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VÝZVA NA PREDKLADANIE CENOVÝCH PONÚK 
 

pre dodanie služby: 
 

,,Vypracovanie statégie IoT pre Smart plán mesta Senica“ 
 
 
1. Identifikácia verejného obstarávateľa: 

Názov: Mesto Senica 
Sídlo: Štefánikova 1408/56, 905 00 Senica 
IČO: 00309974 
DIČ:    2021039845  
Bankové spojenie:   Prima banka Slovensko, a.s. 
Číslo účtu:   SK11 5600 0000 0092 0051 4007 
Kontaktná osoba pre verejné obstarávanie :  
Meno a priezvisko:  Ing. Ivan Šteffek 
tel.:    034 6512641, 0907107408 
e-mail:    ivan.steffek@senica.sk 

 
2. Predmet zákazky:  

Predmetom zákazky je dodanie služby: „Vypracovanie stratégie IoT pre Smart plán mesta Senica“. 
druh zákazky:   služba 
CPV:   79421200-3 Vypracovanie projektov iných ako pre stavebné práce 
Rozdelenie predmetu zákazky na časti: NIE- požaduje sa predloženie ponuky na celý predmet zákazky. 
 
 

3. Opis predmetu zákazky: 
Predmetom zákazky je vypracovanie Stratégie IoT (Internet of Things) ako súčasti hodnotených 
dokumentov Žiadosti o NFP v zmysle podmienok Výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný 
príspevok z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra, prioritná os 7 – Informačná spoločnosť, 
špecifický cieľ 7.4 – Zvýšenie kvality, štandardu a dostupnosti eGovernment služieb pre občanov, kód 
výzvy – OPII-2020/7/11-DOP – Moderné technológie.  
 
Stratégia IoT bude ako východiskový podklad pre koncepciu zavádzania smart technológií a Internet of 
Things pre projekt zavádzania smart technológií a smart riešení mestom Senica hodnotená v priebehu 
odborného hodnotenia Žiadosti o NFP na Ministerstve investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie 
Slovenskej republiky (ďalej MIRRI) a bude mať kľúčový vplyv na schválenie Žiadosti o NFP. 
 
V rámci Stratégie IoT mesto Senica plánuje rozpracovať nasledovné koncepčné časti:  

 
a) Predstavenie mesta a konceptu Internet of Things (IoT) 
 
b) Opis a zhodnotenie východiskovej situácie 
 
c) Formulácia strategických cieľov mesta 
 
d) Analýza pripravovaných rozvojových projektov  v smart oblastiach 
 
e) Návrh nových rozvojových projektov 
 
f) Finančné zdroje na realizáciu rozvojových projektov 
 
g) Realizačný plán (resp. tiež Akčný plán) 
 
h) Monitoring a úpravy stratégie 
 
  

Rozsah vypracovania stratégie IoT:  
Minimálny počet strán: 25 normostrán 
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Požadovaný počet exemplárov: 
4 vyhotovenia v tlačovej forme 
2 vyhotovenia v digitálnej forme (CD nosič alebo iný digitálny nosič, štúdia vo formáte pdf.) 
 
Po formálnej kontrole úplnosti predloženej stratégie IoT a súvisiacej dokumentácie začína jej odborné 
posudzovanie odborným hodnotiteľom. Spracovateľ Stratégie IoT zapracováva pripomienky MIRRI 
k Stratégii IoT v čo najkratšom možnom čase, najneskôr však do 3 pracovných dní od posledného 
pripomienkovania MIRRI. Spracovateľ Stratégie IoT je tiež povinný zapracovať pripomienky verejnosti.  
 
Podkladom pre vypracovanie cenovej ponuky je kalkulácia ceny – viď príloha č.1. Výzvy na predkladanie 
cenových ponúk.  

 
4. Miesto dodania predmetu zákazky:  

Mesto Senica, Štefánikova 1408/56, 905 25 Senica 
 
5. Lehota na predkladanie cenovej ponuky: do 30. 11. 2020 do 10.30 hod   

Vyplnenú a podpísanú cenovú ponuku - prílohu č. 1 tejto Výzvy zašlite emailom na adresu: 
ivan.steffek@senica.sk 
 

6. Doplňujúce informácie 
Zároveň Vám oznamujeme, že ak bude na základe doručených cenových ponúk v rámci tohto prieskumu 
trhu vypočítaný ich aritmetický priemer: 

 
1. Menší < ako 30.000,- EUR bez DPH verejný obstarávateľ na základe tohto prieskumu trhu zaradí cenové 
ponuky do vyhodnotenia za účelom zadania zákazky (prijatia ponuky) na vyššie uvedený predmet zákazky 
a to za nasledovných podmienok: 

 
 Kritérium na vyhodnotenie ponúk: Celková cena za predmet zákazky v EUR s DPH. Verejný 

obstarávateľ na základe doručených ponúk určí poradie uchádzačov, od najnižšej celkovej ceny v 
EUR s DPH (ponuka sa umiesti na prvom mieste) po najvyššiu celkovú cenu v EUR s DPH (najvyššie 
poradie určené podľa počtu doručených ponúk) 

 Verejný obstarávateľ si z verejne dostupných zdrojov overí preukázanie oprávnenosti realizácie 
predmetu zákazky sám. 

 Verejný obstarávateľ úspešnému uchádzačovi zašle na podpis návrh Zmluvy o poskytnutí služby a 
vyzve ho na jej podpísanie. 

 
2. Väčší alebo rovný ≥ ako 30.000,- EUR bez DPH verejný obstarávateľ na základe tohto prieskumu trhu 
nepristúpi k uzatvoreniu obchodného vzťahu zadaním zákazky ale prieskum bude slúžiť len pre účely 
určenia predpokladanej hodnoty zákazky (PHZ). V takom prípade z predložených cenových ponúk 
oslovených uchádzačov nevyplýva pre nich žiadny záväzok z ustanovení zákona o verejnom obstarávaní. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ing. Ivan Šteffek 
        ....................................................... 
         meno a priezvisko 
         zodpovednej osoby za verejné obstarávanie
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Príloha č. 1 

�
Cenová ponuka uchádzača 

pre dodanie služby v zmysle zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z. z. pre zákazku s názvom: 
 

,,Vypracovanie stratégie IoT pre Smart plán mesta Senica“ 
�
�
Verejný obstarávateľ: 
Názov verejného obstarávateľa: Mesto Senica 
Sídlo: Štefánikova 1408/56, 905 00 Senica 
IČO: 00305383�
 
Uchádzač: ( vyplní uchádzač) 
 
Názov uchádzača:  .......................................................... 
 
Sídlo: ........................................................... 
 
IČO:  ........................................................... 
 
Štatutárny zástupca:   ...................................................................... 
 
 
 

Názov činnosti MJ 
Cena za MJ 
bez DPH 

DPH 
Celková cena  
s DPH 

Vypracovanie stratégie IoT paušál    

 
Navrhovanú cenu je potrebné určiť najviac na 2 desatinné miesta. 
Prosím uviesť: Uchádzač je /nie je platiteľ DPH*. 
 
Ponuková cena uchádzača musí zahŕňať všetky náklady na dodanie predmetu obstarávania verejnému 
obstarávateľovi.   
 
 
 
V ............................... dňa .................. 
 
 
 
 
 
 

.................................................................. 
podpis oprávneného zástupcu uchádzača 

 
 
 
 
 
 
*nevhodné prečiarknite 
 


