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Výzva na predloženie ponuky 
 

Žiadateľom / prijímateľom je osoba, ktorá nie je verejným obstarávateľom, ani obstarávateľom, ale ktorej 
verejný obstarávateľ poskytne časť finančných prostriedkov z NFP predstavujúcich percentuálny podiel 
rovnaký alebo nižší ako 50 % finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác 
a poskytnutie služieb, pričom na túto osobu sa vzťahuje Metodický pokyn CKO č. 12 verzia 8, ktorý je 
priamo uplatniteľný pre EŠIF s účinnosťou od 31.10.2020 a stanovuje pravidlá obstarávania pre tieto 
typy zákaziek, ako aj Príručkou k  procesu VO– SIEA – pre oblasť podpory: Prioritná os 4, verzia 6.1, 
platnosť od 30.12.2020   
 
 

„Zníženie energetickej náročnosti objektu výrobnej spoločnosti PROFIFOREST s.r.o.“ 
 

1. Identifikácia zadávateľa:  
(zadávateľa/prijímateľa, objednávateľa) 
v zmysle § 8 ods. 2 zákona č. 343/2015 Z.z. O verejnom obstarávaní (ZVO) 
 
Názov:     PROFIFOREST s.r.o. 
Sídlo:      I.Lihoveckého 1805/12, Zvolen 960 01 
Štatutárny zástupca:   Miroslav Strhársky 
    Marián Rievaj     
IČO:    44 749 902  
DIČ:    2022824375   
IČ DPH:   SK 2022824375  
Internetová stránka:  https://www.profiforest.eu/ 
Kontaktná osoba   
vo veciach obstarávania:   Miroslav Strhársky   
Telefón:  +421 905 831 303 
Email:    profiforest.vo@gmail.com  
 
 
2. Miesto predloženia/doručenia ponuky: 
Ponuku je možné predložiť písomne v elektronickej podobe (t. j. e-mailom) alebo listinnej podobe 
najneskôr do uplynutia lehoty stanovenej v bode 9 tejto Výzvy. 
Uchádzač predloží ponuku vypracovanú v súlade s bodom 11 tejto Výzvy na predloženie ponuky. 
 
 
Ponuku je možné predložiť v elektronickej podobe, t.j. formou e-mailovej komunikácie zaslaním 
ponuky na nasledujúci elektronický kontakt: profiforest.vo@gmail.com 
 
 
 
3. Predmet obstarávania: 
Predmetom obstarávania k zákazke s názvom: „Zníženie energetickej náročnosti objektu výrobnej 
spoločnosti PROFIFOREST s.r.o.“ je uskutočnenie stavebných prác v zmysle opisu požadovaných 
prác nižšie – bližšie špecifikované v prílohe č.4 (výkaz-výmer) a v prílohe č.5 (projektová dokumentácia). 
v rámci projektu financovaného z Operačného programu: Kvalita životného prostredia. 
 
Spoločný slovník obstarávania (CPV):  
Hlavný predmet, hlavný slovník 
45213250-0 Stavebné práce na stavbe priemyselných budov 
 
Dodatočný kód CPV, hlavný slovník: 
45000000-7 Stavebné práce  
45421100-5 Montáž dverí a okien a súvisiacich súčastí 
45320000-6 Izolačné práce 
45232141-2 Vykurovacie práce 
45310000-3 Elektroinštalačné práce 
31520000-7 Lampy/svietidlá a príslušenstvo k nim 
 
Predmetom realizácie stavebných prác je  zníženie energetickej náročnosti prevádzky spoločnosti 

PROFIFOREST, s.r.o. vo Zvolene na Lihoveckého ulici č. 1 805 / 12. 

mailto:profiforest.vo@gmail.com
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Predmetom realizácie je administratívno-výrobná budova a jej technické zariadenia. 

Umiestnenie stavby je  na parcelách č. C – 1397/4,60,61,64, v  katastrálnom území Zvolen.  

Stavba je zapísaná ako administratívna budova na LV č. 380. 

