
VÝZVA na predloženie cenovej ponuky 
Obec Milhosť, ako verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o 
verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
(ďalej len „ZVO“) Vás žiada o predloženie cenovej ponuky v zmysle  ZVO na nižšie špecifikovaný 
predmet zákazky:  

„Dodávka predplatných vodomerov do domov“ 

 
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:  Ing. Štefan Nagy 
Tel. kontakt:    055 696 27 94 
E-mail:    sekretariat@obecmilhost.eu 
 

2. Predmet zákazky:  

Názov predmetu zákazky: „Dodávka predplatných vodomerov do domov“ 
 

3. Druh zákazky: tovary a s tým súvisiace služby 
 

4. Číselný kód CPV: 
38421100-3 Vodomery 
00000000-8 Dopravné služby (bez prepravy odpadu) 
 

5. Opis predmetu zákazky 

Predmetom zákazky je dodanie predplatných certifikovaných  vodomerov (domový) v počte 
10 kusov do samostatných domov a 17 ks kariet k vodomerom  vrátane ovládacieho softwaru 
a technického vybavenia na ovládanie predplatného systému, aktivácia zariadenia, aktivácia 
softwaru, školenie obsluhujúceho personálu, správcu systému a dopravy tovaru. 

Bližšia špecifikácia predmetu zákazky: 

P.č. Názov položky/Špecifikácia: Množstvo: 
1. Predplatný vodomer domový 10 ks 
2. Karty k vodomeru 17 ks 
3. Čítacie zariadenie 1 ks 
4. Software pre komunikáciu s čítačkou 1 ks 
5. Uvedenie systému do prevádzky, zaškolenie, technická podpora 1 ks 
6. Doprava tovaru na miesto dodania 1 ks 



Ak sa v opisnom formulári uvádzajú údaje alebo odkazy na konkrétneho výrobcu, výrobný 
postup, značku, obchodný názov, patent alebo typ, umožňuje sa dodávateľom predloženie 
ponuky s ekvivalentným riešením s porovnateľnými, respektíve lepšími parametrami. 
Uchádzač, ktorý predkladá ponuku je povinný pred podpisom zmluvy preukázať 
ekvivalentnosť ním ponúkaného tovaru na základe relevantných dokladov. O splnení 
podmienky ekvivalentnosti rozhoduje verejný obstarávateľ. 

 
6. Obhliadka  pred vypracovaním cenovej ponuky:  

Verejný obstarávateľ odporúča záujemcom vykonať obhliadku miesta realizácie predmetu 
zákazky, aby si sami overili a získali potrebné informácie, nevyhnutné na prípravu a 
spracovanie ponuky. Vzhľadom na rozsah predmetu obstarávania, na konkrétne podmienky 
miesta realizácie, na podklady poskytnuté záujemcom k vypracovaniu ponuky odporúčame 
obhliadku vykonať. 

Spoločná obhliadka nie je stanovená. V prípade záujmu odporúčame záujemcom, aby si 
vopred telefonicky dohodli čas na vykonanie obhliadky. Záujemcom pri obhliadke miesta 
realizácie predmetu zákazky bude k dispozícii kontaktná osoba verejného obstarávateľa – Mgr. 
E. Makóová, tel.: 055/6962794 alebo p. starostu na 0915 864 013. Výdavky spojené s 
obhliadkou miesta realizácie predmetu zákazky idú na ťarchu záujemcu. 

 
7. Hlavné miesto dodania predmetu zákazky – sídlo verejného obstarávateľa: 

Milhosť 6, 04458 Milhosť (okr. Košice-okolie) 
 

8. Termín dodania predmetu zákazky: do 10 týždňov odo dňa nadobudnutia účinnosti 
zmluvy uzatvorená medzi objednávateľom a zhotoviteľom. 

 
9. Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky: 

Predmet zákazky bude financovaný formou bezhotovostného platobného styku z  rozpočtu 
obce Milhosť na základe vyhotovenej faktúry. Verejný obstarávateľ uhradí finančné 
prostriedky len za skutočne zrealizované služby. Lehota splatnosti faktúry je 30 dní odo dňa jej 
doručenia objednávateľovi. Preddavky  verejný obstarávateľ neposkytuje. 

