
Výzva na predkladanie ponúk
podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
(ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní”)

1. VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ

Názov: Obec Miloslavov
s

Sídlo: Miloslavov 181, 90 042 Miloslavov

IČO: 00304948

Štatutárny zástupca: Milan Baďanský - starosta obce

Kontaktné údaje: starosta@miloslavov.sk

2. KONTAKTNÁ OSOBA ZODPOVEDNÁ ZA PRIESKUMTRHU

Názov: flexiON s.r.o.

Sídlo: Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava

IČO: 50 745 859

Kontaktná osoba: Ing. Vratko Šoka

Tel./mob. kontakt: +421 903 569 925

Mailová adresa: vratko.soka@flexion.sk

3. NÁZOV PREDMETU ZÁKAZKY
Názov predmetu zákazky: DOSTAVBA STRECHY ZŠ, PODKROVNÉ PRIESTORY.
Druh zákazky: Stavebné práce

4. PODROBNÝ OPIS PREDMETU ZÁKAZKYI " --- - -— ---- --- --------------------------------------

Predmetom zákazky je Dostavba existujúcich podkrovných priestorov pôvodnej budovy 
základnej školy v obci Miloslavov.
Miesto stavby: Alžbetin Dvor 81, p.č. 219/3, Miloslavov

Projektová dokumentácia a podrobná špecifikácia zákazky sa nachádza v prílohách 
tejto výzvy.
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5. NUTS
SK 0108 Bratislavský kraj

6. KOMPLEXNOSŤ PREDMETU ZÁKAZKY
Uchádzač predloží ponuku na celý predmet zákazky.______________________________

7. ZDROJ FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV
Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtu verejného obstarávateľa.____________

8. ZMLUVA/OBJEDNÁVKA
Pokiaľ verejný obstarávateľ prijme ponuku úspešného uchádzača, uzavrie s úspešným 
uchádzačom zmluvu. __________________

9. MIESTO A TERMÍN PLNENIA 
Miesto:
Obec Miloslavov, Miesto stavby: Alžbetin Dvor 81, p.č. 219/3, Miloslavov
Termín:
Maximálne 6 mesiacov od podpisu zmluvy_____________________________________________

10. PREDPOKLADANÁ HODNOTA ZÁKAZKY 
87 759,31 EUR bez DPH

11. VARIANTNÉ RIEŠENIE_______________________ ____ _______________________________
j Verejný obstarávateľ neumožňujepredložiť variantné riešenie.___ __________________

12. CENA A CENY UVÁDZANÉ V PONUKE
a) navrhovaná zmluvná cena musí byť stanovená podľa § 3 zákona NR SR č. 18/1996 

Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov;
b) navrhovaná zmluvná cena bude vyjadrená v mene EUR a vyjadrená (zaokrúhlená) 

s presnosťou na 2 desatinné miesta;
c) ak je uchádzač platiteľom dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH"), navrhovanú 

zmluvnú cenu uvedie v zložení:
• navrhovaná zmluvná cena v EUR bez DPH,
• sadzba DPH a výška DPH,
• navrhovaná zmluvná cena v EUR vrátane DPH;

d) ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu v EUR 
celkom. Na skutočnosť, že nie je platiteľom DPH, upozorní v ponuke;

e) uchádzač uvedie navrhovanú cenu vyjadrenú v mene EUR v Prílohe č. 1 tejto výzvy 
cenu celkovú a nemennú, ktorá bude zahŕňať všetky náklady spojené s dodaním 
celého predmetu zákazky;

f)_ v prípade, ak je uchádzačom zahraničná osoba, do ceny bez DPH zahrnie príslušnú 
 DPH, platnú v čase predloženia ponuky v krajine sídla verejného obstarávateľa, čo



je v súčasnosti sadzba vo výške DPH, ako aj všetky ostatné nevyhnutné 
naklady, spodne s plnením predmetu zákazky, a) keď nebudú predmetom

________fakturácie zahraničného uchádzača.

B- PREDKLADANIE PONUKY
a) ponuka, tiež doklady a dokumenty v nej predložené, musia byť vyhotovené v 

_______ slovenskom jazyku alebo českom jazyku;

14. ZOZNAM DOKLADOV A OBSAH PONUKY
a) Doklad o Oprávnení podnikať

- Výpis z OR al. Živnostenský list - kópia, nie staršia ako 3 mesiace
b) Zoznam stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od 

vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia 
stavebných prác; zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom 
vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa 
obchodných podmienok preukazujúci stavebné práce obdobné k predmetu 
zákazky v minimálnej hodnote predpokladanej hodnoty zákazky.

c) Vyplnenú Prílohu č. 1 Návrh na plnenie kritérií
d) Čestné vyhlásenie podľa prílohy č. 2
e) Vyplnený výkaz výmer podľa prílohy č.3
f) Podpísaný návrh zmluvy podľa prílohy č.4 __ ___________ ________

15. KRITÉRIUM NA VYHODNOTENIE PONÚK

Najnižšia cena v EUR S DPH

16. LEHOTA NA PREDKLADANIE PONÚK

Do 25.09.2020, do 16:00 hod.

17. MIESTO PREDKLADANIA PONÚK___________________________________________________
Uchádzač predloží ponuku v súlade s bodom 14. tejto Výzvy, na emailovú adresu 
kontaktnej osoby, uvedenej v bode 2 tejto výzvy, a to skenovaním do pdf. súborov.____

18. DÁTUM VYHOTOVENIA VÝZVY A MENO ZODPOVEDNEJ OSOBY_________________
Dátum vyhotovenia: 07. 09. 2020
Vypracoval: Ing. Vratko Šoka _____________

19. PRÍLOHY VÝZVY __________
Príloha č. 1: Návrh na plnenie kritérií
Príloha č. 2: Čestné vyhlásenie
Príloha č. 3: Výkaz výmer - poskytnutý samostatne
Príloha č. 4: Projektová dokumentácia - poskytnutá samostatne



20. ĎALŠIE INFORMÁCIE

Verejný obstarávate!’ si vyhradzuje právo zrušiť výzvu na predloženie cenovej ponuky na 
predmet zákazky v prípade, že sa zmenia okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo.

V Miloslavove 08.09.2020
Milan Baďanský - starosta obce

ec Miloslavov
Radničné 181/1 0
900 42 Mlloilavov 
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