 

➢ Rekonštrukcia a modernizácia stavebných objektov v oblasti priemyslu za účelom zníženia ich 
energetickej náročnosti ZLEPŠENIE TEPELNEJ OCHRANY OBJEKTU 

 celková obnova stavebného objektu, ktorá bude pozostávať zo: 
 

A. Zateplenia strechy  
B. Zateplenia obvodového plášťa 
C. Výmena otvorových konštrukcií v obvodovom plášti 

 
➢ Rekonštrukcia a modernizácia vykurovacieho systému, ktorá bude pozostávať zo: 

 
A.        Inštalácia účinnejších plynových kondenzačných kotlov 
B.        Výmena rozvodov a vykurovacích telies 
C.        Inštalácia automatickej regulácie 

 
➢ Rekonštrukcia a modernizácia vykurovacieho systému, ktorá bude pozostávať zo: 

 

A.          Využitie tepla z výrobného procesu v strihárni 
 

➢ Rekonštrukcia a modernizácia systémov osvetlenia 
 
 
Celý predmet zákazky je v celom rozsahu opísaný tak, aby bol presne a zrozumiteľne špecifikovaný. 
V prípade ak sa technické požiadavky predmetu zákazky odvolávajú na konkrétneho výrobcu, výrobný 
postup, obchodné označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu atď. resp. ak niektorý z použitých 
parametrov, alebo rozpätie parametrov identifikuje konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné 
označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby atď. môže uchádzač predložiť 
ekvivalentné plnenie predmetu zákazky spočívajúce v odlišnom technickom riešení poskytujúcom 
rovnaký alebo lepší výsledok. Ekvivalentné plnenie predmetu zákazky musí spĺňať ten istý účel použitia 
a musia mať kvalitatívne rovnaké alebo lepšie vlastnosti a technické parametre ako je požadované pri 
pôvodnom predmete zákazky. Uvedené sa vzťahuje na všetky stanovené parametre. Osoba podľa § 8 
ods. 2 zákona bude ekvivalenty akceptovať, ak budú mať porovnateľné kvalitatívne alebo vyššie 
výkonnostné charakteristiky. 
 
V prípade ak je opise predmetu zákazky odkaz na slovenské technické normy, ktorými sa prevzali 
európske normy, európske technické osvedčenia, spoločné technické špecifikácie, medzinárodné 
normy, iné technické referenčné systémy zavedené európskymi normalizačnými organizáciami, alebo 
ak také neexistujú, technické špecifikácie, ktoré pochádzajú z priemyselného odvetvia a sú týmto 
odvetvím všeobecne uznávané, normy pre oblasť obrany a špecifikácie obranného materiálu, ktoré sú 
obdobné týmto normám, uchádzač môže predložiť aj iné rovnocenné ekvivalentné doklady. 
 
V prípade ekvivalentného plnenia predmetu zákazky uchádzač musí v ponuke predložiť ako prílohu k 
nacenenému výkaz výmer „Zoznam ponúkaných ekvivalentných položiek“, v ktorej uvedie čísla 
a názvy pôvodných položiek, ku ktorým ponúka ekvivalent, čísla nových položiek, obchodný názov, 
typové označenie a technické parametre ponúkaného ekvivalentu v takom rozsahu, aby žiadateľ / 
prijímateľ vedel pri hodnotení ponuky posúdiť, či ponúkaný výrobok, zariaďovací predmet alebo materiál 
je alebo nie je ekvivalentom k tomu, ktorý bol požadovaný podľa výzvy na predkladanie ponúk. 
 
Variantné riešenie: Neumožňuje sa predložiť variantné riešenie vo vzťahu k požadovanému predmetu 
zákazky. 
 
Ak súčasťou ponuky bude aj variantné riešenie, nebude takéto variantné riešenie zaradené 
do vyhodnocovania a bude sa naň prihliadať, akoby nebolo predložené. 
 

