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VÝZVA 

NA PREDKLADANIE PONÚK 
podľa ust. § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“). 
 
 
Názov zákazky: „Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry pre MRK v obci Zliechov“ 

 
1. Identifikácia verejného obstarávateľa a kontaktné miesto: 

Názov:   Obec Zliechov 

Sídlo:   Zliechov č. 233, 018 32  Zliechov 

IČO:   00317969 

Kontaktná osoba:  Ing. Mária Poličková, +421 42 44 43 891, info@mpprofit.sk 

 
Verejný obstarávateľ podľa § 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. 

 
2. Predmet zákazky:  

„Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry pre MRK v obci Zliechov“ 
 

3. Rozdelenie predmetu zákazky na časti: ponuka sa požaduje predložiť na celý predmet zákazky. 
 

4. Opis predmetu zákazky: 
Účelom stavby je zabezpečiť bezpečné vedenie chodcov v pridruženom priestore cesty III/1912 
a MK. Tým sa dosiahne zvýšenie bezpečnosti cestnej dopravy, chodcov a skvalitnenie prepojenia 
jednotlivých častí obce obyvateľmi. Hlavným účelom stavby je rekonštrukcia – výmena poškodenej 
obrusnej a ložnej vrstvy, podkladu existujúcich miestnych komunikácií, rekonštrukcia mostného 
objektu a výstavba nového chodníka.  
V prípade ak sú v projektovej dokumentácií alebo vo výkaze výmer uvádzané konkrétne značky 
stavebných materiálov a výrobkov je možné v ponuke jednotlivými uchádzačmi nahradiť tieto 
materiály ich ekvivalentnými druhmi min. rovnakých, alebo lepších technických parametrov. 
Bližšie informácie sú uvedené prílohách tejto výzvy. 

 
5. Spoločný slovník obstarávania (CPV): 45233160-8 

 
6. Podmienky účasti:  

6.1.  § 32 Osobné postavenie 
- Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods.1 písm. 
e) a písmena f) ZVO. 
- Uchádzač nepreukazuje verejnému obstarávateľovi v ponuke splnenie podmienky účasti podľa § 
32 ods.1 písm. e) ZVO: „je oprávnený uskutočňovať stavebné práce“. Verejný obstarávateľ si overí 
splnenie predmetnej podmienky účasti prostredníctvo verejne dostupných internetových zdrojov 
ako napr. www.orsr.sk, www.zrsr.sk  a pod.. 
- Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. f) ZVO: „nemá uložený zákaz účasti vo 
verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, 
miesta podnikania alebo obvyklého pobytu“- uchádzač nesmie byť vedený v registri osôb so 

http://www.orsr.sk/
http://www.zrsr.sk/


Obec  Zliechov 
Zliechov 233 
018 32 Zliechov 
IČO: 00 317 969 

 

zákazom účasti vo verejnom obstarávaní, ktorý vedie Úrad pre verejné obstarávanie podľa § 183 
ZVO. V prípade, že uchádzač je vedený v tomto registri ku dňu predkladania ponúk, nebude jeho 
ponuka hodnotená. Splnenie predmetnej podmienky účasti bude verejný obstarávateľ overovať 
na základe verejne dostupných informácií v registri vedenom Úradom pre verejne obstarávanie.   
6.1.2. Uchádzač môže doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného 
postavenia preukázať aj podľa § 152 ZVO zákona o verejnom obstarávaní, že je zapísaný v zozname 
hospodárskych subjektov vedenom Úradom pre verejné obstarávanie. 
6.1.3. Uchádzač, ktorého tvorí skupina dodávateľov, preukazuje splnenie podmienok účasti 
týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Splnenie podmienky účasti 
podľa § 32 ods. 1 písm. e) ZVO preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, 
ktorú má zabezpečiť. 

 
7. Predpokladaná hodnota zákazky: 147 209,87 EUR bez DPH  
 
8. Množstvo alebo rozsah predmetu zákazky:  

Bližšie informácie a rozsah predmetu zákazky je uvedený v projektovej dokumentácií a vo výkaze 
výmer, ktorý je prílohou výzvy na predloženie ponuky.  

