, určenej pre styk so záujemcami a uchádzačmi:
Dátum vyhotovenia: 25.09.2020
Vypracovala:
Ing. Mária Lenková, maria.lenkova@handlova.sk
25. Prílohy výzvy:
Príloha č. 1 - Koncepčný návrh – Podpora turistickej infraštruktúry v meste Handlová
Príloha č. 2 - Kúpna zmluva pre časť 1. Informačné tabule – návrh
Príloha č. 3 - Návrh na plnenie kritérií hodnotenia pre časť 1. Informačné tabule (formulár na vyplnenie
pre uchádzača)
Príloha č. 4 - Čestné vyhlásenie pre časť 1. Informačné tabule
Príloha č. 5 - Kúpna zmluva pre časť 2. Informačný kiosk – návrh
Príloha č. 6 - Návrh na plnenie kritérií hodnotenia pre časť 2. Informačný kiosk (formulár na vyplnenie pre
uchádzača)
Príloha č. 7 - Čestné vyhlásenie pre časť 2. Informačný kiosk

Mgr. Silvia Grúberová
primátorka mesta Handlová
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