Predmet zákazky nie je rozdelený na časti. Dôvodom nerozdelenia zákazky na časti je jeho charakter, 
t.j. rekonštrukcia a modernizácia stavebných objektov v oblasti priemyslu za účelom zníženia ich 
energetickej náročnosti, zlepšenie tepelnej ochrany objektu, celková obnova stavebného objektu. Jedná 
sa o jednu súvislú, jednoliatu, ucelenú stavebnú prácu, ktorej výsledkom je dielo použiteľné na 
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konkrétny účel zníženia energetickej náročnosti administratívno-výrobnej budovy. Predmet zákazky nie 
je rozdelený na časti, nakoľko predmet zákazky tohto verejného obstarávania so všetkými 
požadovanými prácami je považovaný za ucelený celok s nezameniteľnými vzájomnými väzbami, 
súslednosťou a vyžadovaným postupom. V prípade rozdelenia na časti, separátne dodávanie 
jednotlivých prác od rôznych dodávateľov by prinieslo celkom zjavne neprimerané ťažkosti, ak nie 
nemožnosť získať celý celý predmet zákazky v plne funkčnom stave, a zároveň by prakticky znemožnilo 
požadovať od mnohých dodávateľov súčinnosť a výkon najmä záručných práv. 

 Uchádzač predloží ponuku na celý predmet zákazky tak, ako je to požadované v súťažných 
podkladoch. 
 
4. Podmienky účasti: 
 

4.1  Podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia:  

4.1.1 Uchádzač musí byť oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať 
službu, ktorá zodpovedá predmetu zákazky, na ktorý predkladá ponuku.  

Uchádzač nemusí predkladať v ponuke tento doklad, túto skutočnosť si overí prijímateľ sám v 
príslušnom registri. V prípade uchádzača, ktorého oprávnenosť dodávať predmet zákazky nie je možné 
preveriť z obchodného registra cez verejne dostupné zdroje na internete, predloží tento uchádzač aj 
výpis z obchodného registra resp. obdobného registra pre danú krajinu, prostredníctvom ktorého bude 
možné túto skutočnosť posúdiť (úradne overený preklad). 

 
 
4.2. Podmienky technickej a odbornej spôsobilosti:  
4.2.1  Uchádzač predloží Oprávnenie na vykonávanie činností, ktoré sú predmetom zákazky - 
Osvedčenie vydané SKSI alebo obdobnou organizáciou v zmysle zákona č.138/1992 Zb. o 
Autorizovaných architektoch a autorizovaných statických činnostiach alebo obdobné oprávnenie 
zodpovedajúce predmetu zákazky vydané v krajine Európskej únie v zmysle platných právnych 
predpisov na činnosť Stavbyvedúceho na výkon funkcie stavbyvedúceho v rozsahu minimálne pre 
oblasť Pozemné stavby. Za originál sa v tomto prípade považuje kópia príslušného platného 
osvedčenia/dokladu s originál pečiatkou oprávnenej osoby na výkon činnosti stavbyvedúceho. 
 
 
4.2.2  Uchádzač predloží Oprávnenie na vykonávanie činností, ktoré sú predmetom zákazky - 
Osvedčenie vydané SKSI alebo obdobnou organizáciou v zmysle zákona č.138/1992 Zb. 
o Autorizovaných architektoch a autorizovaných statických činnostiach alebo obdobné oprávnenie 
zodpovedajúce predmetu zákazky vydané v krajine Európskej únie v zmysle platných právnych 
predpisov na činnosť Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia Inžinier pre statiku 
stavieb. Za originál sa v tomto prípade považuje kópia príslušného platného osvedčenia/dokladu s 
originál pečiatkou oprávnenej osoby na výkon činnosti stavbyvedúceho. 
 
 
Pre potreby posúdenia aktuálneho stavu statiky ako aj vplyvu navrhovaného strešného plášťa na statiku 
vodorovných konštrukcií budovy Zadávateľ vyžaduje prítomnosť Inžiniera pre statiku stavieb na stavbe 
počas celej doby  odkrývania strešného plášťa stavebného objektu. 
 