10. Cena  

Cena predmetu zákazky musí byť stanovená v súlade so zákonom č. 18/1996 Z.z. o cenách 
v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon 
o cenách. Cena musí byť vo formáte: 

- ako cena celkom bez DPH,  
- výška a sadzba DPH a  
- cena celkom vrátane DPH (viď. Príloha č. 1).  

Celková cena bude predstavovať náklady na všetky práce, materiály, technológie, skúšky 
a vyhotovenie súvisiacich dokladov a dokumentov atď., ktoré sú podľa zadávacej 



dokumentácie, technických noriem a všeobecne záväzných právnych predpisov nevyhnutné 
na zhotovenie diela a jeho uvedenie do prevádzky a užívanie bez obmedzení a vád. 

Pokiaľ uchádzač nie je platcom DPH, tak na túto skutočnosť v ponuke upozorní.  

 

11. Predpokladaná hodnota zákazky:  max.  3 000,00 Eur bez DPH 
 

12. Dôležité informácie: 
Pokiaľ výška predložených cenových ponúk nepresiahne výšku finančného limitu určeného 
v tejto Výzve, 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. 

 
13. Možnosť rozdelenia cenovej ponuky: 

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

 
14. Možnosť predloženia variantných riešení: NIE 

 
15. Lehota viazanosti cenových ponúk: 31.12.2021 

 
16. Lehota/miesto na predkladanie cenových ponúk: do 22.11.2021 (vrátane) do 24:00h. 

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 – „Predplatné vodomery“ . 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!“, a heslom 
obstarávania „Cenová ponuka – „Predplatné vodomery“, 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. 

17. Termín otvárania ponúk: 23.11.2021, 09:00 OcÚ Milhosť. 
 



18. Podmienky účasti uchádzačov: 
 
18.1. Vyplnená príloha č. 1: NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIÍ 
18.2. Vyplnená príloha č. 2: Položkovitý rozpis (namiesto tejto prílohy môžete použiť  

položkovitý rozpis vo forme scanu vlastného rozpisového formulára  /resp. 
cenovej ponuky/ opatrený pečiatkou a podpisom štatutárneho zástupcu) 

18.3. Vyplnená príloha č. 3: Čestné vyhlásenie uchádzača o neuložení zákazu účasti 
vo verejnom obstarávaní 

18.4. Vyplnená príloha č. 4: Čestné vyhlásenie o tom, že voči uchádzačovi nebolo 
zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz 
pre nedostatku majetku 

18.5. Vyplnená príloha č. 5: Čestné vyhlásenie uchádzača o vylúčení konfliktu 
záujmov v procese verejného obstarávania 

18.6. Osobné postavenie: 
Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 
zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní.  
 

19. Vyhodnotenie splnenia podmienok účasti 
Podmienkou vyhodnotenia splnenia podmienok účasti je predloženie všetkých požadovaných 
dokladov na preukázanie splnenia podmienok účasti. 

 
20. 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. 

 
21. Typ zmluvy:    Objednávka 

 
22. Lehota na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky: 

Lehota na dodanie predmetu zákazky najneskôr do 10 týždňov od účinnosti zmluvy.  
 

23. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa: 
 

1. Postup pri otváraní ponúk: otváranie a 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 uchádzač hodnotený aspoň v jednom 
prípade „NESPLNIL“, bude zo súťaže vylúčený.  

2. Lehota na oznámenie víťaznej ponuky: Verejný obstarávateľ oznámi úspešnému 
uchádzačovi v lehote do 10 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 predmetu zákazky.  



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 realizovať dielo do výšky krytia finančných 

prostriedkov rozpočtom obstarávateľa.  
8. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo nevybrať uchádzača, resp. zrušiť verejné 

obstarávanie na zabezpečenie plnenia predmetu zákazky bez udania dôvodu.  
 
S pozdravom        
 
 
 
 
 
 
V Milhosti, dňa 16.11.2021   .......................................................... 
       v.r. Ing. Štefan Nagy - starosta obce 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prílohy:  
(Príloha č. 1) Návrh na plnenie kritérií  
(Príloha č. 2) Položkovitý rozpis 
(Príloha č. 3) Čestné vyhlásenie uchádzača o neuložení zákazu účasti vo verejnom obstarávaní  
(Príloha č. 4) Čestné vyhlásenie o tom, že voči uchádzačovi nebolo zastavené konkurzné konanie pre 
nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatku majetku 
(Príloha č. 5) Čestné vyhlásenie uchádzača o vylúčení konfliktu záujmov v procese verejného 
obstarávania  


