
VÝZVA na predloženie cenovej ponuky 

V rámci realizácie cenového prieskumu pre potreby určenia predpokladanej hodnoty zákazky 
(ďalej len PHZ) v zmysle 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“), 
dovoľuje vyzvať na predloženie cenovej ponuky na predmet zákazky pod názvom: 
 

„Terénne úpravy pred výstavbou detského ihriska v Areáli MŠ Milhosť“ 
 
 Uvedenú požiadavku Vám predkladáme v súlade s ustanovením § 6 zákona o verejnom 
obstarávaní. 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa 

Verejný obstarávateľ:  Obec Milhosť 
Sídlo:     Milhosť 6, 044 58 Milhosť 
Štatutárny zástupca:  Ing. Štefan Nagy - starosta obce 
IČO:    31 947 034 
DIČ:    2021245699 
IČ DPH:   neplatca DPH 
Kontaktná osoba na verejné obstarávanie: Ing. Štefan Nagy, Mgr. Enikő Makóová 
Kontakt:     055 696 27 94 
E-mail:    sekretariat@obecmilhost.eu 
 

2. Predmet zákazky a opis predmetu zákazky:  
Predmetom zákazky sú: „Terénne úpravy pred výstavbou detského ihriska v Areáli MŠ     
Milhosť“.  

 
3. Miesto dodania služby :  Areál MŠ Milhosť, parc. č. 128/6 

Milhosť 6, 044 58  Milhosť 
 

4. Obhliadka miesta pred vypracovaním cenovej ponuky: 
Záujemcom sa odporúča vykonať obhliadku miesta realizácie predmetu zákazky, aby si sami 
overili potrebný rozsah prác a získali potrebné informácie a podklady nevyhnutné na prípravu 
a spracovanie ponuky tak, aby ponuka bola kvalifikovaná a zohľadňovala celý objem 
potrebných prác. Výdavky spojené s obhliadkou idú na ťarchu záujemcu.  
Miesto obhliadky:  Areál MŠ Milhosť, Milhosť 6, 044 58 

Účasť na obhliadke je nepovinná, tzn. aj záujemca, ktorý sa nezúčastní obhliadky, môže 
predložiť cenovú ponuku na predmet zákazky. 
 

5. Číselný kód CPV: 
45112700-2 Terénne úpravy  
 

6. Opis predmetu zákazky 

Terénne úpravy pred vybudovaním detského ihriska zahŕňa nasledovné práce: 



- odstránenie starého betónového základu pieskoviska 
- úprava resp. vyrovnanie povrchu pozemku 
- práca s bagrom pri terénnych úpravách 
- odvoz betónovej sutiny nákladným autom. 

 
7. Cena  

Cena diela musí byť stanovená pre predmet zákazky vo formáte: 
- ako cena celkom bez DPH,  
- výška a sadzba DPH a  
- cena celkom vrátane DPH (Príloha č. 1).  

Pokiaľ uchádzač nie je platcom DPH, tak na túto skutočnosť v ponuke upozorní.  Uchádzač je 
povinný do cenovej ponuky zahrnúť všetky náklady potrebné na zhotovenie a dodanie diela 
ako celku, a to najmä náklady na práce súvisiace s terénnymi úpravami, materiál a prepravu. 

 
8. Určenie predpokladanej hodnoty zákazky: 

Predpokladaná hodnota zákazky bude určená ako najnižšia cena z predložených cenových 
ponúk bez DPH.  
 

9. Dôležité informácie: 
Pokiaľ predpokladaná hodnota zákazky, ktorá bude výsledkom tohto cenového prieskumu, 
nepresiahne výšku finančného limitu zákazky s nízkou hodnotou, verejný obstarávateľ si 
vyhradzuje právo použiť ponuky pre účely vyhodnotenia, t. j. verejný obstarávateľ môže 
vykonať výber úspešného uchádzača na základe kritéria – najnižšia cena za celý predmet 
zákazky v Eur s DPH. 

 
10. Možnosť rozdelenia cenovej ponuky: NIE 

Uchádzač musí predložiť ponuku na dodanie celej zákazky, tak ako je uvedené v prílohe č. 1 
„Návrh na plnenie kritérií“. 

 
11. Možnosť predloženia variantných riešení: NIE 

 
12. Lehota viazanosti cenových ponúk: 31.12.2020 

 
13. Lehota/miesto na predkladanie cenových ponúk: 

Lehota na predkladanie cenových ponúk je do 22.06.2020 (vrátane)  do 12:00 hod. Ponuky 
doručené verejnému obstarávateľovi po uplynutí tejto lehoty nebudú zahrnuté do súťaže a teda 
nebudú vyhodnocované. 
Každý uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku. 