 
9. Miesto dodania predmetu zákazky:  

Obec Zliechov, parcely E-KN.: 5689, 5712, 5716, 5717/502, 5728, 5729, 5731. 
 

10. Trvanie zmluvy alebo lehota pre skončenie dodávky: 
Trvanie zmluvy na dodanie predmetu zákazky a/alebo lehoty ukončenia dodania predmetu 
zákazky: Zhotoviteľ sa zaväzuje začať stavebné práce do troch pracovných dní po protokolárnom 
prevzatí staveniska. Ukončenie najneskôr do 90 kalendárnych po protokolárnom prevzatí 
staveniska. 
 

11. Variantné riešenie:  neumožňuje sa 
 

12. Obhliadka miesta: V prípade záujmu je nutné si obhliadku dohodnúť na uvedenom kontaktnom 
mieste: Ing. Anton Miko – starosta obce (tel: 0907 710 163). Účasť na obhliadke je nepovinná 
a záujemca, ktorý sa nezúčastni obhliadky môže predložiť ponuku. 

 
13. Lehota a miesto na predloženie ponúk: 02. 02. 2022 do 10:00 hod 

Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť: 
MP Profit PB, s.r.o., Hliníky 712/25, 017 01 Považská Bystrica 
V prípade osobného doručenia uchádzači odovzdajú ponuku do podateľne a to v pracovných 
dňoch od 9.00 hod. do 16.00 hod.  

 
14. Spôsob predkladania ponúk: Ponuky je potrebné doručiť v uzatvorenej obálke poštou, kuriérom 

alebo osobne v súlade s bodom 13. Ponuky  budú predkladané v slovenskom jazyku.  
Cena bude vyjadrená v mene Eur bez DPH a spolu s DPH  (v prípade ak uchádzač nie je platcom 
DPH, uvedie túto skutočnosť v ponuke) 
Označenie obálky v prípade poštového alebo osobného doručenia: 

  
„Infraštruktúra - Zliechov - NEOTVÁRAŤ!“ 
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15. Kritérium vyhodnotenia ponúk:  
Ponuky uchádzačov budú vyhodnocované v súlade so zákonom č.343/2015 Z. z. o verejnom Jediným 
kritériom je najnižšia cena za predmet zákazky pre jednotlivé časti zákazky podľa výzvy a príloh výzvy 
a Rozhodujúca je cena v Eur s DPH. V prípade uchádzača, ktorý nie je platcom DPH bude posudzovaná 
cena celkom. 

 
16. Lehota viazanosti ponúk: 31. 08. 2022 
 
17. Obsah ponuky: 

Cenová ponuka: Uchádzač predloží svoju ponuku, ktorá obsahuje: 
➢ Vyplnený výkaz výmer– príloha č. 1 tejto výzvy v súlade s požiadavkami uvedenými 

v prílohe č. 2 tejto výzvy 
➢ Návrh na plnenie kritérií – príloha č. 4 tejto výzvy 
➢ Podpísaný a vyplnený návrh zmluvy o dielo (bez príloh zmluvy) – príloha č. 3 tejto výzvy 

 
18. Otváranie ponúk:  

Neverejné – uchádzačom sa neumožňuje účasť na otváraní ponúk.  
Uskutoční sa dňa 02. 02. 2022 o 14:00 hod 
Miesto:  MP Profit PB, s.r.o., Hliníky 712/25, 017 01 Považská Bystrica 
 

 
19. Podmienky financovania: Predmet zákazky bude financovaný z vlastných zdrojov Verejného 

obstarávateľa a zo zdrojov Európskej únie prostredníctvom výzvy na predkladanie ponúk č.  OPLZ-
PO6-SC611-2019-1 a štátneho rozpočtu. 

