
 O B E C  H A M U L I A K O V O 
Obecný úrad Hamuliakovo 

  Dunajská 127/18 

900 43  Hamuliakovo  
________________________________________________________ 

 

Výzva na predkladanie ponúk 

pre zákazku s nízkou hodnotou 
 

1. Identifikačné údaje verejného obstarávateľa: 

Obec Hamuliakovo 

Sídlo obecného úradu: Dunajská 127/18, 900 43 Hamuliakovo 

Štatutárny zástupca: Ing. Ludmila Goldbergerová, starostka obce 

Osoba oprávnená rokovať vo veciach zmluvných: Ing. Ludmila Goldbergerová, starostka 

obce, e-mail: starosta@obechamuliakovo.sk 

IČO: 00304751, DIČ: 2020662094, IČ DPH: - (nie je platca DPH) 

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko a.s., IBAN: SK29 5600 0000 0018 0927 8001 

tel.kontakt: 02/45988128, webové sídlo: www.obechamuliakovo.sk 

 

2. Kompletné súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či 

poplatkov na internetovej adrese (URL): 

https://obechamuliakovo.sk/ine/vyzvy-na-predkladanie ponuk/  

         

3. Názov predmetu zákazky: 

„Dodávka plynu do odberných miest obce Hamuliakovo“ 

 

4. Stručný opis a min. technické špecifikácie: 

Predmetom zákazky je pravidelná opakovaná dodávka plynu do pripojených odberných miest 

obce Hamuliakovo v predpokladanom množstve v objeme 322 000 kWh/rok s možnosťou 

navýšenia až o 120 000 kWh/rok, vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku za odberné 

miesta, zabezpečenia prepravy a distribúcie dodávaného plynu za dodržania platných 

právnych predpisov SR, technických podmienok a prevádzkového poriadku prevádzkovateľa 

distribučnej siete a prevádzkovateľa prepravnej siete.  

Kód CPV: 09123000-7 Zemný plyn 
  

OM Obecný úrad Hamuliakovo, POD:SKSPPDIS000110100931, Dunajská 127/18 – 48000 kWh,  

OM Základná škola, POD:SKSPPDIS000110107826, Dunajská 134/12 – 85000 kWh, 

OM Kultúrny dom, POD:SKSPPDIS000110100929, Dunajská 125/18 – 100000 kWh,      

OM Telocvičňa, POD:SKSPPDIS000110100932, Dunajská 456/12A – 89000 kWh 

OM Materská škola (v rekonštrukcii),POD:SKSPPDIS000110109554, Dunajská 248/12B  -120000 kWh    

 

5. Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:  

22.000 eur 

 

6. Podmienky účasti vo verejnom obstarávaní: 

Doklad o oprávnení vykonávať práce alebo poskytovať službu v oblasti dodávky plynu  

 

7. Kritériá na vyhodnotenie ponúk: 

Najnižšia cena s DPH  

http://www.obechamuliakovo.sk/
https://obechamuliakovo.sk/ine/vyzvy-na-predkladanie%20ponuk/
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Cenové ponuky budú vyhodnocované na základe najnižšej navrhovanej ponúkanej celkovej 

ceny s DPH uchádzača za obdobie 12 mesiacov spolu za všetky odberné miesta obstarávateľa 

špecifikované vyššie. 

Cena musí byť uchádzačom uvedená ako celková cena predmetu zákazky. Celkovou cenou sa 

rozumie cena za združenú dodávku plynu za všetky odberné miesta, zložená z fixnej 

mesačnej platby vynásobenej počtom mesiacov a sadzby za odobraný plyn v kWh 

vynásobenej predpokladaným množstvom odberu. Celková cena a náklady budú vyjadrené 

vrátane fixných nákladov a všetkých ostatných nákladov súvisiacich so službami spojenými 

s distribúciou, prepravou a skladovaním, vrátane spotrebnej dane a DPH.  

 

8. Realizácia zákazky 

Od 1.6.2021, viazanosť zmluvy na 24 mesiacov. 

 

9. Obsah ponuky 

Cenová ponuka musí obsahovať: 

 Identifikácia uchádzača (názov, sídlo, identifikačné údaje: IČO, DIČ, IČDPH, 

kontaktné údaje) 

 Doklad o oprávnenosti poskytovať službu, resp. dodávať tovar, ktorý je predmetom 

zákazky / Čestné prehlásenie, že uchádzač spĺňa všetky podmienky účasti, ktoré sú 

uvedené v bode 6. výzvy na predkladanie ponúk.  

 Podrobná špecifikácia predmetu zákazky 

 Cena za dodanie v súlade s podmienkami výzvy, vyplnená tabuľka – príloha č.1 

 Čestné prehlásenie v súlade s §32 ods.1 písm. f) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom 

obstarávaní, že uchádzač nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní 

potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo  štáte sídla, miesta 

podnikania alebo obvyklého pobytu. 

    

10. Spôsob, miesto a lehota na predkladanie ponúk:  

Verejný obstarávateľ žiada ponuky zasielať prostredníctvom elektronickej schránky, emailom 

na adresu: info@obechamuliakovo.sk alebo poštou na adresu: Obecný úrad Hamuliakovo, 

Dunajská 127/18, 90043 Hamuliakovo. Lehota na predkladanie ponúk je do: 19.03.2021 do 

16,00 hod. 

 

11. Lehota oznámenia výsledku vyhodnotenia ponúk uchádzačom a ďalšie informácie 

verejného obstarávateľa:  

Verejný obstarávateľ po vyhodnotení ponúk bezodkladne pošle všetkým uchádzačom 

oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk. Úspešnému uchádzačovi oznámi, že prijíma jeho 

ponuku a následne s ním uzavrie zmluvu.   

Ak ponuka uchádzača nebude obsahovať požadované údaje a platné doklady, nebude 

obsahovať celý rozsah požadovanej služby, ponuka nebude vyhodnocovaná. Verejný 

obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených ponúk.  

 

 

Ing. Ludmila Goldbergerová       

Starostka obce Hamuliakovo      

 

V Hamuliakove dňa 4.3.2021 

mailto:info@obechamuliakovo.sk
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Príloha č. 1 

Návrh na plnenie kritérií 

 

Dodávka plynu do odberných miest obce Hamuliakovo 

 

 

Obchodný názov uchádzača: 

Adresa sídla uchádzača: 

 

Kritérium: najnižšia celková cena spolu za všetky odberné miesta  

 

OM 

predpokladaný 
odber v kWh/rok jednotková cena  s 

DPH v € 
spolu cena s DPH v € 

počet mesiacov 
fixných nákladov 

1 
Obecný 48000     

úrad 12     

2 
Základná  85000     

škola 12     

3 
Kultúrny  100000     

dom 12     

4 Telocvičňa 
89000     

12     

5 
Materská  120000     

škola 12     

spolu   442000     

 

 

 

 
V ......................................... dňa ....................... 

 

 

 

           ................................................. 
                      Podpis štatutárneho zástupcu uchádzača

    


