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Výzva na predloženie ponuky 
 

ako verejný obstarávateľ v zmysle § 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 (ďalej len „ZVO“) 

Vás žiada o predloženie ponuky v zmysle § 117 ZVO na nižšie špecifikovaný predmet zákazky 

 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa 

1.1 Verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1) písm. b) ZVO 

Názov:   Obec Muránska Dlhá Lúka 

Sídlo:    Muránska Dlhá Lúka 111 , 050 01 Muránska Dlhá Lúka 

Štatutárny zástupca:   Mgr. Ján Kvetko, starosta obce 

IČO:    00328545 

DIČ:    2020724728 

Telefóne číslo :   +421 918 401 567 

emailová adresa :   starosta@mdl.sk    
Web:    www.muranskadlhaluka.sk 

 

 

1.2 Kontaktné údaje pre VO: 

Kontaktná osoba:  JUDr. Pavol Heger 

Tel.č.:  +421 907 686 624 

E-mail:  heger@hriadelheger.eu  

    

2. Opis predmetu zákazky 

2.1. Názov zákazky:  

Rekonštrukcia kotolne a vykurovanie obecného úradu v obci Muránska Dlhá Lúka 

 

2.2. Druh zákazky:  

Zákazka s nízkou hodnotu podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

 
2.3. Spoločný slovník obstarávania:  

45000000-7 Stavebné práce 
45331000-6 Inštalovanie kúrenia, ventilácie a klimatizácie 
 

2.4. Predmet zákazky:  

Predmetom zákazky je realizácia stavby "Rekonštrukcia kotolne a vykurovanie obecného 

úradu v obci Muránska Dlhá Lúka".  

 

Stavba kotolne sa nachádza na 1.PP objektu obecného úradu Muránska Dlhá Lúka v samostatnej 

miestnosti v priestore pôvodnej kotolne na pevné palivo. Do plynovej kotolne je vstup z vonkajšieho 

priestoru. Vyregulovanie ÚK je na 1. a 2. NP objektu obecného úradu Muránska Dlhá Lúka. 

Jestvujúce zariadenie pôvodnej kotolne a niektorého zariadenia vykurovania objektu sa 

zdemontuje a odvezie do šrotu. Prevedú sa stavebné úpravy pre potreby novej technológie kotolne. 

Technológia stavby predstavuje osadenie plynového kotla a zariadenia na výrobu tepla do 

upravených priestorov v miestnosti pôvodnej kotolne na pevné palivo. Súčasťou projektu stavby je 

návrh hydraulického vyregulovania vykurovania objektu. Hydraulické vyregulovanie predstavuje 

návrh smart systému Danfoss Link, s regulačnými prvkami Danfoss. 

Pre zabezpečenie zásobovania teplom je potrebné nainštalovať plynový kotol s príslušným 

technologickým zariadením, plynovou inštaláciou, meraním a reguláciou, vnútorným 
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silnoprúdovým rozvodom a potrebnými stavebnými úpravami pre inštaláciu zariadení. Maximálny 

tepelný výkon pre vykurovanie je 39 kW na čo je navrhnuté aj strojné vybavenie kotolne. 

V priestoroch navrhovaného zdroja tepla sa prevedú stavebné úpravy pre potreby novej 

technológie zdroja tepla a vybuduje sa nový komín na fasáde objektu. 

 

Predpokladaná doba výstavby: 3 mesiacov 

 
Presný rozsah stavebných prác je uvedený v projektovej dokumentácii a vo Výkaze výmer, 
ktoré tvoria prílohu tejto výzvy. 
 
Predmet zákazky v celom rozsahu je opísaný tak, aby bol presne a zrozumiteľne špecifikovaný. Ak 
niektorý z použitých parametrov, alebo rozpätie parametrov identifikuje konkrétny typ produktu, 
alebo produkt konkrétneho výrobcu, verejný obstarávateľ umožňuje nahradiť takýto produkt 
ekvivalentným produktom alebo ekvivalentom technického riešenia pod podmienkou, že 
ekvivalentný produkt alebo ekvivalentné technické riešenie musí spĺňať požiadavky na rovnaké 
rozmerové, materiálové, stavebno-technické vlastnosti, tepelnú a chemickú odolnosť, statické, 
požiarne, hygienické, konštrukčné a farebné vlastnosti, ktoré sú špecifikované v projektovej 
dokumentácii a vo výkaze výmer. Uchádzač musí mať zahrnuté v jednotkovej cene ekvivalentného 
riešenia všetky povinnosti a náklady spojené so zabudovaním ekvivalentu do diela vrátane 
projektu, zabezpečenia údajov a výkresov, osvedčení, očakávaných schválení, opakovaných 
podaní, zmien a dodatkov diela.  
 
