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VÝZVA 
na predloženie cenovej ponuky pre zadávanie zákazky podľa § 117 

prieskumom trhu 
podľa platného zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon) 
 
I) Identifikačné údaje verejného obstarávateľa: 
A. 
Typ verejného obstarávateľa: § 7 ods. 1 písm. b) – OBEC 
Názov obce: Obec Miloslavov 
Sídlo: Miloslavov 181, 900 42 Miloslavov 
Štatutárny zástupca: Milan Baďanský, starosta 
IČO: 00 304 948 
DIČ:   2020662182 
Kontakt: , starosta@miloslavov.sk 
 
Ďalšie informácie možno získať u kontaktnej osoby pre verejné obstarávanie. 
B. 
Kontaktné miesto: Office21, s.r.o., Alžbetínske nám. č. 328, 929 01 Dunajská Streda 
Kontaktná osoba: Ing. Peter Hanesz, osoba poverená riadením VO 
Telefonický kontakt: + 421 905 323 004 Email: hanesz@proinvest.sk 
 
 
II. PREDMET ZÁKAZKY 

Názov predmetu zákazky: PRÍSTREŠOK S GRILOM ÚZKA UL. MILOSLAVOV 

Druh zákazky: stavebné práce 

Rozdelenie predmetu zákazky: Predmet zákazky nie je rozdelený na časti 

Predloženie variantných riešení: Nepovoľuje sa - ak súčasťou ponuky bude aj variantné 

riešenie, nebude takéto variantné riešenie zaradené do vyhodnotenia ponúk 

Opis predmetu zákazky: Predmetom zákazky je výstavba drobnej stavby- prístrešku 

s grilom. Jedná sa o jednopodlažný objekt bez podpivničenia obdĺžnikového pôdorysného 

tvaru s rozmermi 6,15 x 4,00 m, prestrešený pultovou strechou s povlakovou hydroizoláciou, 

bočné steny prístrešku nebudú uzatvorené, ostanú iba priznané stĺpy, medzi rohovými stĺpmi 

bude drevená rozperka a výplňový drevený latkový plot. Stĺpy budú kotvené cez pozinkované 

nohy s roxorom do betónových pätiek. Ako podlaha prístrešku je navrhnutá zámková dlažba 

na zhutnenej štrkodrve, po obvode ukončená betónovým parkovým obrubníkom. Žľab po 

dlhšej strane prístrešku bude zbierať dažďovú vodu a zvodmi bude dažďová voda vypúšťaná 

na terén alebo do štrkového lôžka pod zámkovou dlažbou. Prístrešok tvorí jeden priestor 

určený pre umiestnenie sedenia (stôl a lavice) a grilu s odvodom spalín 1,0 m nad najvyšší 

bod strechy prístrešku. 
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Rozsah plnenia: Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je súčasťou tejto výzvy na 

predloženie cenovej ponuky - Príloha č. 3 – Projektová dokumentácia, ktorá je zároveň spolu 

s výzvou a prílohami zverejnená aj na webovej adrese  

http://www.miloslavov.sk/uradna-tabula/ 

Termín dodania tovaru alebo uskutočnenia služieb a prác: do 31.12.2020 

Hlavné miesto dodania predmetu zákazky: č. parcely: 27, KÚ Miloslavov 

Spôsob záväzku: Zmluva o dielo. K podpisu Zmluvy na predmet zákazky bude vyzvaný 

úspešný uchádzač po vyhodnotení ponúk, po zaslaní oznámenia o výsledku vyhodnotenia 

ponúk. 

Celková predpokladaná hodnota zákazky:  12 386,01 Eur bez DPH. 

 

III. ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE 

Jazyk ponuky: Cenové ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku 

Lehota na predkladanie cenových ponúk: najneskôr dňa 27.1.2020, čas: do 10:00 hod. 

Spôsob predloženia cenovej ponuky: 
Uchádzač predloží ponuku e-mailom na adresu hanesz@proinvest.sk v lehote na predkladanie 

ponúk, rozhodujúci je termín doručenia ponuky. Ponuky sa predkladajú e-mailom na adresu 

hanesz@proinvest.sk s heslom: „SÚŤAŽ  - PRÍSTREŠOK S GRILOM ÚZKA UL. 

