
1. 

Názov:

Pevná linka: 

Obec Malé Hoste

00310751

obec.malehoste@gmail.com

2021053452

Marta Gregorová

038 7695 104

0905 419 545

Výzva na predloženie cenovej ponuky

V súvislosti s prípravou projektu

si Vás týmto dovoľujeme požiadať o predloženie cenovej ponuky, 

v zmysle Zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene  

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

s cieľom vybrať dodávateľa predmetu obstarávania.

Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020; 

Podpatrenie: 19.2 – Podpora na vykonávanie operácií v rámci stratégie miestneho rozvoja vedeného 

komunitou;

 Názov podopatrenia PRV: 309072001 - 7.2. Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo 

rozširovania všetkých druhov infraštruktúrmalých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných 

zdrojov a úspor energie (mimo Bratislavský kraj);

Číslo výzvy: MAS_095/7.2/1

www.malehoste.skWebová stránka:

Revitalizácia oddychovej zóny v obci Malé Hoste

Malé Hoste 191

956 37  Malé Hoste
Sídlo:

IČO:

DIČ: 

Názov zákazky: „Revitalizácia oddychovej zóny v obci Malé Hoste“

Identifikácia žiadateľa / prijímateľa (ďalej len „Verejný obstarávateľ“):

Zastúpený: 

Mobil:

Verejný obstarávateľ je verejný obstarávateľ, na ktorého sa vzťahuje § 7 ods. 1 písm. b) zákona č.

343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

e-mailový kontakt:

Predpokladaná hodnota zákazky:

10 934,54 EUR bez DPH
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2. 

3.

4.

P.č. Množstvo

1. 1

Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov): 

Odôvodnenie spájania zákazky:

Druh zákazky:

Miesto uskutočňovania stavebných prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb:

Lehota dodania predmetu zákazky:

Stavebné práce

Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je súčasťou tejto výzvy na predloženie cenovej ponuky -

Príloha č. 1 - Projektová dokumentácia.

Predmetom zákazky je revitalizácia oddychovej zóny obce Malé Hoste

Postup zadávania zákazky:

Vymedzenie a opis predmetu zákazky:

Malé Hoste

6 mesiace

Začatie realizácie zákazky je podmienené doručením písomnej objednávky Verejným obstarávateľom

Dodávateľovi. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo nezaslať písomnú objednávku a v tomto

prípade nedôjde k plneniu zmluvy.

Kontaktná osoba verejného obstarávateľa v súvislosti s procesom obstarávania:

Podľa § 117 Zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

v znení neskorších predpisov.

podrobná špecifikácia je prílohou výzvy

meno, priezvisko: Mojmír Ivaniš

Premier Consulting EU, s.r.o.

sídlo: Hadovská cesta 870

945 01  Komárno

Vymedzenie predmetu zákazky 

/ logický celok

Revitalizácia oddychovej zóny

0917 737 527

ivanis@eurofondy.sk

mobil: 

pevná linka: 035 771 3585

Verejný obstarávateľ posiela výzvu na predloženie cenovej ponuky e-mailom.

Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a uchádzačom sa uskutočňuje písomnou formou. 

Špecifikácia

e-mail: 

spoločnosť:

Predmetom zákazky sú stavebné práce, konkrétne revitalizácia oddychovej zóny. Z tohto dôvodu by

bolo rozdelenie zákazky na jednotlivé časti nelogické a neefektívne.
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5.





6.

7.

Obstarávania sa môže zúčastniť len ten uchádzač, ktorý spĺňa podmienky účasti:

Uchádzač predkladá cenovú ponuku na celý predmet zákazky komplexne.

Jazyk cenovej ponuky:

Preklady dokladov musia byť úradne opatrené okrúhlou pečiatkou, vyhotovené úradnými 

prekladateľmi.

Podmienky účasti:

Je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu , ktoré

zodpovedajú predmetu zákazky.