Ak uchádzač vo svojej ponuke použije ekvivalenty, upozorní verejného obstarávateľa vo 
svojej ponuke, že použil ekvivalenty a predloží zoznam položiek, v ktorých použije 
ekvivalent s uvedením obchodných názvov a typov, ktoré použije ako ekvivalenty. 
 

3. Predpokladaná hodnota zákazky 

39 880,77 Eur bez DPH 

 

4. Miesto a termín dodania predmetu zákazky 

Miesto dodania je Obecný úrad Muránska Dlhá Lúka 111, 050 01 Muránska Dlhá Lúka 

Predpokladaný termín realizácie prác – 3 mesiace 

 

5. Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania:  

5.1. Zmluva podľa zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej 

len „Obchodný zákonník“)  

5.2. Požiadavky verejného obstarávateľa na minimálne zmluvné podmienky sú súčasťou tejto 

výzvy – Príloha č. 5 

5.3. Návrh Zmluvy. Zmluvné podmienky sú pre uchádzačov záväzné. Uchádzač nepredkladá 

návrh zmluvy v rámci svojej ponuky, verejný obstarávateľ vyzve úspešného uchádzača na 

doplnenie údajov a uzavretie zmluvy. 

5.4. Zmluva o dielo nadobudne účinnosť schválením predmetného verejného obstarávania v rámci 

kontroly verejného obstarávania poskytovateľom NFP, t.j. účinnosť zmluvy je viazaná na deň 

doručenia správy z kontroly VO od poskytovateľa NFP, ktorej predmetom bude pripustenie 

výdavkov z predmetného VO do financovania a zároveň  po zverejnení na webovom sídle 

objednávateľa. 

5.5. Vzhľadom k tomu, že verejný obstarávateľ využíva na finančné plnenie predmetu zmluvy zdroje ŠF 

EÚ, požaduje, aby úspešný uchádzač/zhotoviteľ v prípade uzavretia Zmluvy o NFP verejného 

obstarávateľa/ objednávateľa s poskytovateľom pomoci strpel výkon kontroly a auditu v súlade s 

so všeobecne zmluvnými podmienkami k Zmluve o NFP. 

 

6. Obhliadka miesta plnenia 
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Verejný obstarávateľ neorganizuje obhliadku miesta plnenia. V prípade požiadavky záujemcu o 

obhliadku miesta realizácie požadovaného predmetu zákazky záujemca môže dohodnúť termín 

obhliadky u kontaktnej osoby uvedenej v bode 1 tejto výzvy. 

 

7. Rozdelenie zákazky na časti  

7.1. Rozdelenie predmetu zákazky na časti sa neumožňuje. Verejný obstarávateľ nepripúšťa rozdelenie 

predmetu zákazky a predloženie ponuky na časti, nakoľko sa jedná o jeden projekt, kde realizácia 

jednotlivých častí nadväzuje na seba a v závislosti údržby, prevádzky a záruk nie je možné skladať 

projekt z rôznych na seba nenadväzujúcich častí a rôznych dodávateľov. 

7.2. Verejný obstarávateľ požaduje, aby ponuka uchádzača bola predložená na celý predmet zákazky. 

 

8. Podmienky účasti uchádzačov 

8.1. Osobné postavenie - uchádzač musí spĺňať podmienky účasti: 

Uchádzač, ktorý predkladá cenovú ponuku, musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného 

postavenia uvedené v § 32 ods. 1 písm. e) a f) zákona o verejnom obstarávaní a ich splnenie 

preukáže spôsobom podľa § 32 ods. 2, písm. e) a f) alebo podľa § 152 zákona o verejnom 

obstarávaní. 

 

8.1.1. Na preukázanie podmienky podľa §32 ods. 1 písm. e) ZVO uchádzač predloží: 

• doklad o oprávnení uskutočňovať stavebné práce, ktoré zodpovedajú predmetu 

zákazky, všetko podľa § 32 ods. 2, písm. e) zákona o verejnom obstarávaní. 

Živnostenské oprávnenie alebo výpis zo živnostenského registra - predkladá fyzická 

osoba – podnikateľ, príspevková organizácia – podnikateľ, výpis z obchodného registra - 

predkladá právnická osoba – podnikateľ, fyzická osoba – podnikateľ zapísaný v 

obchodnom registri),  

 

alebo  

 

• náhľad do záznamu zoznamu hospodárskych subjektov podľa § 152 ods. 1 zákona 

o verejnom obstarávaní, ktorý vedie Úrad pre verejné obstarávanie z ktorého bude 

zrejmé, že uchádzač je oprávnený uskutočňovať stavebné práce, ktoré zodpovedajú 

predmetu zákazky.  

