
Výzva na predloženie cenovej ponuky (prieskum trhu) 

 

zákazka podľa s § 117 zákona č.343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa  

Názov: Obec Mojzesovo 

 Sídlo: Mojzesovo 494, 941 04 

 IČO: 00309117 

 DIČ: 2021060547 

 Kontaktná osoba vo veciach verejného obstarávania:  

Meno a priezvisko: Ing. Jozef Čunderlík 

 Telefón: 0903 323 829 

 e-mail: starosta.mojzesovo@gmail.com 

 2. Predmet zákazky  

         2.1. Názov zákazky:  výmena atiky a asfaltových pásov na prístavbe  kultúrneho domu 

         2.2. Druh zákazky: výmena atiky  a asfaltových pásov – stavebné práce, búracie práce 

         2.3. Typ zmluvy: zmluva o dielo 

          2.4. Platnosť zmluvy: 30. júla 2018 

3. Miesto, termín a spôsob dodania predmetu zákazky  

         3.1. Miesto dodania predmetu zákazky:  budova kultúrneho domu prístavba 

         3.2. Termín dodania predmetu zákazky: 30. apríl 2018 

4. Opis predmetu zákazky a jeho rozsah 

                4.1. Predmet zákazky požaduje verejný obstarávateľ oceniť nasledovne: 

Montáž/demontáž a materiál: 

• Atikový pozinkovaný plech farebný 18 bežných metrov šírka 430 mm  

• odkvapový hák 29 ks 

• Odkvapové plechy –  pozinkované 28 bežných metrov šírka 250 mm 

• Penetračný náter na 250m2 

• Pásy z modifikovaného asfaltu s posypom -na hydroizoláciu plochých striech (napr.  paraelast 

PV S42 modifikovaný kaučukom hr. 4,2 mm  250 m2 

• Ostatný materiál potrebný k prácam , tmele, trhacie nity, natĺkacie hmoždenky  

 

 5. Variantné riešenie: umožňuje sa  

 

 6. Predpokladaná hodnota zákazky: 5500.-€ 
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 7. Predkladanie cenových ponúk  

       7.1. Cenové ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku a v €. 

       7.2. Cenová ponuka predmetu zákazky, ktorá zahŕňa aj dovoz a vyloženie predmetu zákazky, sa 

predkladá na celý predmet zákazky. 

 7.3. Lehota na predloženie cenových ponúk: do 14.3.2018 10:00 hod.  

7.4. Cenové ponuky sa doručujú v listinnej podobe v uzatvorených obálkach a označujú sa názvom 

zákazky a ďalej sa uvádza NEOTVÁRAŤ. 

 7.5. Adresa, na ktorú sa majú cenové ponuky doručiť: Mojzesovo 494, 941 04 V prípade, že uchádzač 

predloží ponuku prostredníctvom poštovej zásielky, rozhodujúci je termín doručenia ponuky 

verejnému obstarávateľovi. V prípade osobného doručenia uchádzači odovzdajú ponuku do 

podateľne obecného úradu 

 8. Lehota viazanosti ponuky 

 8.1. Cenová ponuka zostáva platná počas lehoty viazanosti ponuky stanovenej do 31.12. 2018.  

9. Podmienky financovania predmetu zákazky  

9.1. Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtu verejného obstarávateľa formou 

bezhotovostného platobného styku. 

 9.2. Zálohy nebudú poskytované. 

 9.3. Fakturácia – faktúra bude vystavená po dokončení stavebných prác. Prílohou faktúry bude 

dodací list . Splatnosť faktúry je  10  dní odo dňa doručenia faktúry.  

10. Podmienky účasti uchádzačov 

 10.1. Uchádzač predloží doklad o oprávnení podnikať na daný predmet zákazky (kópia výpisu z 

obchodného alebo živnostenského registra).  

11. Kritérium na hodnotenie cenových ponúk  

11.1. Najnižšia cena s DPH za celý predmet zákazky. 

 12. Obsah ponuky  

12.1. Ponuka musí obsahovať: - ocenenie predmetu obstarávania v súlade s bodom 4 - doklad podľa 

bodu 10. 

 13. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa  

13.1. Po vyhodnotení cenových ponúk budú uchádzači písomne oboznámení s výsledkom 

vyhodnotenia.  

13.2. S úspešným uchádzačom bude uzatvorená zmluva. 

 13.3. Ak úspešný uchádzač z akéhokoľvek dôvodu odstúpi od podpisu zmluvy, verejný obstarávateľ 

môže vyzvať na uzatvorenie zmluvy ďalšieho uchádzača v poradí. 

 13.4. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku z predložených ponúk v 

prípade, že predložené ponuky nebudú výhodné pre verejného obstarávateľa alebo budú v rozpore s 

finančnými možnosťami verejného obstarávateľa.  



13.5. Všetky výdavky spojené s prípravou, predložením dokladov a predložením cenovej ponuky 

znáša výhradne uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi. 

V Mojzesovo , dňa:  20.  februára 2018               Spracoval: Ing. Jozef ČUNDERLÍK starosta obce. 

Smernica starostu obce č.2/2016  o postupe pri aplikovaní zákona o verejnom obstarávaní pre 

zákazky podľa §  117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov 

 

 

                                                                                                  Ing. Jozef ČUNDERLÍK 

                                                                                                    starosta obce 


