
Obec Nitra nad Ipľom, 985 57 Nitra nad Ipľom 96, Bc. Tivadar Berky - starosta obce,
Tel.: 047 / 439 41 97,0908 559 894

e-mail: obecnitra@gmail.com

Výzva na predkladanie ponúk 
na dodanie služby

Predloženie ponúk za účelom zistenia predpokladanej hodnoty zákazky.
Výzva v súlade s ustanovením § 7 zákona č. 345/2018 Z.z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 
343/2015 Z. z o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov. Pokiaľ všetky predložené ponuky nepresiahnu výšku finančného limitu 
uvedeného v § 5 ods. 3, uvedeného zákona, predložené ponuky budú zároveň slúžiť ako 
cenové ponuky pre účely výberového konania.

Predmet zákazky: Vypracovanie Systému bývania s prvkami prestupného bývania pre 
projekt: Prestupné bývanie v obci Nitra nad Ipľom

1.Obstarávate!’:
Názov verejného obstarávateľa: Obec Nitra nad Ipľom
Sídlo: 985 57 Nitra nad Ipľom 96
Zastúpený: Bc. Tivadar Berky, starosta obce
IČO: 00648388
Tel.: 047/439 41 97, 0908 559 894
E-mail: obecnitra@gmail.com
Kontaktná osoba pre vysvetľovanie súťažných podkladov: Bc. Tivadar Berky, starosta 
obce, telefón: 047/439 41 97, 0908 559 894, e-mail: obecnitra@gmail.com

2. Objednávka / Zmluva o dielo : Zmluva o dielo podľa Obchodného zákonníka č. 513/1991 
Zb. v znení neskorších predpisov a doplnkov.

3. Opis predmetu obstarávania:

3.1 Názov zákazky: „Systém bývania s prvkami prestupného bývania pre projekt 
„Prestupné bývanie v obci Nitra nad Ipľom“ v zmysle výzvy OPLZ-PO6-SC611-2018-2 
zameranej na zlepšené formy bývania pre obce s prítomnosťou marginalizovaných rómskych 
komunít s prvkami prestupného bývania.

3.2 Druh zákazky: poskytnutie služby

3.3 Miesto uskutočnenia zákazky, miesto plnenia: Nitra nad Ipľom

3.4 Opis zákazky: Predmetom zákazky je vypracovanie dokumentu Systém bývania s prvkami 
prestupného bývania pre obec Nitra nad Ipľom. Dokument je povinnou a neoddeliteľnou 
súčasťou/prílohou Žiadosti o NFP na základe výzvy OPLZ-PO6-SC611-2018-2 "Zlepšenie 
formy bývania pre obce s prítomnosťou MRK s prvkami prestupného bývania" v rámci ktorej 
obec plánuje získať nenávratný finančný príspevok.

Dokument/Stúdia musí byť vypracovaný/á podľa vzoru Prílohy č. 7 ZoNFP, ktorý je 
zverejnený v rámci prílohy č. 1 Výzvy OPLZ-PO6-SC611-2018-2 "Formulár ŽoNFP s
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prílohami" v súlade s prílohou Výzvy OPLZ-PO6-SC611-20I8-2 č. 11 Zásady a odporúčania 
sociálneho bývania s prvkami prestupného bývania a bude spĺňať minimálne tieto 
požiadavky:
a) Požiadavky na rozsah: Minimálny rozsah dokumentuje 20 strán formátu A4.
b) Požiadavky na obsah: - popis východiskovej situácie v obci

- navrhovaný Systém bývania
- výstup zo Systému bývania
- vylúčenie zo Systému bývania

Dodacia lehota: do 4 týždňov od podpisu zmluvy s víťazným uchádzačom.

4. Rozdelenie predmetu zákazky na časti: NIE

5. Možnosť predloženia variantných riešení: nie

6. Termín realizácie : do 08.09.2020

7. Lehota na predkladanie ponúk:
deň: 10 mesiac: 08 rok: 2020 hodina: 12.00 hod

Adresa na ktorú majú ponuky doručiť (osobne, elektronicky, poštovou zásielkou)
Adresa obstarávateľa uvedená v bode 1, elektronicky na adresu: obecnitra@gmail.com 
Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku.