 

8.1.2. Na preukázanie podmienky podľa §32 ods. 1 písm. f) ZVO uchádzač predloží: 

• Čestné vyhlásenie, že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený 

konečným rozhodnutím v SR alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého 

pobytu. (Príloha č. 4) 

 

Verejný obstarávateľ podľa § 152 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní uzná rovnocenný zápis 

alebo potvrdenie o zápise vydané príslušným orgánom iného členského štátu, ktorým uchádzač 

preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ musí prijať aj 

iný rovnocenný doklad predložený uchádzačom. 

 

8.2. Finančné a ekonomické postavenie - § 33 ZVO – Nevyžaduje sa  

8.3. Technická spôsobilosť alebo odborná spôsobilosť – § 34 ZVO – Nevyžaduje sa  

 

8.4. Ak uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia dokladmi 

podľa § 32 ods. 2 ZVO, nie je povinný predložiť doklad podľa § 32 ods. 2 písm. e) ZVO. Verejný 

obstarávateľ je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy podľa osobitného 

predpisu. Uvedené sa vzťahuje len na právnické a fyzické osoby (uchádzač, záujemca), ktoré majú 

sídlo, miesto podnikania v Slovenskej republike 
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9. Financovanie predmetu zákazky 

Predmet zákazky bude financovaný z vlastných finančných prostriedkov a štrukturálnych fondov 
EÚ, Operačný program Kvalita životného prostredia, kód výzvy: OPKZP-PO1-SC141-2018-45 -  
Výzva zameraná na náhradu zastaraných spaľovacích zariadení vo verejných budovách za 
nízkoemisné (s výnimkou OZE). 
 

10. Obsah ponuky 

Ponuka uchádzača musí byť podpísaná uchádzačom, štatutárnym orgánom uchádzača, alebo 

oprávnenou osobou za uchádzača a musí obsahovať: 

1. Návrh na plnenie kritérií ( podľa Prílohy č. 3)  

- Uchádzač vyplní identifikačné údaje - názov alebo obchodné meno, sídlo, adresa, IČO, 

DIČ, štatutárny  orgán, kontaktná osoba - telefón, email;  

- Uchádzač vyplní návrh na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk, podpísaný 

oprávnenou osobou uchádzača. 

2. Ocenený výkaz výmer podľa prílohy č. 2 výzvy v elektronickej podobe (v programe MS Excel, 

t.j. vo formáte .xls/.xlsx s použitím matematických funkcií SUM a ROUND so zaokrúhlením na 

dve desatinné miesta pre jednotkovú cenu za každú položku, pre cenu celkom za každú 

položku, aj cenu celkom za jednotlivé stavebné objekty. 

3. Doklady a dokumenty preukazujúce splnenie podmienok účasti podľa bodu 8. tejto výzvy 

- Doklad o oprávnení uskutočňovať stavebné práce 

- Čestné vyhlásenie o neuložení zákazu účasti vo verejnom obstarávaní (Príloha č. 4) 

4. Zoznam subdodávateľov podľa prílohy č. 6 tejto výzvy. 

 
11. Lehota, miesto a spôsob predloženia ponuky  

11.1. Lehota na predloženie ponuky je stanovená na deň:  28.01.2022 do 10.00 hod. 

11.2. Ponuky je možné predkladať v elektronickej alebo v listinnej podobe.  

11.3. Ponuka predložená v elektronickej podobe: 

Ponuku doručí uchádzač elektronicky e-mailom na e-mailovú adresu uvedenú v bode 1.2 tejto 

výzvy heger@hriadelheger.eu   s označením v predmete mailu „Cenová ponuka“ 

 

V prípade predloženia ponuky v elektronickej podobe musia byť všetky dokumenty podpísané 

uchádzačom alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača, následne oskenované (scan) alebo 

v inej forme požadovanej v zmysle tejto výzvy a doručené v lehote na predkladanie ponúk na vyššie 

uvedenú mailovú adresu.  

 

11.4. Ponuku v listinnej podobe uchádzač predloží na adresu: 

Hriadel & Heger, Advokátska kancelária s.r.o. 

Palisády 29, 811 06 Bratislava 

 

Ponuka musí byť označená nápisom: „NEOTVÁRAŤ! – Cenová ponuka – Obec Muránska Dlhá 

Lúka“. Na obale musí byť viditeľne označený odosielateľ – predkladateľ ponuky / uchádzač (názov, 

sídlo, adresa). 

 

11.5. Otváranie a vyhodnocovanie ponúk je neverejné. Otváranie ponúk sa uskutoční dňa :  

28.01.2022 o 11.00 hod  

 

12. Lehota viazanosti ponuky 

Uchádzač je svojou ponukou viazaný od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk až do uplynutia 

lehoty viazanosti ponúk. Lehota viazanosti ponúk je do 30.09.2022. 
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13. Spôsob určenia ceny 

13.1. Všetky uchádzačom navrhované ceny uvedené v cenovej ponuke budú vyjadrené ako cena celkom 

za predmet zákazky v EUR.  

