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Zn.   vybavuje : Ing Kürthy Alexander  V Šamoríne, dňa 3.5.2021 

tel.: 0908747665 

 

Vec : Výzva na predloženie cenovej ponuky – zaslanie 

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

„Rekonštrukcia strechy bytového domu č. 13 - 15 a bytového domu č. 17 - 19 na 
Hlbokej ulici v Šamoríne“ 

za účelom výberového konania. 

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 čestné prehlásenie, že nemáte uložený 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. 

Vzhľadom na to, že pri spracovaní cenovej ponuky je potrebná obhliadka, žiadosť o obhliadku je 
možné predložiť mailom na mailovú adresu alexander.kurthy@mpbhsamorin.sk v lehote do 5.5.2021 
do 12.00 hodiny.  

Ponuku je možné predložiť elektronicky na mailovú adresu alexander.kurthy@mpbhsamorin.sk, 
alebo osobne v uzatvorenej obálke s označením: „Rekonštrukcia strechy“ do podateľne MPBH Šamorín 
s.r.o. v termíne do 17.5.2021 do 12.00 hodiny. 

V rámci cenovej ponuky vyžadujeme predloženie ceny podľa špecifikácie uvedenej v prílohe 
a predpokladanú lehotu zhotovenia diela v dňoch. 

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

S pozdravom 

 

Ing Kürthy Alexander, v.r. 

Konateľ spoločnosti 
 

Príloha č. 1: Špecifikácia predmetu zákazky a pokyny 

Príloha č. 2 Čestné vyhlásenie o zákaze účasti 

Príloha č. 3 Položkový výkaz výmer (samostatná príloha) 
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Príloha č. 1 

Špecifikácia predmetu zákazky 

 

„Rekonštrukcia strechy bytového domu č. 13 - 15 a bytového domu č. 17 - 19 na 
Hlbokej ulici v Šamoríne“ 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa: 

MPBH Šamorín, s.r.o. 

Veterná 23/D,  

931 01 Šamorín,  

Slovenská republika 

IČO: 36 261 611,  

IČ DPH: SK 2021833583 

tel.: c 

e-mail: alexander.kurthy@mpbhsamorin.sk 

2. Typ zmluvy a predmet zákazky: ZoD na predmet zákazky „Rekonštrukcia strechy 
bytového domu č. 13 - 15 a bytového domu č. 17 - 19 na Hlbokej ulici“  

3. Podrobný popis predmetu zákazky 

Podrobný popis predmetu zákazky je uvedený v prílohe č. 3, kde je zároveň stanovený 
spôsob stanovenia ceny vo formáte exe.  

Cenu je potrebné stanoviť spolu dodávka a montáž cenou bez DPH nasledovne: 

1. Celková cena bez DPH jednej strechy  

2. Celková cena bez DPH druhej strechy  

3. Spolu bez DPH  

4. Výška DPH 20 %  

5. Cena celkom s DPH  

Poznámka: Vyplnený výkaz výmer jednej strechy sa použije pre stanovenie celkovej 
ceny 2x. 

Pri realizácii stavebných prác nebudú akceptované požiadavky na naviacpráce 
a zhotoviteľ nemá nárok na ich preplatenie. 

4. Miesto zhotovenia diela: bytový dom č. 13 - 15 a bytový dom č. 17 - 19 na Hlbokej 
ulici 

5. Predpokladaný termín plnenia zmluvy do 30.9.2021 

6. Jazyk ponuky: slovenský 

7. Podmienky financovania predmetu obstarávania: Predmet obstarávania bude 
financovaný z rozpočtu MPBH Šamorín. 

8. Obsah ponuky: 

 identifikácia zhotoviteľa 
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 označenie miesta stavby, ktoré je predmetom jeho ponuky,  

 celková cena diela v členení cena bez DPH, výška DPH a celková cena s DPH,  

 návrh realizácie v kalendárnych dňoch,  

 návrh záručnej lehoty stavby (min. lehota 6 rokov), 

 vyplnený položkový rozpočet podľa položiek výkazu výmer vo vytlačenej verzií a na CD 
nosiči vo formáte EXCEL, (Uchádzač je povinný naceniť všetky položky výkazu výmer 
na základe uvedených merných jednotiek alebo vlastného odborného odhadu na 
základe vykonanej obhliadky). 

 Doklad o odbornej spôsobilosti na výkon činnosti stavbyvedúceho vydaný na základe 
osobitného predpisu - odborná spôsobilosť na vybrané činnosti vo výstavbe podľa 
zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov a zákona č. 138/1992 Zb. o 
autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov, t. j. osvedčenie 
o vykonaní odbornej skúšky pre činnosť stavbyvedúci s odborným zameraním 
pozemné stavby 

 kópia výpisu z obchodného registra s uvedením oprávnenia na uskutočňovanie 
stavieb a živnostenské oprávnenie na činnosť Strechár 

 zoznam referencií minimálne v počte 3 aj s uvedením kontaktov na správcov, alebo 
investorov (referencie týkajúce sa rekonštrukcie striech) 

 čestné vyhlásenie o zákaze účasti vo verejnom obstarávaní (viď príloha).  

9. Výsledok vyhodnotenia bude písomne oznámený všetkým uchádzačom po ukončení 
hodnotenia ponúk. Uchádzači nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou 
na výberovom konaní. 

10. Verejný obstarávateľ výberové konanie na zhotoviteľa diela zruší, ak nastanú okolnosti 
hodné osobitného zreteľa.  
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Príloha č. 2 

Čestné vyhlásenie 

o zákaze účasti vo verejnom obstarávaní 

 

 

 

 

 
Názov, sídlo uchádzača, IČO týmto čestne prehlasujem, že plním podmienku účasti podľa § 
32 ods. 1 písm. f) zákona č. 343/2015 Z.z. v znení neskorších predpisov a deklarujem ju 
týmto čestným vyhlásením podľa § 32 ods. 2 písm. f). 
 

 
 

Vyhlasujem, 
 

 
 
že nemám uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní. 
 
 
 
 
 
Miesto dňa 
 
 
Podpis štatutárneho zástupcu uchádzača 


