
 

 

Mesto SABINOV 
Mestský úrad Sabinov, Námestie slobody 57, 083 01 Sabinov 

________________________________________________________________ 
 
        
 

 
 

 
         V Sabinove dňa 10.03.2020 

 
Vec: Výzva na predloženie ponuky  
 

Mesto Sabinov, mestský úrad ako verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 písm. b) 343/2015 Z. z. o 
verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len 
„ZVO“) Vás žiadam o predloženie ponuky v zmysle § 117 ZVO na nižšie špecifikovaný predmet zákazky: 

 
„Projektová dokumentácia na múzeum cyklistiky – Janka Borodáča č. 18 v Sabinove“ 

 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:  

Verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. b) „ZVO“:  

Názov verejného obstarávateľa / obstarávateľa: Mesto Sabinov 

Sídlo: Námestie slobody 57, 083 01 Sabinov  

Štatutárny zástupca:  Ing. Michal Repaský 

IČO:00327735         

DIČ:2020711726         

Tel.:0514880420         

E-mail:     pavol.molnar@sabinov.sk 

Internetová stránka: www.sabinov.sk 

 
Miesto predloženia/doručenia ponuky: Záujemca predloží cenovú ponuku verejnému  
obstarávateľovi osobne na podateľni Mestského úradu v Sabinove. Poštou na adresu: Mesto Sabinov, 
Mestský úrad, Námestie slobody 57, 083 01 Sabinov. (pavol.molnar@sabinov.sk, 
sb.pavol.molnar@gmail.com) 
 

2. Kontaktná osoba na prevzatie ponuky: Mgr. Pavol Molnár 

 

3. Predmet obstarávania:  Vypracovanie realizačnej  projektovej dokumentácie na múzeum cyklistiky 
v Sabinove. Projektová dokumentácia má byť dodaná v 6 vyhotoveniach a má obsahovať súhlasné 
stanoviska od príslušných orgánov. 

4. Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania: Zmluva o dielo 

5. Miestna obhliadka: Obhliadka miesta a predmetu zákazky je nutná. Termín obhliadky je potrebné 
dohodnúť vopred v pracovných dňoch na tel. č. 051/4880420.  

6. Podrobný opis predmetu zákazky (predmetu obstarávania): Vypracovanie realizačnej  projektovej 
dokumentácie s výkazom výmer na múzeum bicyklov v Sabinove – zadný trakt, ktorý pozostáva 
z dvoch podlaží. Projektová dokumentácia má byť dodaná v 6 vyhotoveniach a má obsahovať 
súhlasné stanoviska od príslušných orgánov.  

7. Miesto a termín dodania predmetu zákazky: Miesto realizácie Janka Borodáča 18 v Sabinove, 
termín na dodanie predmetu verejného obstarávania do 15.09.2020 na adresu Mesto Sabinov, 
Námestie slobody 57, 083 01 Sabinov 

 

http://www.sabinov.sk/
mailto:pavol.molnar@sabinov.sk


 

2 
 

8. Lehoty na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky alebo trvanie zmluvy: po dobu trvania 
realizácie projektu do 15.09.2020 

9. Predpokladaná hodnota zákazky:  7 250  € bez DPH  

10. Financovanie predmetu zákazky:  Vlasné prostriedky mesta Sabinov 

11. Lehota na predloženie ponuky: do 18.03.2020 do 11.00 hod 

12. Spôsob predloženia ponuky: poštou, mailom alebo osobne. Prosíme o uvedenie ceny za predmet 
obstarávania v súlade s bodom 6.   

13. Kritériá na vyhodnotenie ponúk s pravidlami ich uplatnenia a spôsob hodnotenia   ponúk: 
najnižšia cena  

14. Pokyny na zostavenie ponuky: listom,  v jednom vyhotovení, v slovenskom jazyku  

- Požadujeme, aby ponuka obsahovala nasledovné doklady a údaje: uviesť podľa predmetu 
zákazky: 

a. Identifikačné údaje uchádzača: (obchodné meno a sídlo uchádzača, IČO, DIČ, IČ pre daň, 
telefón, webová stránka, bankové spojenie,.) s uvedením predmetu zákazky na ktorú sa 
ponuka predkladá. 

b. Návrh uchádzača na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk: najnižšia cena  

 

15. Otváranie ponúk: 18.03.2020 o 11.30 hod. 

16. Lehota viazanosti ponúk: 6 mesiacov  

17. Osoba určené pre styk so záujemcami a uchádzačmi: Mgr. Pavol Molnár, 
pavol.molnar@sabinov.sk, 

18. Podmienky účasti:  

Doložiť: 

Verejný obstarávateľ uzavrie zmluvu s víťazným uchádzačom až po preukázaní splnenia 
podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) a ak u neho neexistuje dôvod na vylúčenie podľa 
§40 ods. 6 písm. f). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

..........................................................  

Ing. Michal Repaský,  

primátor mesta Sabinov 