 
4.3 Potenciálny zhotoviteľ/uchádzač môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia 
podmienok technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti čestným vyhlásením (Príloha 9: 
Čestné vyhlásenie k preukázaniu splnenia podmienok technickej spôsobilosti alebo odbornej 
spôsobilosti), pričom na požiadanie poskytne zadávateľovi doklady, ktoré čestným vyhlásením nahradil; 
potenciálny zhotoviteľ, ktorý bol vyhodnotený ako úspešný je povinný pred podpisom zmluvy/zadaním 
objednávky predložiť všetky doklady, ktoré predbežne nahradil čestným vyhlásením; potenciálny 
zhotoviteľ doručí doklady prijímateľovi do piatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti, ak 
prijímateľ neurčil dlhšiu lehotu; ak potenciálny zhotoviteľ nedoručí doklady v stanovenej lehote, jeho 
ponuka nebude prijatá a ako úspešný bude vyhodnotený potenciálny zhotoviteľ, ktorý sa umiestnil ako 
druhý v poradí. 
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4.4 Dokumenty na preukázanie splnenia podmienok účasti sa predkladajú v originálnom vyhotovení 
alebo ako úradne osvedčené fotokópie týchto dokladov. V prípade predkladania ponuky elektronicky 
(e-mailom), uchádzač predloží sken požadovaných dokumentov vo formáte PDF. 
 
 
4.5  Uchádzač môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť 
technické a odborné kapacity inej osoby- bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí 
uchádzač prijímateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude skutočne používať kapacity osoby, ktorej 
spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Skutočnosť 
podľa druhej vety preukazuje uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej technickými a 
odbornými kapacitami mieni preukázať svoje finančné a ekonomické postavenie alebo svoju technickú 
spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne 
plnenie alebo svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť 
použité na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, musí preukázať splnenie 
podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia, t.j.: oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať 
stavebné práce, alebo poskytovať službu preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú 
boli kapacity uchádzačovi poskytnuté. 

 
5. Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom obstarávania:  
S úspešným uchádzačom, ktorého ponuka splnila určené požiadavky vo Výzve na predkladanie ponúk, 
podmienky účasti a na základe výsledku, podľa kritéria na vyhodnotenie ponúk, ktorým je najnižšia 
cena v EUR bez DPH na predmet zákazky, podpísaná zmluva o dielo.  

 

6. Predpokladaná hodnota zákazky: 

Celkovú predpokladanú hodnotu zákazky stanovil prijímateľ podľa pravidiel jej výpočtu vyjadrených v § 
6 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní vo výške: 631 747,39 EUR bez DPH (na základe 
stavebných cenníkov-výkaz výmer ocenených stavebným rozpočtárom). 
 
 
7. Miesto a termín dodania predmetu zákazky: 
Prijímateľ požaduje zrealizovať predmet zákazky v k.ú. Zvolen. 
Všetky práce je potrebné ukončiť a dielo odovzdať najneskôr do 14 mesiacov odo dňa začatia  
realizácie diela, pričom začatie realizácie diela nastáva protokolárnym odovzdaním a prevzatím 
staveniska a dokončenie diela nastáva jeho protokolárnym odovzdaním a prevzatím. 
 
8. Financovanie predmetu zákazky: 
Predmet zákazky bude financovaný zo zdrojov spoločnosti PROFIFOREST s.r.o. a z NFP, v rámci 
výzvy OPKZP-PO4-SC421-2018-46. Predmet zákazky bude financovaný v zmysle pravidiel 
Operačného programu Kvalita životného prostredia. 

Predmet zákazky sa bude financovať formou bezhotovostného platobného styku na základe 
vyhotovenej faktúry. Splatnosť faktúry do 60 dní od doručenia faktúry Objednávateľovi. Objednávateľ 
na predmet zákazky neposkytujú preddavky. 