 
20. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:  

V rámci tejto zákazky sa uplatňuje aspekt sociálneho verejného obstarávania. Zhotoviteľ je 
povinný na celú dobu realizácie stavebných prác zamestnať podľa zákona č. 311/2001 Z. z. 
(Zákonník práce) minimálne dve osoby spĺňajúcu podmienku:  
a) patria k marginalizovanej rómskej komunite, a zároveň 
b) sú nezamestnané, pričom uprednostnené budú dlhodobo nezamestnané osoby.  
Pri hľadaní vhodných uchádzačov o zamestnanie spĺňajúcich podmienku podľa písm. a) a b) vyššie 
poskytne Objednávateľ Zhotoviteľovi potrebnú súčinnosť spočívajúcu v predložení zoznamu osôb, 
ktoré tieto predpoklady spĺňajú.  
Splnenie predpokladov uchádzačmi o zamestnanie podľa písm. a) a b) vyššie sa preukáže čestným 
vyhlásením uchádzača o zamestnanie o tom, že patrí k marginalizovanej rómskej komunite- 
(podmienky podľa písm a) a relevantným potvrdením príslušného úradu práce o zaradení 
uchádzača do evidencie uchádzačov o zamestnanie resp. do evidencie dlhodobo nezamestnaných 
(podmienka podľa písm. b) vyššie).  
Ak zhotoviteľ nevyberie zo zoznamu osôb predloženého Objednávateľom  vhodného uchádzača o 
zamestnanie, je Zhotoviteľ oprávnený zamestnať iné osoby spĺňajúce podmienku podľa písm. a) 
a b) vyššie.  
Zhotoviteľ na preukázanie splnenia tejto povinnosti je povinný Objednávateľovi predložiť  
dokumenty  preukazujúce jej splnenie (napr. pracovná zmluva, dohoda o vykonaní práce a pod., 
vrátane čestných prehlásení uchádzačov o zamestnanie, potvrdenia z príslušného úradu práce, 
súhlasov uchádzačov o zamestnanie so spracovaním osobných údajov podľa osobitného predpisu 
a pod.). 
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Verený obstarávateľ zruší použitý postup zadávania zákazky z nasledovných dôvodov: 
- nebude predložená žiadna ponuka, 
- ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo toto verejné obstarávanie, 
- Verejný obstarávateľ môže požiadať uchádzača o vysvetlenie alebo o doplnenie 

predložených dokladov, ktorými preukazuje splnenie podmienok účasti v tomto verejnom 
obstarávaní podľa § 40 ods. 4 ZVO, 

- Verejný obstarávateľ môže písomne požiadať v zmysle § 53 ods. 1 ZVO uchádzačov o 
vysvetlenie ponuky. Vysvetlením ponuky nemôže dôjsť k jej zmene. Za zmenu ponuky sa 
nepovažuje odstránenie zrejmých chýb v písaní a počítaní, 

- Ak bola predložená viac ako jedna ponuka, verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo 
vyhodnotiť splnenie požiadaviek na predmet zákazky a splnenie podmienok účasti (ak 
relevantné) po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk, a to iba v 
prípade uchádzača, ktorý sa umiestnil na prvom mieste v poradí. Ak dôjde k vylúčeniu 
tohto uchádzača, vyhodnotí sa následne splnenie podmienok účasti a požiadaviek na 
predmet zákazky u ďalšieho uchádzača v poradí tak, aby uchádzač umiestnený na prvom 
mieste v novo zostavenom poradí spĺňal podmienky účasti a požiadavky na predmet 
zákazky. Uvedené pravidlá nevylučujú, aby verejný obstarávateľ vyhodnotil splnenie 
požiadaviek na predmet zákazky a splnenie podmienok účasti v prípade všetkých 
uchádzačov, ktorí predložili ponuku. 

 
Upozorňujeme , že na základe nižšie uvedeného ustanovenia zákona o verejnom obstarávaní nebude 
môcť verejný obstarávateľ uzavrieť zmluvu s úspešným uchádzačom v prípade, ak nie je zapísaný v 
registri partnerov verejného sektora: 
§ 11 ods. 1 ZVO: „ Verejný obstarávateľ a obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu, koncesnú zmluvu alebo 
rámcovú dohodu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra 
partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora alebo ktorých 
subdodávatelia alebo subdodávatelia podľa osobitného predpisu, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do 
registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora.“ 
 
Prílohy: 
Príloha č. 1 – Výkaz výmer 
Príloha č. 2 – Projektová dokumentácia 
Príloha č. 3 – Návrh zmluvy o dielo 
Príloha č. 4 – Vzor návrhu na plnenie kritérií  
 
 
V Zliechove, 19. 01. 2022 
 
 
 

                Mgr. Peter Potecký – splnomocnená osoba 