 
Ponuky je možné doručiť v listinnej podobe osobne, kuriérom, poštou alebo e-mailom.  

Ak uchádzač predloží ponuku e-mailom na adresu sekretariat@obecmilhost.eu, do 
predmetu správy uvedie Cenová ponuka – „Terénne úpravy pred vybudovaním detského 
ihriska v Areáli MŠ Milhosť“ . Všetky doklady v zmysle tohto bodu sa predkladajú vo formáte 
PDF (scan). 



V prípade doručenia poštou alebo osobne, musí byť ponuka v stanovenej lehote doručená na 
adresu:    Obec Milhosť 

Milhosť 6 
044 58 Milhosť 

Obálka musí byť zreteľne označená nápisom „Obstarávanie – neotvárať!“, heslom 
obstarávania Cenová ponuka – „Terénne úpravy pred vybudovaním detského ihriska v Areáli 
MŠ Milhosť“, ako aj obchodným menom a sídlom obstarávateľa a uchádzača. 

Dátum poštovej pečiatky nie je rozhodujúci. Po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk nie 
je možné predložené ponuky odvolať. Ponuky po predložení nemožno meniť ani dopĺňať. Po 
uplynutí lehoty na predkladanie ponúk je zmena alebo doplnenie ponuky vylúčená. Prípadná 
oprava zrejmých chýb a nesprávností, ktoré vznikli pri vyhotovení ponuky je možná aj po 
uplynutí lehoty na podávanie ponúk; ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku a v mene 
EUR. 

Ponuka musí byť podpísaná štatutárnym orgánom uchádzača alebo osobou oprávnenou 
konať za uchádzača (požaduje sa scan úradne osvedčeného plnomocenstva). 

 
14. Podmienky účasti uchádzačov: 
15.01 Vyplnená príloha č. 1: NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIÍ 
15.02 Vyplnená príloha č. 2: POLOŽKOVITÝ ROZPIS  
15.03 Vyplnené príloha č. 3: Čestné vyhlásenie o neuložení zákazu účasti vo 

verejnom obstarávaní 
15.04 Osobné postavenie  

Uchádzač musí splňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 
písm. e) zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní a preukázať ich splnenie dokladmi podľa 
§ 32 ods. 1 písm. e) alebo ekvivalentnými dokladmi  -fotokópia dokladu o oprávnení 
uskutočňovať práce, ktoré sú predmetom tejto zákazky ( napr. výpis z obchodného registra 
alebo potvrdenie o zapísaní do zoznamu podnikateľov alebo iné oprávnenie, vydané podľa 
osobitných predpisov. Overenú fotokópiu predloží potom iba vybratý uchádzač. 

 
15. Kritérium na vyhodnotenie ponúk: 
   Najnižšia celková cena tovaru v Eur (vrátane DPH).  

V prípade uchádzača, ktorý nie je platcom DPH bude posudzovaná cena celkom. O skutočnosti, 
že uchádzač nie je platcom DPH, upozorní uchádzač v ponuke. Ponuková cena musí kryť všetky 
náklady potrebné na dodržanie zmluvne dohodnutých kvalitatívnych, dodacích a platobných 
podmienok podľa uzatvorenej zmluvy a výzvy na predloženie ponuky. 

 
16. Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky: 

Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtu obce Milhosť formou bezhotovostného 
platobného styku, pričom preddavky (zálohy) nebudú poskytnuté. Verejný obstarávateľ uhradí 
finančné prostriedky len za skutočne zrealizované služby. Lehota splatnosti faktúry je 30 dní 
odo dňa jej doručenia objednávateľovi.  

 
17. Typ zmluvného vzťahu:   Objednávka 



 
18. Lehota na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky: 

Lehota na uskutočnenie predmetu zákazky je:  do 2 týždňov od doručenia objednávky 
víťaznému uchádzačovi.  

 
19. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa: 
1. Vyhodnotenie ponúk uchádzačov je neverejné. Do vyhodnotenia budú zaradené 

ponuky, ktoré spĺňajú podmienky a požiadavky verejného obstarávateľa stanovené vo 
výzve na predkladanie ponúk. Bude sa posudzovať splnenie podmienok účasti 
uvedených vo výzve na predkladanie ponúk a jeho časti súťažných podkladov 
spôsobom SPLNIL-NESPLNIL. Ak bude uchádzať hodnotený aspoň v jednom prípade 
„NESPLNIL“, bude zo súťaže vylúčený.  

