
 

 

 
 
 

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 cenovej ponuky na dodanie tovaru s názvom: 

 

Vybavenie vinárskeho laboratória, 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: 

Dodanie vybavenie laboratória podľa zoznamu v prílohe do novo vytvoreného vinárského 
laborátória pre obec Mužla. 

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:  

Kúpno – predajná zmluva. Vzor zmluvy v prílohe 

6. Podrobný opis predmetu zákazky (predmetu obstarávania): 

Podrobný opis predmetu zákazky tvorí zoznam v prílohe. 

7. Predpokladaná hodnota zákazky:  58 338 EUR bez DPH. 

8. Miesto dodania predmetu zákazky: obec Mužla, súp. č. 902 

9. Lehoty na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky alebo trvanie zmluvy: 2 mesiace od 
účinnosti zmluvy. 

10. Súťažné podklady k výzve na predloženie cenovej ponuky: bez úhrady, sú súčasťou výzvy 

11. Financovanie predmetu zákazky: Interreg Slovenská repulika-Maďarsko 

http://www.muzla.sk/
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12. Lehota na predloženie ponuky: 03.02.2021, do 13:00 

Ponuka musí byť doručená do tohto termínu! 

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

Poštou/osobne na Obecný úrad Mužla 

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

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

Podmienky účasti: Uchádzač musí byť oprávnení dodávať požadovaný tovar. 

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. 

15. Pokyny na zostavenie ponuky:  

Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku v eurách so zaokrúhlením na dve desatinné miesta 
pre jednotkovú cenu, pre cenu celkom za každú položku aj cenu celkom. 

Požadujeme, aby ponuka obsahovala nasledovné doklady a údaje:  

a. Krycia strana ponuky + identifikačné údaje uchádzača (s uvedením predmetu zákazky 
na ktorú sa ponuka predkladá): obchodné meno a sídlo uchádzača, IČO, DIČ, IČ pre daň, 
štatutár, kontaktná osoba, telefón, fax, e-mail, webová stránka, bankové spojenie, č. účtu 
a pod. 

b. Fotokópia dokladu o oprávnení dodať tovar (nepovinné, odporúčané - verejný 
obstarávateľ overuje údaje dostupných zdrojov na internete. U právnických osôb napr. 
výpis z obchodného registra, u fyzických osôb napr. výpis zo živnostenského registra. 

c. Návrh uchádzača na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk – vyplnený/nacenený 
podľa zoznamu s technickými parametrami v prílohe č. 1. 

d. Vyplnený a podpísaný Návrh zmluvy podľa prílohy č. 2. 

16. Otváranie ponúk: 03.02.2021 o 14:00 hod. 

17. 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 na jeho zastupovanie. 

18. Lehota viazanosti ponúk: 31.12.2021 

19. 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  

20. 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) 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). 
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V Mužle, dňa 18.01.2021  
 
 
 
 
 
 
 
 ..........................................................  

 Ing. Iván Farkas, starosta 
 
Prílohy:  
 
Príloha č. 1 – Zoznam vybavenia laboratória s technickými parametrami (pdf + xlsx) 
Príloha č. 2 – Vzor Kúpno-predajnej zmluvy (pdf + docx) 