Objednávateľ bude uhrádzať  cenu za Dielo nasledovne: 

Prvá faktúra, ktorú je Zhotoviteľ oprávnený vystaviť na konci mesiaca, počas ktorého objem stavebných 
prác a dodávok dosiahne minimálne 30% zo zazmluvnenej ceny Diela s DPH bude vystavená po 
protokolárnom odovzdaní stavebných prác podľa výkazu - výmer, na základe overeného zisťovacieho 
protokolu a súpisu vykonaných prác, v ktorom bude uvedené množstvo a ich ocenenie v súlade s 
cenovou ponukou. 

Druhá faktúra, ktorú je Zhotoviteľ oprávnený vystaviť na konci mesiaca, počas ktorého objem 
stavebných prác a dodávok dosiahne  minimálne ďalších 30% zazmluvnenej ceny Diela s DPH bude 
vystavená po protokolárnom odovzdaní stavebných prác podľa výkazu - výmer, na základe overeného 
zisťovacieho protokolu a súpisu vykonaných prác, v ktorom bude uvedené množstvo a ich ocenenie v 
súlade s cenovou ponukou. 

Konečná tretia faktúra  vo výške zvyšnej časti ceny Diela, ktorú je Zhotoviteľ oprávnený vystaviť po 
dokončení Diela, na základe Protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela podľa výkazu výmer, v ktorom bude 
uvedené, že Objednávateľ Dielo preberá. 
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9. Lehota na predloženie ponuky: 
Uchádzač môže svoju ponuku predložiť najneskôr do: 21.06.2021 do 10:00 hod. miestneho času. 
Rozhodujúci je termín doručenia ponuky prijímateľovi. Ponuky predložené po tomto stanovenom 
termíne nebudú zaradené do vyhodnocovania a budú vrátené uchádzačovi neotvorené.  

Spôsob predloženia ponuky: 

Ponuku je možné predložiť v elektronickej podobe, t.j. formou e-mailovej komunikácie zaslaním 
ponuky na nasledujúci elektronický kontakt: profiforest.vo@gmail.com 
 
Do predmetu e-mailu treba uviesť heslo: „Zníženie energetickej náročnosti objektu výrobnej 
spoločnosti PROFIFOREST s.r.o.- NEOTVÁRAŤ“. 
Ponuka vyhotovená a predložená v elektronickej forme musí byť vo formáte, ktorý zabezpečí trvalé 
zachytenie jej obsahu. Doklady a dokumenty tvoriace obsah ponuky požadované vo Výzve, prijímateľ 
žiada predložiť ako súbory (scan originálov/úradne osvedčených kópií) vo formáte „pdf. 
 
Ponuku je možné predložiť v listinnej podobe, t.j. poštou, kuriérom alebo osobne na adresu:  
PROFIFOREST s.r.o., I.Lihoveckého 1805/12, Zvolen 960 01 
 
Pri fyzickom alebo poštovom doručení uchádzač vloží ponuku do samostatného neprehľadného obalu. 
Obal musí byť uzatvorený a musí obsahovať nasledovné údaje:  
1. kontaktné miesto a miesto predloženia/doručenia ponuky uvedené v I. bode Výzvy,  
2. údaje odosielateľa – uchádzača (názov/obchodné meno, sídlo/adresa),  
3. označenie heslom: „Zníženie energetickej náročnosti objektu výrobnej spoločnosti 
PROFIFOREST s.r.o.- NEOTVÁRAŤ“.  
V prípade predloženia ponuky v listinnej podobe všetky dokumenty podpísané štatutárnym orgánom 
uchádzača, resp. osobou splnomocnenou na konanie za uchádzača, musia byť predložené v origináli 
alebo ako osvedčené kópie.  
Ponuka vyhotovená a predložená v listinnej podobe musí byť vo formáte, ktorý zabezpečí trvalé 
zachytenie jej obsahu, čiže musí byť vyhotovená písacím strojom alebo tlačiarenským výstupným 
zariadením výpočtovej techniky, ktorej obsah je pre fyzickú osobu čitateľný. 
V prípade osobného doručenia ponuky zo strany uchádzača je potrebné ponuku doručovať počas 
pracovných dňoch pracovnej doby v čase od 8:00 hod. do 15:00 hod. V posledný deň lehoty na 
predkladanie ponúk do 10:00 hod. prijímateľ odporúča záujemcovi vopred sa informovať o osobnom 
doručovaní ponuky na tel. č.: +421 905 831 303. Pri osobnom doručení je povinnosťou prijímateľa vydať 
uchádzačovi Potvrdenie o osobnom doručení cenovej ponuky, v ktorom uvedie dátum, čas a miesto 
doručenia ponuky.  
V prípade doručenia ponuky poštou, kuriérom alebo osobne je rozhodujúci okamih doručenia (deň 
a hodina) na kontaktné miesto a miesto predloženia/doručenia ponuky uvedené v I. bode Výzvy, 
nie dátum pečiatky odoslania na pošte, či dátum odovzdania na dopravu.   
 
