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Mesto Senica 

Štefánikova 1408/56, 905 01 Senica 
 

Oznámenie o vyhlásení Výzvy  na registráciu  podnikateľov do databázy 
záujemcov vo verejnom obstarávaní -  pre obstarávanie tovarov , služieb 

a prác pre organizáciu : 
 Mesto Senica , IČO: 00309974 

  

 Za účelom zefektívnenia nákupného procesu a zabezpečenia maximálnej 

kvality dodávok a služieb mesto Senica vyhlasuje oznámenie o vyhlásení výzvy  - 
vytvorenia databázy potenciálnych dodávateľov tovarov, služieb a prác. 

1. Kontaktné údaje  
Mesto Senica  
Štefánikova 1408/56, 905 01 Senica  

IČO: 00309974 
DIČ: 2021039845 

( ďalej len „ organizácia“)  
Ing. Mgr. Martin Džačovský – primátor mesta  
e- mail: martin.dzacovsky@senica.sk, č. tel.: 034/651 4102 

 
2. Názov  

Databáza pre obstarávanie tovarov, služieb a stavebných práv pre  Mesto 
Senica  

 
3. Platnosť databázy 

Databáza sa zriaďuje na obdobie 4 rokov s platnosťou od  2. apríla  2019. 

Potencionálni dodávatelia môžu požiadať o zaradenie do databázy 
kedykoľvek v priebehu platnosti databázy . Databáza bude aktualizovaná 

štvrťročne  vždy k 01. dňu nasledujúceho štvrťroku príslušného roka. 
 

4. Účel zriadenia databázy  

Účelom zriadenia databázy je vytvorenie zoznamu potenciálnych 
dodávateľov pre dodanie tovaru, poskytnutie služby a uskutočnenie 

stavebných prác  pre mesto Senica. Databáza bude slúžiť „ organizácii“ pri 
zadávaní zákaziek s nízkou hodnotou v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 
Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov. 
 

5. Členenie databázy  
Databáza sa na člení na jednotlivé kategórie. Potenciálni záujemcovia  
môžu požiadať o zaradenie  do celej databázy prípadne na niektorú z častí.  

 Časť 1 – Realizácia stavebných prác na budovách  – pozemné 
stavby bytového aj nebytového budovy, budovy pre dopravu , 

priemyselné budovy, budovy na kultúru, verejnú zábavu, 
vzdelávanie a zdravotníctvo, ostatné nebytové domy ,  

 Časť 2 – Realizácia stavebných prác  pre inžinierske stavby – 

cestné komunikácie a miestne komunikácie, mosty, potrubné 
rozvody- telekomunikačné a elektrické rozvody, rozvody plynu, 
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rozvody vody a kanalizácie, ostatné inžinierke stavby – športové 

ihriská, ostatné športové a rekreačné stavby,  
 Časť 3 – Opravy a údržba budov  - ústredného kúrenia, 

zdravotechniky, kanalizácie,  elektroinštalácie, klimatizácie, 
obkladanie stien, kladenie dlažbových krytín, opravy strešných 
konštrukcií, omietkárske práce, 

 Časť 4 –  Revízie – elektro, plyn, detské  ihriská,  
 Časť 5 –  poisťovacie služby 

 Časť 6 –  projekčné práce 
 Časť 7 –  Inžinierske služby 
 Časť 8 -   architektonické služby a stavebný dozor  

 Časť 9 –  geodetické práce a znalecké práce,  
 Časť 10 – kancelársky materiál 

 Časť 11 – výpočtová technika  
 Časť 12 – reklamné a marketingové služby  
 Časť 13 – Služby informačných technológií, konzultácie, vývoj 

        softvéru, internet,  
 Časť 14 –maliarske a natieračské práce, stolárske práce,  

  dodávka a výmena dverí a okien a súvisiacich 
  častí,  

 
6. Podmienky zaradenia do databázy 

Spoločnosti, prípadne živnostníci, ktorí majú záujem o zaradenie do 

databázy , ktorú vedie mesto Senica zašlú na adresu uvedenú v bode 6. 
tohto oznámenia   písomnú žiadosť , ktorá obsahuje nasledovné 

dokumenty:  
 Žiadosť podpísanú zodpovedným štatutárnym zástupcom 

spoločnosti alebo živnostníkom – fyzickou osobou,   

 Zoznam zodpovedných osôb s kontaktnými údajmi, 
 Stručná prezentácia /  činnosť  potenciálneho dodávateľa, 

 Čestné vyhlásenie o pravdivosti údajov, 

 
7. Predloženie žiadosti 

Žiadosť o zaradenie do databázy musí byť predložená v súlade 

s podmienkami oznámenia. Doklady musia byť predložené v elektronickej 
forme ( ako scan dokumentov )  na e- mailovú adresu :  
zaujemca@senica.sk 

Žiadosť musí obsahovať min. údaje:  

 Obchodné meno, sídlo a IČO žiadateľa 
 Kontaktné údaje žiadateľa 

 Názov – druh časti do ktorých má žiadateľ záujem byť zaradený 
 Dátum a podpis žiadateľa 

 

8. Vyhodnotenie žiadosti o zaradenie do databázy 
Žiadosť o zaradenie do databázy potenciálnych záujemcov/dodávateľov   
posudzuje komisia zriadená mestom Senica . 

Komisia pri posúdení žiadosti o zaradenie do databázy preverí obsahové 
náležitosti záujemcu /dodávateľa  v súlade s oznámením . V prípade,  ak 
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bude mať žiadosť o zaradenie do databázy nedostatky, organizácia si 

vyhradzuje právo písomne vyzvať žiadateľa na ich odstránenie v lehote do 
5 pracovných dní odo dňa odoslania výzvy na doplnenie.  

Do databázy bude zaradený žiadateľ,  ktorý splnil   podmienky 
zaradenia v súlade s bodom 6. tohto Oznámenia.  
Kompletná databáza záujemcov/dodávateľov  podľa jednotlivých 

častí bude dostupná na webovom sídla mesta Senica : 
www.senica.sk  a aktualizovaná štvrťročne. 

 
 

9. Ďalšie informácie  – Po zaradení  dodávateľa do databázy je dodávateľ 

povinný oznámiť mestu Senica všetky zmeny o skutočnostiach uvádzaných 
v predložených a doručených dokladov na preukázanie podmienok účasti, 

ktoré majú alebo môžu mať vplyv na splnenie podmienok účasti 
dodávateľa a to bezodkladne, najneskôr  do 30 dní odo dňa , keď k takejto 
zmene prišlo.   

Vytvorenie databázy potenciálnych dodávateľov nenahrádza samotný 
proces verejného obstarávania .  

 
 

 
 
 

 
Ing. Mgr. Martin Džačovský  

primátor mesta Senica  
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

V Senici , 05.marca 2019 
Dátum zverejnenia oznámenia na stránke : www.senica.sk  

http://www.senica.sk/
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