Uchádzač preukazuje splnenie stanovenej podmienky účasti predložením dokladu, ktorý

oprávňuje uchádzača dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce, alebo poskytovať službu,

ktorý zodpovedá predmetu zákazky.

Nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v

Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.

podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení

niektorých zákonov: 

podľa § 32 ods. 1 písm. f) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení

niektorých zákonov: 

Uchádzač preukazuje splnenie stanovenej podmienky účasti doložením čestného vyhlásenia. Vzor

čestného vyhlásenia tvorí Prílohu č. 4 tejto Výzvy.

Verejný obstarávateľ si túto skutočnosť zároveň overí na webovom sídle UVO.

Cenová ponuka a ďalšie doklady a dokumenty, ktoré sú súčasťou cenovej ponuky musia byť

vypracované a predložené v slovenskom / českom jazyku.

Cenová ponuka a ďalšie doklady a dokumenty uchádzača so sídlom mimo územia Slovenskej republiky

musia byť predložené v pôvodnom jazyku a súčasne musia byť úradne preložené do úradného

slovenského jazyka okrem dokladov predložených v českom jazyku.

Mena v cenovej ponuke:

Cenová ponuka v inej mene ako EUR musí byť prepočítaná na EUR. Výšku ceny ponuky uchádzač

prepočíta kurzom Národnej banky Slovenska platným v deň vypracovania cenovej ponuky a prepočet

potvrdí svojim podpisom.
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8.

a) 

b) 

c) 

d) 

e) 

f) 

9.

9.1. 

9.2. 

10.

10.1. Obsah cenovej ponuky pri predkladaní elektronickým spôsobom:

a) 

b) 

c) 

Cenová ponuka musí mať vymedzený predmet dodávky (tovarov, služieb a uskutočnenia

stavebných prác - ak je relevantné) a rozpočet musí byť členený podľa položiek .

Rozpočet členený podľa položiek sa predkladá aj v elektronickej podobe vo formáte, ktorý

umožňuje vyhľadávanie a spracovávanie údajov.

Pokyny k vypracovaniu cenovej ponuky:

Predkladá sa scan originálu alebo úradne osvedčenej fotokópie dokladu.

uchádzačom vyplnená Príloha č. 2  tejto Výzvy – Návrh na plnenie kritérií

(Príloha č. 2  je súčasťou tejto Výzvy s možnosťou vypĺňania požadovaných údajov)

Predkladá sa scan vyplneného originálu podpísaného štatutárnym zástupcom uchádzača.

v listinnej podobe poštou alebo kuriérom na poštovú adresu uvedenú v bode 12

Obsah cenovej ponuky pri tomto spôsobe predkladania viď bod 10.2.

doklad , ktorý oprávňuje uchádzača dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce, alebo

poskytovať službu , ktorý zodpovedá predmetu zákazky – (napr. výpis z Obchodného registra,

výpis zo Živnostenského registra a pod.)

Obsah cenovej ponuky – formálne náležitosti cenovej ponuky:

Cenová ponuka musí mať písomnú formu .

Uchádzač na cenovej ponuke uvedie dátum  vypracovania cenovej ponuky.

Obsah cenovej ponuky pri tomto spôsobe predkladania viď bod 10.1.

Uchádzač predkladá cenovú ponuku na celý predmet zákazky komplexne.

Cenová ponuka musí byť potvrdená uchádzačom - podpis a pečiatka : 

      podpis – osoba oprávnená konať v mene uchádzača; 

      pečiatka – ak je uchádzač povinný používať pečiatku. 

Potvrdenie uchádzača musí byť taktiež na strane, kde sa uvádza sumárna cenová kalkulácia.

elektronickým spôsobom na emailovú adresu uvedenú v bode 12

Cenové ponuky je možné predložiť:

čestné vyhlásenie uchádzača, že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní

potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta

podnikania alebo obvyklého pobytu.

Predkladá sa scan originálu čestného vyhlásenia podpísaného štatutárnym zástupcom uchádzača.