Prijímateľ nenesie zodpovednosť za oneskorené doručenie ponuky (napr. poštou, kuriérom a pod.) a 
ponuky doručené po ukončení lehoty na predkladanie ponúk sa uchádzačovi vrátia ako neotvorené, 
nebudú vyhodnocované a bude sa na ne hľadieť akoby ani neboli doručené.  
Uchádzač môže ponuku vziať späť alebo zmeniť najneskôr do termínu predkladania ponúk uvedeného 
v bode 9. tejto Výzvy.  
Uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku. Uchádzač nemôže byť v tom istom postupe 
zadávania zákazky členom skupiny dodávateľov, ktorá predkladá ponuku. Prijímateľ vylúči 
uchádzača, ktorý je súčasne členom skupiny dodávateľov. 
 
10. Kritériá na vyhodnotenie ponúk s pravidlami ich uplatnenia a spôsob hodnotenia ponúk: 
Jediným kritériom pri hodnotení ponuky je cena.  
Posudzuje sa cena bez DPH uvedená v Návrhu na plnenie kritériá (Príloha 2 tejto výzvy) v cenovej 
ponuke uchádzača.  
Pod cenou sa rozumie cena za uskutočnenie celého predmetu zákazky v EUR bez DPH.  
   
Ak uchádzač nie je platcom DPH, túto skutočnosť uvedie do cenovej ponuky. Všetky ceny uvedené v 
ponuke uchádzača musia byť vyjadrené v mene euro (EUR, €) a zaokrúhlené na 2 desatinné miesta.  
 Cena za obstarávaný predmet zákazky musí byť stanovená podľa zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o 
cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č.87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon 
Národnej rady Slovenskej republiky č.18/1996 Z. z. o cenách.  
Do procesu vyhodnocovania budú zaradené len ponuky, ktoré splnia požiadavky na predmet zákazky 
a podmienky účasti. V prípade akýchkoľvek nejasností/potreby objasnenia a vysvetlenia podmienok 



 

 
6 

účasti a požiadaviek na predmet zákazky budú uchádzači vyzvaní na vysvetlenie resp. doplnenie 
cenovej ponuky.  
Úspešný bude ten uchádzač, ktorý navrhol najnižšiu cenu celého predmetu zákazky. Ostatní uchádzači 
budú neúspešní. 
 
11. Pokyny na zostavenie ponuky: 
Uchádzač je fyzická osoba, právnická osoba alebo skupina takýchto osôb, ktorá na trhu poskytuje 
službu, dodáva tovar alebo uskutočňuje stavebné práce a predložila ponuku. Ponuka uchádzača musí 
obsahovať minimálne nasledovné doklady a údaje: 

