
 

 

 
 
 

Obec Mužla, Mužla č. 711, 943 52 Mužla 
 
 
 

 

 
 

 
Vec: Výzva na predloženie ponuky 
 

Obec Mužla, 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 žiadame o predloženie ponuky v zmysle § 117 ZVO na nižšie špecifikovaný predmet zákazky  

 

Rekonštrukcia domu služieb pre vinárov a vinohradníkov v obci Mužla 

 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:  

Verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. b) ZVO:  

Názov verejného obstarávateľa / obstarávateľa: Obec Mužla 

Sídlo: č. 711, 94352 Mužla 

Štatutárny zástupca: Ing. Iván Farkas, starosta 

IČO:  00309125 

DIČ:  2021060558 

Tel.: +421 36 2861760 

E-mail:  starostamuzla@muzla.sk 

Internetová stránka: www.muzla.sk 

Bankové spojenie: Prima Banka Slovensko, a.s. 

Číslo účtu.:  SK25 5600 0000 0009 0498 8007 

2. Miesto predloženia/doručenia ponuky: Obecný úrad Mužla, podateľňa; alebo na e-mailovú  
adresu gabriel.radosicky@gmail.com 

3. Kontaktná osoba verejného obstarávania: Ing. Gabriel Radošicky, 
gabriel.radosicky@gmail.com; +421 908 247 172 

4. Predmet obstarávania: 

Stavebno-technické úpravy / prestavba s účelom vytvorenia laboratória vína podľa projektovej 
dokumentácie „Rekonštrukcia domu služieb pre vinárov a vinohradníkov v obci Mužla” Gabriel 
Slávik – GOLD PROJECT, Kamenný most, 11/2019. Stavba je umiestnená v centre obce, vedľa 
kultúrneho domu. Budova je napojená na miestny vodovod, elektrické rozvody, na vlastnú 
betónovú žumpu. Objekt je obdĺžnikového tvaru o max rozmeroch 20,17 x 9,58 m. Ďalšie technické 
parametre objektu: zastavaná plocha: 180,79 m2; úžitková plocha: 144,57 m2; jedno nadzemné 
podlažie; max. výška hrebeňa: 6,710 m; tvar strechy: sedlová s vikiermi. Podrobnejšie informácie 
sú uvedené v projektovej dokumentácie v prílohe. 

Zákazka spolufinancovaná z fondov EU: Názov projektu „ IG HERITAGE - Development of services 
supporting local wine makers in the region“, kód projektu: SKHU/1901/3.1/002 spolufinancované 
z Interreg Slovenská republika-Maďarsko. 

5. Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania:  

Zmluva o dielo podľa prílohy č. 2. 

6. Podrobný opis predmetu zákazky (predmetu obstarávania): 

Podrobný opis predmetu zákazky tvorí projektová dokumentácia v prílohe. 

7. Predpokladaná hodnota zákazky:  124 272,18 EUR bez DPH 

8. Miesto dodania predmetu zákazky: k.ú. Mužla, parc. č. 357/4, 357/3, 357/1, súp. č. 902 

http://www.muzla.sk/
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9. Lehoty na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky alebo trvanie zmluvy: 4 mesiacov od 
prevzatia staveniska. 

10. Súťažné podklady k výzve na predloženie cenovej ponuky: sú zverejnené na 
http://muzla.sk/verejne-obstaravanie/ :“Wine_LAB”. 

11. Financovanie predmetu zákazky: Interreg Slovenská repulika-Maďarsko 

12. Lehota na predloženie ponuky: 12.01.2021, do 9:00  

Ponuka musí byť doručená do tohto termínu! 

13. Spôsob predloženia ponuky: podľa výberu uchádzača: poštou alebo osobne alebo emailom 

Ppoštou/osobne na Obecný úrad Mužla 

Elektronicky na emailovú adresu: gabriel.radosicky@gmail.com. E-mailom predložené ponuky 
budú potvrdené odpoveďou. 

14. Podmienky účasti: 

a. Uchádzač musí byť oprávnený uskutočňovať požadované stavebné práce. 

b. Uchádzač musí preukázať, že za za predchádzajúcich päť rokov odo dňa zverejnenia 
výzvy realizoval stavebné práce rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet 
zákazky vo finančnom objeme súhrnne min. 100.000,- €  bez  DPH (požadovanú hodnotu 
je možné preukázať prostredníctvom viacerých zrealizovaných zákaziek). Pod  
stavebnými  prácami  rovnakého  alebo  podobného charakteru  sa  rozum ejú práce na 
novostavbách, rekonštrukciách, opravách, obnovách a stavebných  úpravách obdobných  
budov  pozemných stavieb  podobnej technickej zložitosti  ako  je  predmet  zákazky  
napr.  verejné  budovy,  školy,  škôlky,  domovy dôchodcov, nemocnice, obytné budovy, 
administratívne budovy, budovy pre obchody a služby a pod. 

15. Kritériá na vyhodnotenie ponúk s pravidlami ich uplatnenia a spôsob hodnotenia   ponúk:  

Kritérium: najnižšia cena 

Spôsob a pravidlá vyhodnotenia ponúk: 

Verejný obstarávateľ zostaví poradie platných ponúk, do úvahy bude braná cena s DPH alebo 
celkom v prípade neplatiteľa DPH za celý predmet zákazky. Ponuka s najnižšou cenou bude 
vyhodnotená ako víťazná. Ak sa do vyhodnocovania dostane iba jedna ponuka, poradie sa 
nestanovuje. Ako platná ponuka bude akceptovaná iba ponuka spĺňajúca všetky vyžadované 
náležitosti. 

