
 

OZ Malokarpatský región 

Hlavná 168, 900 89 Častá 

IČO: 42364892 

 

 
 

Výzva na predloženie ponuky 
Určenie predpokladanej hodnoty zákazky 

 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:  
Verejný obstarávateľv zmysle § 8 ods. 1 písm. d) ZVO: 
Názov verejného obstarávateľa / obstarávateľa: OZ Malokarpatský región, Hlavná 
168, 900 89 Častá 
Štatutárny zástupca: Ing. Ivan Patoprstý, predseda združenia OZ Malokarpatský 
región 
 
IČO:   42364892  
DIČ:   2120078928 
IČ DPH:  nie sme platcom DPH 
Tel.:   0903 850 647 
E-mail   info@malokarpatskyregion.sk 
Internetová stránka:  http://www.malokarpatskyregion.sk/ 
Bankové spojenie:  VUB Banka 
Číslo účtu.:   SK51 0200 0000 0034 3053 2457 
 
Miesto predloženia/doručenia ponuky: OZ Malokarpatský región, Hlavná 168, 900 89 
Častá, e-mail: info@malokarpatskyregion.sk 

2. Kontaktná osoba na prevzatie ponuky: RNDr. Ing. Mgr. Radovan Mičunek, PhD. 
3. Predmet obstarávania: Prenájom kancelárskych priestorov  
4. Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania:  

Zmluva o nájme nebytových priestorov a podnájme nebytových priestorov v zmysle 
zákona č. 116/ 1990 Zb. o nájme a prenájme nebytových priestorov v znení neskorších 
predpisov 

5. Podrobný opis predmetu zákazky (predmetu obstarávania): 
 
Špecifikácia kancelárskych priestorov: 

 administratívny priestor s oknami 

 priestor musí byť uzamykateľný 

 min. 40 m2 

 vhodné pre 3 zamestnancov 

 možnosť pripojenia na internet 

 toaleta s umývadlom podľa hygien. štandardov 

 v bezprostrednej blízkosti k dispozícii bezplatne min. 2 parkovacie miesta 

 v blízkosti možnosť stravovania zamestnancov 

 v rámci ponuky uviesť zvlášť cenu za služby spojené s nájmom (voda, elektrina, 
 internet, teplo) 

 

6. Miesto a termín dodania predmetu zákazky: OZ Malokarpatský región, Hlavná 168, 
900 89 Častá, 11/2019 
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7. Maximálny limit zákazky: 300 Eur s DPH 
 

8. Lehoty na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky alebo trvanie zmluvy:  
01/2020- 1/2025 

9. Financovanie predmetu zákazky: Program rozvoja vidieka 
10. Lehota na predloženie ponuky: 10.12.2019 do 15:00 hod 

11. Spôsob predloženia ponuky: poštou alebo osobne alebo emailom 
12. Kritériá na vyhodnotenie ponúk s pravidlami ich uplatnenia a spôsob hodnotenia   

ponúk: 
 

Najnižšie nájomné za predmet nájmu v sume EUR / 1 m2 prenajímanej plochy bez DPH, 

pokiaľ všetky predložené ponuky nepresiahnu výšku finančného limitu uvedeného v § 5 

ods.3 zákon o verejnom obstarávaní 343/2015 vznp.  

 

13. Pokyny na zostavenie ponuky:  
a. Forma predloženia ponuky: Cenová ponuka musí mať písomnú formu a musí 

byť potvrdená dodávateľom (podpisom a pečiatkou) s uvedením dátumu 
vyhotovenia (potvrdenie dodávateľa musí byť taktiež na strane, kde sa uvádza 
sumárna cenová kalkulácia).  

b. Počet vyhotovení cenovej ponuky: 2 
c. Jazyk cenovej ponuky: Ponuky sa predkladajú v slovenskom alebo v českom 

jazyku. (Cenová ponuka dodávateľa so sídlom mimo územia Slovenskej 
republiky musia byť predložené v pôvodnom jazyku a súčasne musia byť 
preložené do úradného slovenského jazyka okrem dokladov predložených v 
českom jazyku.) 

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

14. Požadujeme, aby ponuka obsahovala nasledovné doklady a údaje:  
a. Identifikačné údaje uchádzača: (obchodné meno a sídlo uchádzača, IČO, DIČ, 

IČ DPH, telefón, fax, e-mail, webová stránka, bankové spojenie, IBAN) s 
uvedením predmetu zákazky na ktorú sa ponuka predkladá. 

b. Dodávateľ musí navrhovanú cenu uviesť vo svojej ponuke nasledovne: 

a) navrhovaná cena bez DPH v eurách; 

b) sadzba DPH v percentách a výška DPH v eurách; 

c) navrhovaná cena vrátane DPH celkom v eurách 

Ak dodávateľ nie je platcom DPH, na túto skutočnosť výslovne upozorní slovným 
spojením: „Nie som platca DPH.“ 

 
15. Lehota viazanosti ponúk: 12/2019 

16. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa: 
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Po vyhodnotení cenových ponúk budú uchádzači e- mailom alebo telefonicky 
oboznámení s výsledkom vyhodnotenia cenových ponúk. S úspešným uchádzačom 
bude podpísaná kúpno-predajná zmluva alebo vystavená záväzná objednávka na 
dodanie tovaru.  
 
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 alebo budú 
z iných dôvodov neprijateľné.  
 
Všetky náklady spojené s prípravou a predložením ponuky, účasťou vo verejnom 
obstarávaní znáša uchádzač bez akéhokoľvek finančného nároku voči verejnému 
obstarávateľovi a bez ohľadu na výsledok verejného obstarávania. 
 
Zadávanie zákazky s nízkou hodnotou, nemá ustanoveniami zákona o verejnom 
obstarávaní stanovené formálne pravidlá procesu a postupu ich zadávania a verejný 
obstarávateľ pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou, postupuje tak, aby vynaložené 
náklady na obstaranie predmetu zákazky a jeho zadanie boli primerané jeho kvalite 
a cene, všetko za dodržania základných princípov verejného obstarávania a podpory 
riadnej hospodárskej súťaže.  
 

Z postupu zadávania zákazky s nízkou hodnotou pre oslovené hospodárske subjekty- 
predkladateľov cenovej ponuky - uchádzačov, nevyplývajú na základe predloženej 
cenovej ponuky žiadne nároky na uzatvorenie zmluvy, vystavenie objednávky, alebo 
na plnenie predmetu zákazky, ani na úhradu nákladov spojených s jej predložením. Na 
daný postup zadávania zákazky s nízkou hodnotou formou vykonania prieskumu trhu 
na základe výzvy na predloženie cenovej ponuky sa nevzťahujú revízne postupy podľa 
zákona o verejnom obstarávaní 

 
 
 
 

 
 
 
S pozdravom, 
V Častej, 2019 
 

......................................................
.  

Ing. Ivan Patoprstý 
predseda OZ Malokarpatský 
región 

 