a. Identifikačné údaje uchádzača: 
Minimálne požadované údaje: obchodné meno a sídlo uchádzača, IČO, DIČ, IČ DPH (v prípade platcu 
DPH), telefón, e-mail, webová stránka, bankové spojenie, číslo účtu. Prijímateľ odporúča, aby uchádzač 
predložil vyplnený formulár, ktorý tvorí Prílohu 1 tejto Výzvy na predloženie ponuky. 
b. Návrh uchádzača na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk 
Predloží uchádzač vyplnenú formuláru, ktorý tvorí Prílohu 2 tejto Výzvy na predloženie ponuky. Cena 
musí byť uvedená ako cena celkom za celý daný predmet zákazky bez DPH uvedená v EUR. Uchádzač, 
ktorý nie je platcom DPH túto skutočnosť uvedie v návrhu na plnenie kritérií. 
c. Nacenený Výkaz výmer Príloha č. 4 tejto Výzvy na predloženie ponuky. 
Predloží uchádzač na celý predmet zákazky vyplnený výkaz výmer, ktorý je prílohou výzvy na 
predkladanie ponúk.  
d. Doklady v zmysle tejto Výzvy podľa bodu 4 Podmienky účasti 
e. Čestné vyhlásenie k predkladaným dokumentom predmetu zákazky, k spracovaniu osobných 
údajov a k tomu,  že ako uchádzač nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený 
konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v  štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého 
pobytu. Čestné vyhlásenie tvorí Prílohu č. 3 tejto Výzvy na predloženie ponuky.  

f. Zoznam subdodávateľov podľa Prílohy č.7 - uchádzač predkladá len v prípade, že časť 
predmetu obstarania bude realizovať formou subdodávky. 

g. Čestné vyhlásenie o neprítomnosti konfliktu záujmov. Čestné vyhlásenie tvorí Prílohu č. 8 
tejto Výzvy na predloženie ponuky. 

Doklady a dokumenty obsahujúce cenovú ponuku sa predkladajú v štátnom jazyku, to znamená 
v slovenskom jazyku, akceptuje sa ponuka aj v českom jazyku. Ak cenová ponuka bude obsahovať 
dokument v inom ako slovenskom alebo českom jazyku,  musí byť predložený v cenovej ponuke aj jeho 
preklad do slovenského jazyka. Ak sa zistí rozdiel v obsahu predložených dokladov, rozhodujúci je 
preklad v štátnom jazyku. Dokumenty predložené v českom jazyku nemusia byť preložené do 
slovenského jazyka. 

12. Otváranie ponúk: 
Ponuky predložené uchádzačmi v lehote na predkladanie ponúk uvedenej v bode 10. tejto Výzvy na 
predloženie ponuky budú otvorené dňa 21.06.2021 o 12:00 hod. miestneho času na adrese uvedenej 
v bode 1 tejto Výzvy. Otváranie a vyhodnotenie ponúk je neverejné. 
 
13. Vyhodnotenie podmienok účasti a vyhodnotenie ponúk: 
 
Spôsob A):  
Prijímateľ použije v tomto postupe zadávania zákazky spôsob vyhodnotenia ponúk – REVERZNÁ 
SÚŤAŽ za nasledovných podmienok: ak bude predložená viac ako jedna ponuka, verejný obstarávateľ 
vyhodnotí splnenie požiadaviek na predmet zákazky a splnenie stanovených podmienok účasti po 
vyhodnotení ponúk na základe kritériá/kritérií na vyhodnotenie ponúk, a to iba v prípade uchádzača, 
ktorý sa umiestnil na prvom mieste v poradí na predmet zákazky. 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. 
 
Spôsob B):  
Prijímateľ môže (v prípade, že neuplatní reverznú súťaž) vyhodnotiť splnenie požiadaviek na predmet 
zákazky a splnenie podmienok účasti v prípade všetkých uchádzačov, ktorí predložili ponuku 
nasledovne: 
- vyhodnotí splnenie stanovených podmienok účasti podľa bodu 4 PODMIENKY ÚČASTI tejto Výzvy 
hodnotením „Splnil/Nesplnil“; 
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- vyhodnotí splnenie požiadaviek na predmet zákazky podľa dokladov predložených uchádzačom v 
ponuke podľa časti 11. POKYNY NA ZOSTAVENIE PONUKY, písm. a) až g) tejto Výzvy hodnotením 
„Splnil/Nesplnil“; 
- na základe stanovených kritérií na vyhodnotenie ponúk podľa časti 10. KRITÉRIÁ NA  VYHODNOTENIE 

PONÚK S PRAVIDLAMI ICH UPLATNENIA A SPÔSOB HODNOTENIA PONÚK   tejto Výzvy zostaví konečné poradie 
uchádzačov podľa dosiahnutých bodov, ktorí splnili podmienky účasti a ktorých ponuky splnili 
požiadavky na predmet zákazky. 
 
