Dodatok č. 2
k Smernici č. 1/2019 upravujúcej záväzné postupy pri uplatňovaní
zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v meste Handlová od 1.1.2019
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Námestie baníkov 7, 972 51 Handlová

Poradové číslo vnútorného predpisu:

Dodatok č. 2 k Smernici č. 1/2019/E

Vypracovala:

JUDr. Zuzana Hujsiová

Schválil:

Mgr. Silvia Grúberová, primátorka mesta

Dátum vyhotovenia Dodatku č. 2:

12.10.2020

Účinnosť Dodatku č. 2 od:

12.10.2020

Prílohy:

Príloha č. 7 - Výzva na predloženie cenovej
ponuky v rámci prieskumu trhu pre určenie
predpokladanej hodnoty zákazky a pre
vyhodnotenie ponúk

Predmet dodatku
1. Článok VI. „Zákazky s nízkou hodnotou“ bod 16 sa mení a znie nasledovne:
„Dokladom na preukázanie oprávnenia dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo
poskytovať službu, ktoré zodpovedá predmetu zákazky, je aktuálny výpis z obchodného alebo
živnostenského
registra alebo potvrdenie o zapísaní v príslušnom profesijnom zozname. Verejný
obstarávateľ si doklady z príslušných registrov, t.j. z obchodného a živnostenského registra overí
v informačných systémoch a v registroch, ktoré sa pokladajú za všeobecne záväzné
a nespochybniteľné a ktorých správcom sú príslušné štátne orgány SR.“

2. Príloha č. 7 „Výzva na predloženie CP na určenie PHZ a zároveň je zisťovaná prieskumom trhu,
anonymným zverejnením alebo prípravnou trhovou konzultáciou“ sa ruší a nahrádza sa novou prílohou č. 7 „Výzva na predloženie cenovej ponuky v rámci prieskumu trhu pre určenie predpokladanej
hodnoty zákazky a pre vyhodnotenie ponúk“.

Mgr. Silvia Grúberová
primátorka mesta Handlová
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Príloha č. 7

Výzva na predloženie cenovej ponuky
v rámci prieskumu trhu pre určenie predpokladanej hodnoty zákazky a pre vyhodnotenie
ponúk

Titl.
Adresa záujemcu

Zn.

V xxxxxxxxxxxxxxxx, dňa

vybavuje :
tel.:

Vec : Výzva na predloženie cenovej ponuky – zaslanie

Dovoľujeme si Vás požiadať o predloženie cenovej ponuky na predmet zákazky:
Doplň predmet zákazky

za účelom zistenia predpokladanej hodnoty zákazky.
Uvedenú požiadavku Vám predkladáme v súlade s ustanovením § 6 zákona č. 343/2015 Z. z.
o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon).
Zároveň žiadame o predloženie čestného vyhlásenia o tom, že nemáte zákaz účasti vo verejnom
obstarávaní. )⃰
Ak predložené ponuky presiahnu výšku xxxxxx, budú pre verejného obstarávateľa neprijateľné. )⃰
Pokiaľ predložené ponuky nepresiahnu výšku finančného limitu zákaziek s nízkou hodnotou,
Vaša ponuka bude zároveň slúžiť pre účely výberového konania.
Vzhľadom na ustanovenie § 21 zákona je pre kvalifikované vypracovanie cenovej ponuky
potrebná obhliadka, na ktorú je možné si dohodnúť termín u kontaktnej osoby (uveď meno, mobil
a mail). ⃰)
Ponuku je možné predložiť elektronicky na mailovú adresu ......................., alebo osobne
v uzatvorenej obálke s označením: dopíš predmet zákazky“ do podateľne verejného obstarávateľa
v termíne do xx.xx.2018 do xx,xx hodiny.
V rámci cenovej ponuky vyžadujeme predloženie cenovej ponuky, platnej do (uviesť termín
platnosti ponuky pre účely stanovenia PHZ) podľa špecifikácie uvedenej v prílohe a lehotu dodania.
Veríme, že sa verejného obstarávania zúčastníte a predložíte ponuku na požadovaný predmet
obstarávania v súlade s touto výzvou a priloženou špecifikáciou.
S pozdravom

⃰)nehodiace sa škrtni

Príloha: Špecifikácia predmetu zákazky
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Špecifikácia predmetu zákazky pre účely zistenia PHZ

„xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx“
1.

Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov
IČO:
tel.:
e-mail:

2.

Typ zmluvy a predmet zákazky:
Objednávka/KZ/ZoD na predmet zákazky: „xxxxxxxxxxxxxxxxxxx“

3.

Podrobný popis predmetu zákazky
Podrobný popis predmetu zákazky je nasledovný:
(alebo podrobný opis je uvedený v prílohe)
Podrobný popis a spôsob stanovenia ceny je uvedený v prílohe vo formáte exe.

4.

Miesto dodania:

5.

Trvanie zmluvy do:

6.

Lehota dodania od uzavretia zmluvy (v dňoch, týždňoch)

7.

Jazyk ponuky: slovenský

8.

Obsah ponuka:

9.

•

Čestné vyhlásenie o zákaze účasti vo verejnom obstarávaní

•

Cenová ponuka

Podmienky financovania predmetu obstarávania: Predmet obstarávania bude financovaný
z rozpočtu verejného obstarávateľa. Štruktúra ceny je uvedená v opise predmetu zákazky.
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