MILOSLAVOV“, ktoré je potrebné uviesť v predmete e-mailovej správy. Ponuka sa 

predkladá v slovenskom jazyku. Súčasťou ponuky musí byť ponúkaná cena za kompletnú 

realizáciu diela - Návrh na plnenie kritérií (Príloha č. 1 tejto Výzvy). Súčasťou ponuky musí 

byť vyplnený Výkaz výmer (podľa Prílohy č. 2 tejto Výzvy) s uvedením ceny za predmet 

zákazky, podpísaný / opečiatkovaný uchádzačom (naskenovaný dokument). 

Lehota viazanosti ponúk: do 31.12.2020 

 

IV. PODMIENKY ÚČASTI 

Podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia:  

Verejný obstarávateľ preverí oprávnenie uchádzača dodávať tovar, uskutočňovať stavebné 

práce alebo poskytovať službu, ktoré zodpovedajú predmetu zákazky v dostupných 

elektronických registroch. Verejný obstarávateľ overí, že uchádzač nemá uložený zákaz účasti 

vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v 

štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.  Uchádzač nepredkladá žiadne 

doklady. 

Finančné a ekonomické a postavenie: Neuplatňuje sa. 
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Technická alebo odborná spôsobilosť: Neuplatňuje sa. 

 

V. OBSAH PONUKY 

Cenová ponuka nesmie obsahovať žiadne obmedzenia alebo výhrady, ktoré sú v rozpore 

s požiadavkami a podmienkami uvedenými v tejto výzve. 

 

Cenová ponuka musí obsahovať: 

1. Vyplnenú prílohu č. 1 tejto výzvy – vyplnený Návrh na plnenie kritéria, podpísaný / 

opečiatkovaný uchádzačom (naskenovaný dokument). 

2. Vyplnenú prílohu č. 2 tejto výzvy - vyplnený Výkaz výmer, s uvedením ceny za 

predmet zákazky, podpísaný / opečiatkovaný uchádzačom (naskenovaný dokument). 

 

VI. VYHODNOTENIE CENOVÝCH PONÚK 

Kritériá na vyhodnotenie ponúk: najnižšia cena. 

Vyhodnocuje sa cena vrátane DPH / resp. pri neplatcoch DPH cena celkom. 

Ak uchádzač nie je platcom DPH, túto skutočnosť uvedie do Prílohy č. 1 Návrh na plnenie 

kritéria. 

Spôsob hodnotenia: 

Verejný obstarávateľ zostaví poradie platných ponúk, do úvahy bude braná cena s DPH alebo 

celkom v prípade neplatiteľa DPH za celý predmet zákazky. Ponuka s najnižšou cenou bude 

vyhodnotená ako víťazná. Ak sa do vyhodnocovania dostane iba jedna ponuka, poradie sa 

nestanovuje. Ako platná ponuka bude akceptovaná iba ponuka spĺňajúca všetky vyžadované 

náležitosti. 

 

VII. PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZMLUVY 

Typ zmluvy: Zmluva o dielo.  

Zmluvu o dielo predloží iba úspešný uchádzač podľa pokynov verejného obstarávateľa. 

Návrh zmluvy je uvedený v rámci prílohy č. 4 tejto Výzvy. Zmluva obsahuje aj zmluvné 

podmienky upravujúce sociálny aspekt verejného obstarávania. V rámci sociálneho aspektu je 

uplatnená zmluvná podmienka zohľadňujúca podporu zamestnanosti mladých, podpora 

pracovných príležitostí pre dlhodobo nezamestnané osoby a staršie osoby, pracovné 

príležitosti pre osoby zo znevýhodnených skupín, podpora pracovných príležitostí pre osoby 

so zdravotným postihnutím. 
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Hlavné podmienky financovania a platobné dojednania alebo odkaz na príslušné 
ustanovenia, ktorými sa riadia:  

Verejný obstarávateľ neposkytuje preddavky ani zálohy.  Predmet zákazky bude financovaný 

zo zdrojov Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020 a vlastných zdrojov verejného 

obstarávateľa. 

 

 

VIII. DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE 

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať žiadnu ponuku a zrušiť tento postup 

verejného obstarávania, ak cenové ponuky presiahnu finančný limit verejného obstarávateľa 

alebo budú pre neho inak neprijateľné. 

 

V Dunajskej Strede, dňa 20.1.2020 

 
 
                                                                 ...................................................... 
                                                                              Ing. Peter Hanesz 
                                                                                 poverená osoba 
 

Prílohy tejto výzvy:  

Príloha č. 1  Návrh na plnenie kritéria 

Príloha č. 2  Výkaz výmer 

Príloha č. 3  Projektová dokumentácia 

Príloha č. 4  Návrh Zmluvy o dielo 

 

 

 

 
 

 
 

 