Prijímateľ následne vypracuje Zápisnicu z vyhodnotenia ponúk (Záznam z prieskumu trhu) s uvedením 
spôsobu vyhodnocovania Po vyhodnotení predložených ponúk buď spôsobom A), alebo spôsobom B) 
(napr. aj odoslaní oznámení o vylúčení), bude všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na 
predkladanie ponúk, odoslané oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk, do 5 pracovných dní odo 
dňa vypracovania Zápisnice z vyhodnotenia ponúk (e-mailom). Uchádzač spĺňajúci podmienky účasti, 
ktorého ponuka sa umiestnila ako prvá v poradí a ponuka spĺňa požiadavky na predmet zákazky, bude 
vyhodnotený prijímateľom ako úspešný, jeho ponuka bude prijatá a prijímateľ ho vyzve na poskytnutie 
súčinnosti a uzavretie zmluvy.  
 
Prijímateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených ponúk, ak sa podstatne zmenia 
okolnosti, za ktorých sa zadávanie zákazky vyhlásilo a nebolo ich možné predvídať. 

 

14. Ďalšie informácie obstarávateľa: 
Úspešný uchádzač sa zaväzuje strpieť výkon kontroly / auditu / overovania súvisiaceho s predmetom 
zmluvy kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí ́nenávratného finančného príspevku, 
a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. 
 
Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu sú najmä: 
a. Poskytovateľ a ním poverené osoby, 
b. Útvar vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského 
orgánu a nimi poverené osoby, 
c. Najvyšší kontrolný úrad SR, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby, 
d. Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány (Úrad vládneho auditu) a osoby 
poverené na výkon kontroly/auditu, 
e. Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov, 
f. Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ, 
g. Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písmenách a) až f) v súlade s príslušnými 
právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ. 
 
Úspešný uchádzač  -  zhotoviteľ aj subdodávatelia sú povinní, pokiaľ sa ich to týka, že podľa § 4 ods. 1 
druhá veta zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora, "Partner verejného sektora 
musí byť zapísaný v registri aspoň po dobu trvania zmluvy". 
 
15. Konflikt záujmov:  
Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby v celom procese tohto postupu zadávania zákazky nedošlo ku 
konfliktu záujmov, ktoré by viedlo k narušeniu alebo obmedzeniu hospodárskej súťaže alebo porušeniu 
princípu transparentnosti a princípu rovnakého zaobchádzania v tomto verejnom obstarávaní. V prípade 
identifikovania existencie konfliktu záujmov kedykoľvek v tomto postupe zadávania zákazky Verejný 
obstarávateľom, tento prijme primerané opatrenia a vykoná nápravu pre jeho odstránenie. Opatreniami 
podľa prvej vety sú najmä vylúčenie zainteresovanej osoby z procesu prípravy alebo realizácie tohto 
postupu zadávania zákazky alebo úprava jej povinností a zodpovednosti s cieľom zabrániť pretrvávaniu 
konfliktu záujmov. V prípade nemožnosti odstrániť konflikt záujmov inými účinnými opatreniami, vylúči  
Prijímateľ v súlade s ustanovením § 40 ods. 6 písm. f) ZVO uchádzača, ktorého sa konflikt záujmov 
týka, z tohto postupu zadávania zákazky. 
 
 
Vo Zvolene dňa 01.06.2021 

 
 
 

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

      Miroslav Strhársky, štatutárny zástupca 
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