(Vzor čestného vyhlásenia tvorí Prílohu č. 4 tejto Výzvy)
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d)

10.2. Obsah cenovej ponuky pri predkladaní v listinnej podobe:

a) 

b) 

c) 

d)

11.

12.

(Príloha č. 2  je súčasťou tejto Výzvy s možnosťou vypĺňania požadovaných údajov)

Lehota na predloženie cenovej ponuky je do: 21.11.2019, 10:00 hod. 

Mojmír Ivaniš

Lehota na predloženie ponúk:

 - vo formáte .xls (excel) a ZÁROVEŇ

 - vo formáte .pdf - ako scan vyplneného originálu podpísaného štatutárnym zástupcom 

uchádzača.

(Príloha č. 2a je súčasťou tejto Výzvy s možnosťou vypĺňania požadovaných údajov)

doklad , ktorý oprávňuje uchádzača dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce, alebo

poskytovať službu , ktorý zodpovedá predmetu zákazky – (napr. výpis z Obchodného registra,

výpis zo Živnostenského registra a pod.)

Predkladá sa originál alebo úradne osvedčená fotokópia dokladu.

Premier Consulting EU, s.r.o.

Predkladá sa originál podpísaný štatutárnym zástupcom uchádzača.

Hadovská cesta 870

945 01  Komárno

Ponuku je potrebné doručiť elektronickým spôsobom na emailovú adresu uvedenú nižšie alebo v 

listinnej podobe poštou alebo kuriérom na adresu uvedenú nižšie:

(Príloha č. 2a je súčasťou tejto Výzvy s možnosťou vypĺňania požadovaných údajov)

Predkladá sa:

 - v elektronickej podobe vo formáte .xls (excel) na nosiči (napr. CD, DVD, USB) a ZÁROVEŇ

 - v listinnej podobe podpísaný štatutárnym zástupcom uchádzača.

email:

uchádzačom vyplnená Príloha č. 2a  tejto Výzvy – Výkaz - výmer

čestné vyhlásenie uchádzača, že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní

potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta

podnikania alebo obvyklého pobytu.

Predkladá sa originál čestného vyhlásenia podpísaný štatutárnym zástupcom uchádzača.

(Vzor čestného vyhlásenia tvorí Prílohu č. 4 tejto Výzvy)

ivanis@eurofondy.sk

uchádzačom vyplnená Príloha č. 2  tejto Výzvy – Návrh na plnenie kritérií

Predkladá sa:

uchádzačom vyplnená Príloha č. 2a  tejto Výzvy – Výkaz - výmer

Miesto na predloženie ponúk:
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13.

13.2.

a) Uchádzač predkladá ponuku v zmysle bodov 9.1. a 10.1. tejto Výzvy.

b) Do predmetu emailovej správy uchádzač uvedie:

13.2.

a) Uchádzač predkladá ponuku v zmysle bodov 9.2. a 10.2. tejto Výzvy.

b) 

c) 

d) 

Identifikačné údaje uchádzača:

14.

15.

Návrh zmluvy je súčasťou tejto Výzvy na prekladanie ponúk.

Typ zmluvy: Zmluva o dielo

Vybrané podmienky realizácie zmluvy:

Miesto uskutočňovania stavebných prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb:

Mojmír Ivaniš

Spôsob predloženia ponúk:

Písomne predložená ponuka v listinnej podobe musí spĺňať požiadavky uvedené v tejto výzve na

predloženie cenovej ponuky.

Cenová ponuka musí byť predložená v zalepenej obálke.

Označenie obálky:

Premier Consulting EU, s.r.o.

Verejný obstarávateľ bude vyhodnocovať cenové ponuky komplexne – komplexná cena za celý

predmet zákazky.

<Sídlo>

<Obchodný názov>

Verejný obstarávateľ: Obec Malé Hoste

Ak uchádzač nie je platcom DPH, túto skutočnosť uvedie do cenovej ponuky.

Kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena.

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

Kritériá na vyhodnotenie ponúk:

Hadovská cesta 870

945 01  KomárnoSúťaž: Revitalizácia oddychovej zóny v obci Malé 

Hoste

Do procesu vyhodnocovania ponúk budú zaradené len ponuky, ktoré splnia požadované technické

požiadavky (Príloha č. 1 tejto Výzvy – Projektová dokumentácia).

Podmienky realizácie zmluvy / podmienky plnenia zákazky:

Malé Hoste

Spôsob predloženia ponúk v listinnej podobe:

Spôsob predloženia ponúk elektronickým spôsobom:

Súťaž: Revitalizácia oddychovej zóny v obci Malé Hoste
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Lehota dodania predmetu zákazky:

Uplatnenie sociálneho aspektu pri verejnom obstarávaní:

16.

Návrh na plnenie kritérií

Výkaz-výmer

Návrh zmluvy - Zmluva o dielo

Vzor čestného vyhlásenia

Verejný obstarávateľ určil osobitné podmienky plnenia zmluvy (tzv. doložka plnenia zmluvy), týkajúce

sa sociálnych hľadísk. Súvisí s plnením predmetnej zákazky a je v súlade s legislatívou EÚ a SR.

Podmienka je stanovená pri dodržaní podmienky nediskriminácie, rovnakého zaobchádzania a

transparentnosti.

Uchádzač sa pri predložení svojej ponuky zaviaže v prípade získania zákazky tieto podmienky plniť.

Osobitné podmienky zmluvy sú uvedené v návrhu Zmluvy o dielo.

Zhotoviteľ sa zaviaže, že v prípade, ak ako dodávateľ predmetnej zákazky bude potrebovať navýšiť

svoje kapacity pre realizáciu predmetnej zákazky, v takomto prípade zamestná na realizáciu

predmetnej aktivity osoby dlhodobo nezamestnané v mieste realizácie predmetnej zákazky (obec,

okres, VÚC). Forma zamestnania týchto osôb nie je určená.

V prípade, že zhotoviteľ realizuje predmetnú zákazku v obci z Atlasu rómskych komunít 2013, sa

zhotoviteľ zaviaže, že požiadavku na uplatnenie sociálneho aspektu uvedenú vyššie, bude podľa

Partnerskej dohody SR na roky 2014 – 2020 uplatňovať vo vzťahu k inklúzii Marginalizovaných

rómskych komunít (ďalej len „MRK“), t.j. pri zákazkách realizovaných v obciach z Atlasu rómskych

komunít 2013, bude sociálne hľadisko uplatňovať vo vzťahu k inklúzii MRK.

Atlas rómskych komunít 2013 (http://www.minv.sk/?atlas_2013).

Príloha č. 1: 

Ak verejný obstarávateľ nepoužil postup podľa § 117 ods. 4 zákona o VO, verejný obstarávateľ nemôže

uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý nespĺňa podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) zákona o

VO alebo ak u neho existuje dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. f) zákona o VO. Ustanovenie §

11 zákona o VO tým nie je dotknuté.

https://www.justice.gov.sk/Stranky/Registre/Dalsie-uzitocne-zoznamy-a-registre/RPVS/Uvod.aspx

Doplňujúce informácie:

Zoznam príloh:

Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majú povinnosť 

zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného 

sektora. Bližšie informácie k RPVS nájde uchádzač na stránke: 

Príloha č. 4: 

6 mesiace

Začatie realizácie zákazky je podmienené doručením písomnej objednávky Verejným obstarávateľom

Dodávateľovi. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo nezaslať písomnú objednávku a v tomto

prípade nedôjde k plneniu zmluvy.

Projektová dokumentácia

Príloha č. 3: 

Príloha č. 2a: 

Príloha č. 2: 

Víťazný uchádzač bude verejným obstarávateľom písomne vyzvaný na súčinnosť k podpisu zmluvy.
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