
 

 

 

Číslo: GMK/2019/330                      V Banskej Bystrici 25. februára 2019 

 

 

PRIESKUM TRHU 

VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY 

 

podľa § 117 Zadávanie zákaziek s nízkymi hodnotami podľa zákona č. 343/2015 Z. z.  

o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov  na obstaranie služby 

„Vypracovanie kompletnej dokumentácie k ŽoNFP  a jej podanie“ 

  

Dovoľujeme si Vás osloviť so žiadosťou o vypracovanie cenovej ponuky v rámci 

prieskumu trhu, ktorý bude slúžiť na určenie predpokladanej hodnoty zákazky k 

pripravovanému obstarávaniu pre verejného obstarávateľa Gymnázium Mikuláša Kováča, ul. 

Mládežnícka 51, Banská Bystrica“. 

 

UPOZORNENIE: Ak predložené ponuky nepresiahnu hodnotu finančných prostriedkov 
určených na realizáciu predmetu zákazky v sume 5 000,00 Eur bez DPH,  budú zároveň 
použité a vyhodnotené ako súťažné ponuky. 

V tom prípade verejný obstarávateľ zašle oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk,  
v ktorom úspešnému uchádzačovi oznámi, že jeho ponuku prijíma a neúspešným 
uchádzačom oznámi, že ich ponuky neprijíma.  

 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa 

Názov organizácie:   Gymnázium Mikuláša Kováča  

IČO:   00626317   

Sídlo organizácie:   ul. Mládežnícka 51   

PSČ:                                   974 04 Banská Bystrica 

Kontaktná osoba:   Ing. Anna Horáková 

Telefón:    0911 956 324 

E-mail:   anna.horakova@gmk-bb.sk 

 

2. Predmet obstarávania a  opis predmetu zákazky 

CPV: 9419000-4 Hodnotiace konzultačné služby 

   79420000-4 Služby súvisiace s riadením 

Predmetom zákazky je  „Vypracovanie kompletnej dokumentácie k ŽoNFP a jej podanie“  k 

Výzve  na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku. 

Zameranie : Zníženie energetickej náročnosti verejných budov. Popis činností: 

-   komplexné riadenie projektu v prípravnej fáze implementácie, 

 - asistencia pri zabezpečovaní všetkých podkladov a dokumentov predkladaných 

poskytovateľovi s cieľom pripraviť zmluvu o poskytnutí NFP,  



- vykonanie úprav v žiadosti o NFP a v jej prílohách (ak relevantné), kontrola   

dokumentácie verejného obstarávania pred jej predložením poskytovateľovi na 

kontrolu, 

-   formálna a vecná kontrola  predkladaných dokumentov, 

-   implementácia ŽoNFP a všetkých jej príloh (s výnimkou tých, ktoré z technických 

príčin nie je možné predložiť) elektronicky prostredníctvom verejnej časti  ITMS2014+ 

-  podanie ŽoNFP 

 

3. Komplexnosť  dodávky 

Uchádzač predloží ponuku na celý predmet obstarávania.  

 

4. Zdroj finančných prostriedkov 

Predmet obstarávania bude financovaný z vlastných zdrojov. 

 

5. Miesto a termín plnenia  

Gymnázium Mikuláša Kováča, ul. Mládežnícka 51, Banská Bystrica do 4 týždňov od 

vystavenia objednávky. 

 

6. Miesto a lehota na predkladanie ponúk 

a) cenové ponuky doručte e-mailom na adresu anna.horakova@gmk-bb.sk v skenovanej 

podobe. 

b) lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa  01.03.2019 o 13.00 hod.  

c) uchádzač v cenovej ponuke uvedie navrhovanú cenu v EUR,  v zložení: 

- cena celkom (bez DPH, návrh DPH a celkom vrátane DPH) 

Ak uchádzač nie je platiteľom DPH v Slovenskej republike, uvedie návrh  ceny 

celkom, súčasne na túto skutočnosť v ponuke upozorní. 

7. Obsah ponuky 

Požadujeme, aby ponuka obsahovala  Prílohu č. 1 Cenová ponuka s identifikačnými 

údajmi uchádzača.  
 

8. Hodnotiť sa bude cena s DPH s najnižšou cenou  

 

 

Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením cenovej ponuky znáša uchádzač 

bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi, bez ohľadu na výsledok zadávania 

zákazky. 

 

 

 

 

      PaedDr. Alena Paulová 

                                                          riaditeľka školy 

V Banskej Bystrici  25.2.2019                                         

 

 
 

 
 