2. Lehota na oznámenie víťaznej ponuky: Verejný obstarávateľ oznámi úspešnému 
uchádzačovi v lehote do 5 pracovných dní od vyhodnotenia ponúk, že jeho ponuku 
prijíma, neúspešnému uchádzačovi oznámi v lehote, že jeho ponuku neprijal.  

3. Verejný obstarávateľ určí víťazného uchádzača za podmienok: splnil všetky podmienky 
účasti a ponúkol najnižšiu cenu za dodanie tovaru.  

4. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo meniť podmienky obstarávania alebo 
obstarávanie zrušiť v prípade ak:  
 ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať požiadavkám stanovených v 

tejto výzve;  
 sa zmenili okolnosti, za ktorých bolo toto obstarávanie vyhlásené;  
 ponuka uchádzačov bude vyššia ako predpokladaná cena obstarávania;  
 nebude predložená ani jedna ponuka.  

5. Uchádzači nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou na tomto 
obstarávaní.  

6. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky.  
7. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo nevybrať uchádzača, resp. zrušiť verejné 

obstarávanie na zabezpečenie plnenia predmetu zákazky bez udania dôvodu.  

S pozdravom        
 
 
 
V Milhosti, dňa 12.06.2020     .............................................. 
                v.r. Ing. Štefan Nagy 
 
         starosta obce 
Prílohy:  
Návrh na plnenie kritérií (Príloha č. 1) 
Položkovitý rozpis (Príloha č. 2) 
Čestné vyhlásenie o neuložení zákazu účasti vo verejnom obstarávaní (Príloha č. 3) 
 
 
 



Príloha č. 1  
 

NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIÍ 
SÚŤAŽNÁ PONUKA 

 
Predmet zákazky: „Terénne úpravy pred výstavbou detského ihriska v Areáli MŠ Milhosť“ 

 

 

1. Základné údaje uchádzača:  

Obchodné meno spoločnosti:  

Adresa sídla spoločnosti:  

Konateľ spoločnosti:  

IČO:  

DIČ:  

IČ DPH:  

Zastúpený:  

Tel:  

E-mail: 

Názov predmetu 
obstarávania 

Celková cena diela 
bez DPH: DPH: 

Celková cena diela 
s DPH: 

 
„Terénne úpravy pred 
výstavbou detského 
ihriska v Areáli MŠ 

Milhosť“ 
 
 

   

 

 

Milhosť, dňa.......................   Podpis: ............................................... 

         (vypísať meno, priezvisko a funkciu 
              oprávnenej osoby uchádzača) 
  



Príloha č. 2 

POLOŽKOVITÝ ROZPIS 
SÚŤAŽNÁ PONUKA 

 

Predmet zákazky: „Terénne úpravy pred výstavbou detského ihriska v Areáli MŠ Milhosť“ 

 

 

POLOŽKOVITÝ ROZPIS 

(kapitálové výdavky) 

Predmet zákazky: „Terénne úpravy pred výstavbou detského ihriska v Areáli MŠ Milhosť“ 
 

 Typ výdavku: Cena bez DPH: Cena s DPH: 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

 Spolu:   

 

  
Vypracoval: 

Dňa: 

 

 

 

  



Príloha č. 3 

ČESTNÉ VYHLÁSENIE UCHÁDZAČA 

O NEULOŽENÍ ZÁKAZU ÚČASTI VO VEREJNOM OBSTARÁVANÍ 

 

Predmet zákazky: „Terénne úpravy pred výstavbou detského ihriska v Areáli MŠ Milhosť“ 

 

Obchodné meno spoločnosti:  

Adresa sídla spoločnosti:  

Konateľ spoločnosti:  

IČO:  

DIČ:  

IČ DPH:  

Zastúpený:  

Meno a priezvisko štatutárneho zástupcu: 

 

Týmto čestne vyhlasujem, že spĺňam podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. f) zákona 
o verejnom obstarávaní, a teda nemám uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní 
potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta 
podnikania alebo obvyklého pobytu.   

 

V................................, dňa .......................  

 

 

      ............................................................ 

podpis a pečiatka 
      ( meno, priezvisko a funkcia oprávnenej osoby uchádzača) 
 

 

(V prípade, že uchádzač je vedený v tomto registri ku dňu predkladania ponúk, jeho ponuka 
nebude hodnotená.) 


