
 
       Municipal Real Estate Dunajská Streda s.r.o.       

    Alžbetínske nám.1203 
    929 01 Dunajská Streda                                           

________________________________________________________________ 

 
Výzva na predloženie cenovej ponuky  

 
Zákazka nebežného charakteru na zabezpečenie prác „Izolácia strechy – časť C“, 

v rámci postupu verejného obstarávania podľa  § 9 ods.9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom 
obstarávaní  v znení neskorších predpisov. 

 
 
1. Identifikácia obstarávateľa 
 
Názov:   Municipal Real Estate Dunajská Streda, s.r.o. 
Adresa:                      Alžbetínske námestie 1203, 929 01 Dunajská Streda 
Zastúpený:                 Ing. Alexander Kürthy, konateľ spoločnosti  
IČO:                          46 313 834 
DIČ:                          2023319364 
IČ DPH:                    SK 2023319364 
Kontaktná osoba ohľadne odbornej špecifikácie: Ing. Alexander Kürthy 
Telefón: 0907/747 665, e-mail: alexander.kurthy@gmail.com 
 
 
2. Predmet obstarávania: Realizácia izolácie strechy časti „C” administratívnej budovy na 

Alžebtínskom námestí 1203. 

Kód CPV: Hlavný slovník: 45261410-1, 45321000-3. 
 

3. Typ zmluy: Zmluva o dielo podľa  § 269 ods. 2 a nasl. Obchodného zákonníka, 

 

4. Miesto dodania predmetu zákazky: Administratívna budova, Alžbetínske námestie 1203, 

929 01 Dunajská Streda 

 

5. Podrobný opis predmetu zákazky a jeho obsah 

Predmetom obstarávania je dodávka a montáž tepelnej izolácie a novej hydroizolácie strechy 

administratívnej budovy nad miestnosťami č.1-34 aula, č.3-38 schodisko, č.3-39 sklad, č.3-40 

vzduchotechnika a č.3-41 technologická miestnosť. Podrobná špecifikácia predmetu 

obstarávania je uvedená v prílohe č.1, ďalšie informácie Vám poskytne kontaktná osoba na 

vyžiadanie. 



 

6. Zmluvná cena 

Pri stanovení zmluvnej ceny  záujemca vychádza z priloženého výkazu výmer, ktorý tvorí 

prílohu č.1 výzvy na predloženie cenovej ponuky. Výsledná cenová ponuka má obsahovať 

konkrétnu cenu bez  DPH a s DPH rozpísanú podľa výkazu výmer. Predpokladaná hodnota 

zákazky v EUR bez DPH: 15.000,00 

 

7. Lehota a miesto na prekladanie ponúk: 07.02.2014 do 12.00 hod., na adresu uvedenú 

v bode 1. v zalepenej obálke s heslom: „Izolácie strechy – časť „C“ – NEOTVÁRA Ť!“ 

 

8. Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky 

Lehota splatnosti faktúr bude 60 dňová. Ostané detaily budú upresnené v Zmluve o dielo s 

úspešným uchádzačom.  

 

9. Obsah ponuky 

1. Identifikačné údaje uchádzača 

2. Cena rozpísaná podľa výkazu výmer, ktorý je prílohou č.1 výzvy na predloženie cenovej 

ponuky.  

3. Kópia výpisu z obchodného registra uchádzača. 

Ponuky sa predkladajú v 1 originálnej verzii. 

 

10. Kritéria na hodnotenie ponúk 

Kritériom na vyhodnotenie ponúk bude najnižšia cena v EUR bez DPH. 

Úspešným uchádzačom sa stane ten uchádzač, ktorý predloží najnižšiu cenu za celý predmet 

obstarávania. O úspešnosti ponuky budú uchádzači informovaní. 

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

neúplná ponuka (napr. chýbajúci požadovaný doklad, neocenené všetky položky výkazu 

výmer) – bude z hodnotenia vylúčená. 

Ponuka musí byť podpísaná štatutárnym orgánom uchádzača alebo osobou oprávnenou konať 

za uchádzača. 

 

11. Lehota viazanosti ponúk 

Do 30.06.2014 

 



12. Ďalšie informácie 

Predmet verejného obstarávania je považovaný za zákazku s vyššou predpokladanou 

hodnotou, ako 1000 EUR, ktorá nie je ani nadlimitná, ani podlimitná a nie je bežne dostupná 

na trhu. (bežná dostupnosť na trhu je vymedzená §9b zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom 

obstarávaní v znení neskorších predpisov) 

Všetky výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez akéhokoľvek 

finančného nároku na verejného obstarávateľa. 

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku z predložených ponúk, ak 

presahujú finančné  možnosti verejného obstarávateľa.  

Obchodné vzťahy medzi verejným obstarávateľom a úspešným uchádzačom sa budú riadiť 

Odchodným zákonníkom. 

 
Dátum: 03.02.2014      
                        Ing. Alexander Kürthy  

konateľ spoločnosti     
 
 
Dátum zverejnenia výzvy: 03.02.2014 

Termín na predkladanie ponúk: 07.02.2014 

 