8. Vyhodnotenie ponúk:
deň: 10 mesiac: 08 rok: 2020 hodina: 15.00 hod

Miesto vyhodnotenia ponúk
Názov: Obec Nitra nad Ipľom
Mesto/obec: 985 57 Nitra nad Ipľom 96
Miestnosť: kancelária starostu obce
Vyhodnotenie ponúk je neverejne.

9. Kritériá na hodnotenie ponúk: - najnižšia cena
10. Vysvetlenie súťažných podkladov je možné vyžiadať u kontaktnej osoby: Bc. Tivadar 
Berky, starosta obce, tel.: 047 / 439 41 97, 0908 559 894, e-mail: obecnitra@gmail.com

Dátum: 03.08.2020

Bc. Tivadar Berky 
starosta obce
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SÚŤAŽNÉ PODKLADY A PODMIENKY

Predmet zákazky: Vypracovanie Systému bývania s prvkami prestupného bývania pre 
projekt: Prestupné bývanie v obci Nitra nad Ipľom

Názov zákazky: „Systém bývania s prvkami prestupného bývania v obci Nitra nad 
Ipľom.“

Časť I.
1.Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov verejného obstarávateľa: Obec Nitra nad Ipľom
Sídlo: 985 57 Nitra nad Ipľom 96
Zastúpený: Bc. Tivadar Berky, starosta obce
IČO: 00648388
Teľ: 047/439 41 97, 0908 559 894
E-mail: obecnitra@gmail.com
Kontaktná osoba pre vysvetľovanie súťažných podkladov: Bc. Tivadar Berky, starosta obce

2. Predmet obstarávania: „Vypracovanie Systému bývania s prvkami prestupného 
bývania pre projekt: „Prestupné bývanie v obci Nitra nad Ipľom“

3. Miesto a termín dodania: Obec Nitra nad Ipľom
Termín dodania - do 4 týždňov od podpisu zmluvy s víťazným uchádzačom.

4. Opis predmetu obstarávania:
Predmetom zákazky je vypracovanie dokumentu Systém bývania s prvkami prestupného 
bývania pre obec Nitra nad Ipľom. Dokument je povinnou a neoddeliteľnou súčasťou 
Žiadosti o NFP na základe výzvy OPLZ-PO6-SC611-2018-2 "Zlepšenie formy bývania pre obce 
s prítomnosťou MRK s prvkami prestupného bývania" v rámci ktorej sa verejný obstarávateľ 
uchádza o získanie nenávratného finančného príspevku.

Dokument/Štúdia musí byť vypracovaný/á podľa vzoru Prílohy č. 7 ZoNFP. ktorý je 
zverejnený v rámci prílohy č. 1 Výzvy OPLZ-PO6-SC611-2018-2 "Formulár ŽoNFP s 
prílohami" v súlade s prílohou Výzvy OPLZ-PO6-SC611-2018-2 č. 11 Zásady a odporúčania 
sociálneho bývania s prvkami prestupného bývania a bude spĺňať minimálne tieto 
požiadavky:
a) Požiadavky na rozsah: Minimálny rozsah dokumentuje 20 strán formátu A4.
b) Požiadavky na obsah: - popis východiskovej situácie v obci

- navrhovaný Systém bývania
- výstup zo Systému bývania
- vylúčenie zo Systému bývania

Podrobný rozsah predmetu zákazky je uvedený v prílohe tejto výzvy. Predmet zákazky 
je v celom rozsahu opísaný tak, aby bol presne a zrozumiteľne špecifikovaný.

Dokument bude spracovaný v elektronickej verzii vo formáte Word a v tlačenej forme 
v počte 3 ks identických exemplárov, osobitne zviazané hrebeňovou väzbou.
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Predpokladaná hodnota zákazky bude stanovená na základe poskytnutých informácií a 
cenových ponúk doručených v rámci tohto prieskumu trhu, v zmysle § 6 zákona o verejnom 
obstarávaní.

5. Typ zmluvy
Zmluva o dielo podľa Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov 
a doplnkov.
Platobné podmienky - cenu za predmet zákazky verejný obstarávateľ uhradí bankovým 
prevodom na účet víťazného uchádzača po dodaní kompletnej dokumentácie (v elektronickej 
verzii a v tlačenej forme) odsúhlasenej verejným obstarávateľom, na základe splatnej faktúry 
vystavenej dodávateľom.

6. Oprávnení uchádzači :
Ponuku môže predložiť uchádzač, ktorý má oprávnenie na dodanie predmetu zákazky - na 
požadovanú činnosť v súlade s platnou legislatívou.