16. Pokyny na zostavenie ponuky:  

Ponuka a ďalšie doklady vo verejnom obstarávaní musia byť predložené v slovenskom jazyku. Ak 
ponuku predkladá uchádzač so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, musí predložiť doklady, 
ktorými preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní v pôvodnom jazyku 
a súčasne predložiť úradný preklad takýchto dokladov do slovenského jazyka. To sa netýka 
dokladov predložených v ponuke uchádzača, ktoré sú vyhotovené v českom jazyku. V prípade 
zistenia rozdielov v obsahu predložených dokladov je rozhodujúci preklad v slovenskom jazyku. 

Uchádzačom sa nepovoľuje predložiť variantné riešenie vo vzťahu k požadovanému predmetu 
zákazky. 

Označenie ponuky: “Cenová ponuka - Rekonštrukcia domu služieb pre vinárov a vinohradníkov v 
obci Mužla”, “Neotvárať”  

Požadujeme, aby ponuka obsahovala nasledovné doklady a údaje:  

a. Identifikačné údaje uchádzača a návrh na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk: 
(obchodné meno a sídlo uchádzača, IČO, DIČ, IČ pre daň, telefón, fax, e-mail, webová 
stránka, bankové spojenie, č. účtu a pod.) s uvedením predmetu zákazky na ktorú sa 
ponuka predkladá – úplne vyplnený „Dotazník uchádzača a cenová ponuka“ podľa prílohy 
č.3. 

b. Rozpočet vypracovaný na základe výkazu výmer (príloha č.1) 

c. Fotokópia dokladu o oprávnení uskutočňovať stavebné práce (nepovinné, 
odporúčané - verejný obstarávateľ overuje údaje cez portál OverSi (portál Úradu 
podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu). U právnických osôb napr. výpis z 
obchodného registra, u fyzických osôb napr. výpis zo živnostenského registra.  

d. Zoznam stavebných  prác obdobného charakteru ako je predmet zákazky 
uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov odo dňa zverejnenia výzvy tak,  aby 

http://muzla.sk/verejne-obstaravanie/
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súhrnne boli v hodnote 100.000,- € bez DPH. V zozname musí byť uvedené obchodné 
meno alebo názov, sídlo a identifikačné číslo odberateľa, názov zákazky a ak z názvu nie 
je zrejmý predmet aj stručná identifikácia (opis) predmetu, cena  bez  DPH, lehota 
uskutočnenia  stavebných  prác  (začatie a ukončenie - min. mesiac  a  rok),  meno  
kontaktnej  osoby  odberateľa  pre  overenie informácií  s jej telefonickým kontaktom a e-
mailovou adresou.  

e. Podpísaný Návrh zmluvy podľa prílohy č. 2 

17. Otváranie ponúk: 12.01.2021 o 10:00, Obecný úrad Mužla 

18. Postup pri otváraní ponúk:  

Uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk bude umožnená účasť na 
otvárení ponúk. Uchádzač môže byť zastúpený štatutárnym orgánom alebo osobou 
splnomocnenou uchádzačom na jeho zastupovanie. 

19. Lehota viazanosti ponúk: 31.12.2021 

20. Osoby určené pre styk so záujemcami a uchádzačmi:  

Pre proces verejného obstarávania: Ing. Gabriel Radošicky 

Telefón: +421 908 / 247 172 

Email: gabriel.radosicky@gmail.com    

Pre predmet zákazky: Mgr. Nagy Tamás 

Telefón: +421 905 734 538; +421 36 286 1763 

Email: tamas.nagy@muzla.sk  

21. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa: 

a) Všetky výdavky spojené s prípravou, predložením dokladov a predložením cenovej  ponuky 
znáša výhradne uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi. 

b) Záujemcom sa odporúča požiadať o obhliadku miesta realizácie stavby, ktorá bude 
predmetom rekonštrukcie / zmeny stavby. Výdavky spojené s prehliadkou idú na ťarchu 
záujemcu. Kontaktná osoba na obhliadku: Mgr. Nagy Tamás, +421 905 734 538; +421 36 286 
1763. 

c) Od úspešného uchádzača bude verejný obstarávateľ požadovať pred podpisom Zmluvy: 

• Časový harmonogram stavby 

• Overená kópia poistnej zmluvy na Stavebné a montážne práce 

d) Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom v zmysle ZVO, ktorý nespĺňa 
podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f), ak u neho existuje dôvod na vylúčenie podľa 
§ 40 ods. 6 písm. f) tohto zákona a ak má povinnosť zapísať sa do registra partnerov 
verejného sektora a nie je zapísaní (Zákon č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného 
sektora). 

 

 
 
 
 
V Mužle, dňa 21.12.2020  
 
 
 
 
 
 
 ..........................................................  

 Ing. Iván Farkas, starosta 
 
Prílohy:  
 
Príloha č. 1 - Projektová dokumentácia s výkaz výmer 
Príloha č. 2 - Návrh Zmluvy o dielo 
Príloha č. 3 - Dotazník uchádzača a cenová ponuka 
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