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VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK 

Prieskum trhu – určenie predpokladanej hodnoty zákazky 

Verejný obstarávateľ realizuje prostredníctvom tejto výzvy prieskum trhu na určenie 

predpokladanej hodnoty zákazky v súlade s § 6 zákona č.343/2015 Z.z. o verejnom 

obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

 

1. Identifikačné údaje verejného obstarávateľa 

Úradný názov:  Mesto Dunajská Streda 

Sídlo:   Hlavná 50/16, 929 01 Dunajská Streda 

Krajina:   Slovenská republika 

IČO:   00305383 

DIČ:   2021129968 

Kontaktná osoba vo veciach zákazky: 

Telefón:   +421 918/591 017 

Email:   priska.papayova@dunstreda.eu,  

 

2. Názov predmetu zákazky:  

Zriadenie expozície „Envirocentrum Dunajská Streda“ vrátane vnútorného vybavenia, 

technológií a scenárov 

 

3. Stručný opis predmetu zákazky: 

Hlavný slovník kód CPV: 39154000-6 Zariadenia pre výstavy 

Zriadenie expozície „Envirocentrum Dunajská Streda“ vrátane vnútorného vybavenia, 

technológií a scenárov (k žiadosti o NFP výzvy OPKZP-PO2-SC211-2021-67). 

Druh zákazky: tovar 

Predmet zákazky požaduje verejný obstarávateľ oceniť v súlade s tabuľkou na ocenenie 

predmetu obstarávania, ktorá tvorí prílohu č. 1 a č. 2 tejto výzvy. Uchádzač predloží 

vyplnenú prílohu č. 1 a č. 2 tejto výzvy. Pri vypĺňaní prílohy č. 1 a č. 2 tejto výzvy 

uchádzač musí vychádzať zo samotnej výzvy. Cenová ponuka uchádzača musí obsahovať 

všetky náklady súvisiace s predmetom zákazky. Uchádzač nesmie pozmeniť formu 

prílohy č. 1 a č. 2, konkrétne položky predmetu obstarávania, mernú jednotku ako ani 

približné množstvo mernej jednotky. 

 

4. Miesto dodania predmetu zákazky:  

 

Mesto Dunajská Streda, Mestský úrad Dunajská Streda, Hlavná 50/16, 929 01, Dunajská 

Streda 

 

5. Spôsob výpočtu predpokladanej hodnoty zákazky: 

Cena za predmet zákazky musí byť stanovená v mene euro a podľa zákona č. 18/1996 Z. 

z. o cenách v znení neskorších predpisov špecifikovaná ako maximálna, ktorá zahŕňa 

všetky náklady spojené s predmetom zákazky. 

Ak je dodávateľ platcom dane z pridanej hodnoty (ďalej len DPH), navrhovanú zmluvnú 

cenu uvedie v zložení: 

- Navrhovaná zmluvná cena bez DPH 

- Sadzba DPH a výška DPH 

- Navrhovaná zmluvná cena vrátane DPH 
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Ak dodávateľ nie je platcom DPH, uvedie navrhovanú cenu celkom. Upozorní na 

skutočnosť, že nie je platcom DPH. 

Spôsob vyhodnotenia ponúk: Predpokladaná hodnota zákazky sa určí ako aritmetický 

priemer cien/ponúk uchádzačov za celý predmet zákazky v EUR bez DPH. 

 

6. Lehota na predkladanie ponúk prieskumu trhu: do 25.10. 2021 do 10:00 hod. 

 

7. Podmienky dodávateľa na predloženie cenovej ponuky: Príloha č.1 a Príloha č.2 

Uchádzač predloží ponuku v lehote na predkladanie ponúk uvedenú v bode 6. tejto výzvy 

elektronicky na e-mailovú adresu: priska.papayova@dunstreda.eu a to tak, že do prílohy 

emailu priloží scan originálu prílohy č. 1 a č. 2 tejto výzvy, ktorý bude podpísaný 

štatutárnym orgánom uchádzača, alebo na to poverenou osobou a opatrený pečiatkou 

(ak sa vyžaduje). 
Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku. 

Lehota viazanosti ponúk: 31.12.2021 

 

8. Kritérium na vyhodnotenie ponúk: 

Kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena bez DPH za celý predmet zákazky. 

 

Na základe vyhodnotenia ponúk predložených v prieskume trhu bude stanovená 

predpokladaná hodnota zákazky. 

 

 

Prílohy: 

Príloha č.1: Špecifikácia vnútorného vybavenia, technológií a scenárov „Envirocentrum 

Dunajská Streda“ 

Príloha č.2: Návrh na plnenie kritérií 

Príloha č.3: Informácie o spracovávaní osobných údajov dotknutých osôb 

Príloha č. 4: Ideový zámer Envirocentum Dunajská Streda  

 

Spracoval/a: Ing. Priska Pápayová 

V Dunajskej Strede, 19.10.2021 
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