7. Predloženie ponuky
7. 1 Uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku.
Súčasťou ponuky musí byť:
7.1.1 cenová ponuka - vzor podľa prílohy súťažných podkladov.
7.1.2 oprávnenie na podnikanie v požadovanej činnosti, fotokópia/scan
7.2 Uchádzač predkladá ponuku osobne, elektronicky alebo poštovou zásielkou na adresu 
verejného obstarávateľa uvedeného v bode 1. alebo elektronicky na E-mailovú adresu: 
obecnitra@gmail.com

S.Variantné riešenie
Neumožňuje sa predložiť variantné riešenie.

9. Platnosť ponuky
Ponuky zostávajú platné v čase do 31.12.2020

10. Náklady na predloženie ponuky
Všetky výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez akéhokoľvek 
finančného nároku u obstarávateľa.

Časť II. Dorozumievanie a vysvetľovanie
11. Vysvetľovanie a doplnenie súťažných podkladov
V prípade potreby objasniť súťažné podklady obstarávateľ poskytne vysvetľovanie údajov 
uvedených vo výzve na predkladanie ponúk do 3 pracovných dní od doručenia žiadosti na 
vysvetlenie všetkým uchádzačom;

Časť III. Príprava ponuky
12. Jazyk ponuky
Celá ponuka tiež celá dokumentácia k nej musia byť vyhotovené v slovenskom jazyku.

13. Mena a ceny uvádzané v ponuke
13.1. navrhovaná zmluvná cena musí byť stanovená podľa zákona NR SR č. 18/1996 o cenách 
v znení neskorších predpisov.
13.2 uchádzačom navrhovaná zmluvná cena bude uvádzaná v EUR.
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13.3 ak je uchádzač platcom dane z pridanej hodnoty uvedie ceny bez DPH a vrátane DPH, ak 
nie je platcom DPH v ponuke na túto skutočnosť upozorní.

14. Vyhotovenie ponuky
Ponuka musí byť vyhotovená v písomnej forme a v slovenskom jazyku.

Časť IV. Predkladanie ponúk
15.Označenie ponúk:
Uchádzač ponuku predloží osobne, elektronickou poštou, alebo poštovou zásielkou.
Na obálke bude uvedené obchodné meno a adresa uchádzača, názov a adresa verejného 
obstarávateľa a napísané: „Neotvárať - cenová ponuka“
Ak uchádzač ponuku predkladá elektronicky, zašle ju na uvedenú E-mailovú adresu: 
obecnitra@gmail .com

16. Miesto a termín predkladania ponúk
Ponuky je potrebné doručiť na adresu obstarávateľa: Obec Nitra nad Ipľom
Názov verejného obstarávateľa: Obec Nitra nad Ipľom
Sídlo: 985 57 Nitra nad Ipľom 96
Lehota na predkladanie ponúk 10.08.2020 do 12.00 hod.

Časť V. Vyhodnotenie ponúk
17. Vyhodnotenie ponúk
- bude dňa 10.08.2020 o 15.00 hod.
Miesto vyhodnotenia ponúk: Obec Nitra nad Ipľom
Mesto/obec: 985 57 Nitra nad Ipľom 96
Miestnosť: kancelária starostu obce
Vyhodnotenie ponúk je neverejné.

18. Kritériá na hodnotenie ponúk:
1. najnižšia cena vrátane DPH.

Bc. Tivadar Berky
starosta obce

Príloha :
- vzor cenovej ponuky
- Príloha č. 7 Žiadosti o NFP
VZOR CENOVEJ PONUKY
Vypracovanie Systému bývania s prvkami prestupného bývania pre projekt: Prestupné 
bývanie v obci Nitra nad Ipľom
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Názov uchádzača

Adresa/Sídlo/Kontaktné údaje uchádzača

Predmet zákazky - ÁNO/NIE

V súlade s opisom zákazky

Plnenie - termín dodania predmetu 
zákazky do 08.09.2020 - ÁNO/NIE

Dodanie predmetu zákazky v súlade so 
súťažnými podkladmi - ÁNO/NIE

Cena
Bez DPH
DPH
celkom

upozorniť ak nie je platca DPH

Oprávnenie na dodanie predmetu 
zákazky ÁNO/NIE

Dátum, miesto spracovania cenovej 
ponuky

Podpis, pečiatka
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