
Mesto SABINOV 

Mestský úrad Sabinov, Námestie slobody 57, 083 01 Sabinov 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

,,Muzsyna – Sabinov: Posilňujeme spoločné kultúrne dedičstvo 

 poľsko-slovenských hraníc“ 
 

 

 

       

         V Sabinove dňa 23.11.2021 

 

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: 

 

„Nákup dvoch outdoorových e-kioskov pre projekt s názvom: Posilňujeme spoločné 

kultúrne dedičstvo poľsko-slovenského pohraničia“ kód projektu: PLSK.01.01.00-12-

0118/17.“ 

 

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. 

 

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

 

Predmet obstarávania:  Zakúpenie a správa dvoch outdoorových e-kioskov pre projekt  

„Muszyna-Sabinov: Posilňujeme spoločné kultúrne dedičstvo poľsko-slovenského 

pohraničia“ kód projektu: PLSK.01.01.00-12-0118/17.  

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

4. Podrobný opis predmetu zákazky: Podrobnú minimálnu a maximalnu špecifikáciu 

nájdete v Príloha č. 2. 

Špecifikácia e-kioskov v minimálnych požiadavkách: 

http://www.sabinov.sk/
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1. Samostatne stojaci kiosk do exteriéru. 

2. Samostatne stojaci kiosk na nohe ( nízka výška ) pre imobilných do exteriéru. 

 

5. Miesto a termín dodania predmetu zákazky: Mesto Sabinov, Mestský úrad, Námestie 

slobody 57, 083 01 Sabinov, termín na dodanie predmetu verejného obstarávania do 4 

mesiacov od podpisu zmluvy a nadobudnutí jej účinnosti. Obhliadka miesta je možná po 

telefonickej dohode od 7:00 hod. do 15.00 hod., tel. kontakt: 004214880420. 

6. Lehoty na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky alebo trvanie zmluvy: termín 

na dodanie predmetu verejného obstarávania do 4 mesiacov od účinnosti zmluvy o dielo. 

7. Predpokladaná hodnota zákazky:  25.930,- € bez DPH. 

8. Financovanie predmetu zákazky:  Zákazka bude financovaná z Programu Interreg V 

Poľsko - Slovensko a vlastných prostriedkov mesta Sabinov. 

9. Lehota na predloženie ponuky: do 06.12.2021 do 11.30 hod. 

10. Spôsob predloženia ponuky: poštou, alebo osobne na adresu s bodom 1.  Ponuky prosím 

označte : „VO -E kiosk – neotvárať. “Uchadzač predloží, ponuku listom, v jednom 

vyhotovení, v slovenskom jazyku. 

 

11. Kritériá na vyhodnotenie ponúk s pravidlami ich uplatnenia a spôsob hodnotenia   

ponúk:  najnižšia cena - pre účely vyhodnotenia sa použije celková navrhovaná cena 

vrátane DPH (u neplatiteľov DPH cena celkom).Víťazom súťaže sa stane ten uchádzač, 

ktorý navrhne za predmet zákazky najnižšiu celkovú cenu vrátane DPH(u neplatiteľov 

DPH cena celkom). Poradie ostatných uchádzačov sa stanoví podľa výšky ponukových 

cien. 

12. Pokyny na zostavenie ponuky:  

Cenová ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať tieto doklady:  

a. Identifikačné údaje uchádzača: Obchodné meno a sídlo uchádzača, IČO, DIČ, 

IČ pre daň, telefón,  e-mail, webová stránka, bankové spojenie, č. účtu a pod. s 

uvedením predmetu zákazky, na ktorú sa ponuka predkladá (vyplnená príloha č. 1 

– Návrh na plnenie kritérií - tejto výzvy. 

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

  Návrh uchádzača na plnenie kritéria na hodnotenie ponúk, ktorý musí byť  

podpísaný štatutárnym orgánom, alebo členom štatutárneho orgánu, alebo osobou 

konať za uchádzača (vyplnená príloha č. 1 tejto výzvy). 

c. Prosíme o uvedenie ceny za predmet obstarávania v súlade s bodom 1.  

Ponuky prosím označte : „E kiosk – neotvárať “. 

d. V rámci cenovej ponuky predloží uchádzač preloží referencie z minimálne dvoch 

zrealizovaných projektov týkajúcich sa  multimediálnych turistických 

informačných kioskov s príslušenstvom.  

 

e. Návrh zmluvy o dielo  

Uchádzač na znak súhlasu predloží opečiatkovanú a podpísanú verziu návrhu 

zmluvy o dielo (vyplnená príloha č. 3 tejto výzvy). 

 

V prípade ak cenová ponuka nebude obsahovať všetký dokumenty 

uvededné v tomto bode, verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo nejprijať takúto 

cenovú  ponuku.  
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13. Osoba určené pre styk so záujemcami a uchádzačmi: Mgr. Pavol Molnár, 

pavol.molnar@sabinov.sk, 

14. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa: 

Náklady spojené s účasťou v súťaži znáša uchádzač v plnej výške. 

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku, ktorej celková cena 

s DPH za dodanie predmetu zákazky prevyšuje finančný limit vyčlenený verejným 

obstarávateľom pre požadovaný predmet zákazky (stanovená PHZ podľa bodu č. 7 tejto 

výzvy). 

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať žiadnu ponuku, nakoľko je výberové 

konanie realizované    formou zadávania zákazky v zmysle § 117 zákona o verejnom 

obstarávaní. 

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo vyžiadať si od úspešného uchádzača 

predloženie ďalších dokladov preukazujúcich spôsobilosť uchádzača poskytovať predmet 

zákazky. 

Žiadame Vás o vyplnenie prílohy č. 1  Nárh na plnenie kritérií.  

Predmet zákazky je podrobne opísaný v špecifikácii (príloha č. 2) 

Uchádzač musí predložiť ponuku na celý predmet zákazky. Predmet zákazky nie je 

rozdelený na časti. 

Verejný obstarávateľ nepripúšťa predložiť ponuku len na niektorú, alebo niektoré 

položky v rámci predmetu zákazky. 

 

15. Podmienky účasti:  

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). 

Verejný obstarávateľ si túto skutočnosť vie overiť z verejne dostupných zdrojov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Ing. Michal Repaský,  

primátor mesta Sabinov 


