
Municipal Real Estate Dunajská Streda, s.r.o.   
             Alžbetínske námestie 1203 
               929 01 Dunajská Streda 

 

Vec : Výzva na predloženie cenovej ponuky – zaslanie 

 

Dovoľujeme si Vás požiadať o predloženie cenovej ponuky na predmet zákazky: 

 

Rozšírenie cintorína na Malodvorníckej ceste v Dunajskej Strede 

 

za účelom zistenia predpokladanej hodnoty zákazky. 

 

Uvedenú požiadavku Vám predkladáme v súlade s ustanovením § 6 zákona č. 343/2015 Z. z. 
o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon). 

Zároveň žiadame o predloženie neoverenej kópie oprávnenia na podnikanie v predmete 
zákazky a čestného vyhlásenia o tom, že nemáte zákaz účasti vo verejnom obstarávaní.  

Pokiaľ predložené ponuky nepresiahnu výšku finančného limitu zákaziek s nízkou hodnotou, 
Vaša ponuka bude zároveň slúžiť pre účely výberového konania. 

Ponuku je možné predložiť elektronicky na mailovú adresu gabriela.pomichal@municipal-
ds.sk alebo osobne v uzatvorenej obálke s označením: „Rozšírenie cintorína na Malodvorníckej ceste 
v Dunajskej Strede“ do podateľne verejného obstarávateľa, resp. poštou na adresu verejného 
obstarávateľa v termíne do 07.05.2019 do 16:00 hodiny. 

V rámci cenovej ponuky vyžadujeme predloženie cenovej ponuky platnej do 31.12.2019 podľa 
špecifikácie uvedenej v prílohe. 

Veríme, že sa verejného obstarávania zúčastníte a predložíte ponuku na požadovaný predmet 
obstarávania v súlade s touto výzvou a priloženou špecifikáciou. 

 

 S pozdravom 

 

 

 
         Bc. Jozef Jany 

                         konateľ spoločnosti 

 

 
 

Príloha: Špecifikácia predmetu zákazky  
  



Municipal Real Estate Dunajská Streda, s.r.o.   
             Alžbetínske námestie 1203 
               929 01 Dunajská Streda 

 

Špecifikácia predmetu zákazky pre účely zistenia PHZ 

„Rozšírenie cintorína na Malodvorníckej ceste v Dunajskej Strede“ 

 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa: 

Názov:  Municipal Real Estate Dunajská Streda, s.r.o. 

IČO:  46 313 834 

tel.:  +421 908 798 886 

e-mail:  gabriela.pomichal@municipal-ds.sk 

2. Typ zmluvy a predmet zákazky: 

Zmluva o dielo na predmet zákazky: „Rozšírenie cintorína na Malodvorníckej ceste 
v Dunajskej Strede“ 

3. Podrobný popis predmetu zákazky: 

Predmetom obstarávania je rozšírenie chodníkov, verejného osvetlenia a vodovodu v mestskom   

cintoríne na Malodvorníckej ceste v Dunajskej Strede. Podrobná špecifikácia predmetu 

obstarávania je uvedená v Prílohe č.1 (Výkaz výmer), ďalšie informácie Vám poskytne kontaktná 

osoba na vyžiadanie. 

V prípade, že sa jednotlivé položky predmetu zákazky odvolávajú na konkrétneho výrobcu, výrobný 

postup, značku, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, môže uchádzač vo svojej 

ponuke ponúknuť ekvivalentný tovar s rovnakými alebo lepšími vlastnosťami a parametrami. 

Ak uchádzačom ponúkané výrobky, stavebné práce nespĺňajú technické požiadavky uvedené v 

prílohe, a sú v súlade so slovenskou technickou normou, ktorou sa prevzala európska norma, s 

európskym technickým osvedčením, so spoločnou technickou špecifikáciou, s medzinárodnou 

normou alebo technickým referenčným systémom zavedeným európskym úradom pre 

normalizáciu; uchádzač musí vo svojej ponuke preukázať, že výrobky, stavebné práce spĺňajúce 

príslušné normy zároveň spĺňajú na spokojnosť verejného obstarávateľa požadované 

výkonnostné alebo funkčné požiadavky. 

Kritériom na vyhodnotenie ponúk bude najnižšia cena celkom, t. j. celková cena v € vrátane DPH za 

predmet zákazky. 

Ak uchádzač nie je platcom DPH uvedie navrhovanú cenu celkom. Skutočnosť, že nie je platcom 
DPH, uvedie v ponuke. V prípade, že sa poskytovateľ služby stane počas realizácie platcom DPH, 
bude cena považovaná za cenu vrátane DPH. 
Poradie uchádzačov sa určí porovnaním výšky navrhnutých ponukových cien za poskytnutie predmetu 
zákazky. 
Úspešným uchádzačom bude ten, kto predloží ponuku s najnižšou cenou na  predmet zákazky. 
O úspešnosti ponuky budú uchádzači informovaní. 

Ponuka predložená po uplynutí lehoty na predloženie ponúk nebude hodnotená. Rovnako aj neúplná 

ponuka (napr. chýbajúci požadovaný doklad) – bude z hodnotenia vylúčená. 

4. Miesto dodania: cintorín na Malodvorníckej ceste v Dunajskej Strede 

5. Trvanie zmluvy do: 14.06.2019 

6. Lehota dodania od uzavretia zmluvy (v dňoch, týždňoch): 5 týždňov 

7. Jazyk ponuky: slovenský 

8. Obsah ponuky: 

 Oprávnenie na podnikanie  

 Čestné vyhlásenie o zákaze účasti vo verejnom obstarávaní 

 Cenová ponuka 
9. Podmienky financovania predmetu obstarávania: Predmet obstarávania bude financovaný 

z rozpočtu verejného obstarávateľa.  