13.2. Cena predmetu zákazky bude stanovená v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení 

neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách.  

13.3. Celková cena bude predstavovať náklady za všetky stavebné práce, materiály, technológie, skúšky 

a vyhotovenie súvisiacich dokladov a dokumentov atď., ktoré sú podľa zadávacej dokumentácie, 

technických noriem a všeobecne záväzných právnych predpisov nevyhnutné na zhotovenie diela 

a jeho uvedenie do prevádzky a užívanie bez obmedzení a vád.  

13.4. Uchádzač bude akceptovať zníženie celkovej ceny za predmet zákazky v prípade, že časť 

predmetu zákazky sa na základe rozhodnutia verejného obstarávateľa nebude realizovať z dôvodu, 

ktorý nemohol verejný obstarávateľ v čase vyhlásenia tohto verejného obstarávania predvídať. 

13.5. V ponúkanej cene musia byť zahrnuté všetky nevyhnutné náklady uchádzača na zhotovenie celého 

predmetu zákazky. V prípade, že uchádzač bude úspešný, nebude akceptovaný žiadny nárok 

uchádzača na zmenu ponukovej ceny z dôvodu chýb a opomenutí jeho predtým uvedených 

povinností. 

13.6. Uchádzač je povinný oceniť primeranou cenou všetky položky, ktoré sú uvedené v poskytnutom 

neocenenom Výkaze výmer predmetu zákazky. Pre každú požadovanú položku v príslušnom 

Výkaze výmer uvedie uchádzač jednotkovú cenu a následne cenu za príslušný počet merných 

jednotiek. Celková cena za predmet zákazky bude určená ako súčet cien za všetky položky 

uvedené vo výkaze výmer pre príslušnú časť predmetu zákazky. V prípade, ak bude niektorá 

položka ocenená hodnotou „0“, bude sa to posudzovať tak, že cena takejto položky je zahrnutá v 

cene inej/iných položiek. 

13.7. Návrh ceny – návrh na plnenie kritéria verejný obstarávateľ žiada predložiť v cenovej ponuke v 

štruktúre a vo forme podľa Prílohy č. 3, pri stanovení ceny celkom za predmet zákazky nasledovne: 

• navrhovaná zmluvná cena v EUR bez DPH, 

• výška DPH v EUR, 

• navrhovaná zmluvná cena v EUR vrátane DPH. 
13.8. Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom. Na skutočnosť, že nie 

je platcom DPH, upozorní v ponuke. 

13.9. Verejný obstarávateľ upozorňuje, že v prípade, ak úspešný uchádzač, ktorý v cenovej ponuke 

uviedol, že nie je platcom DPH a v priebehu postupu zadávania tejto zákazky alebo v priebehu 

plnenia predmetu zákazky sa stane platiteľom DPH, nemá nárok na zvýšenie ceny o hodnotu DPH. 

 

14. Kritériá na vyhodnotenie ponúk:  

14.1. Ponuky budú vyhodnocované na základe jediného kritéria: najnižšej ceny v EUR s DPH za 

predmet zákazky celkom. 

14.2. Verejný obstarávateľ bude vyhodnocovať cenu celkom za celý predmet zákazky v EUR s DPH, 

ktorá predstavuje súčet cien jednotlivých položiek oceneného výkazu výmer predmetu zákazky 

(Príloha č. 2 výzvy), ktorú predloží uchádzač v Návrhu na plnenie kritéria (Príloha č. 3). 

14.3. Hodnotenie ponúk uchádzačov je dané pridelením jej príslušného poradia podľa posudzovaných 

údajov uvedených v jednotlivých ponukách, týkajúcich sa najnižšej celkovej ceny  v EUR s DPH 

za celý predmet zákazky.  

14.4. Poradie uchádzačov sa určí porovnaním výšky navrhnutých ponukových celkových cien za 

predmet zákazky vyjadrených v EUR s DPH v jednotlivých ponukách uchádzačov. Úspešný bude 

ten uchádzač, ktorý navrhol vo svojej ponuke za celý predmet zákazky najnižšiu celkovú cenu 

v Eur s DPH a splnil podmienky účasti a požiadavky na ponuku stanovené a uvedené v tejto 

výzve na predkladanie ponúk. 

 

15. Vyhodnotenie ponúk 
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15.1. Ak bola predložená viac ako jedna ponuka, verejný obstarávateľ vyhodnocuje splnenie požiadaviek 

na predmet zákazky a splnenie podmienok účasti (ak relevantné) po vyhodnotení ponúk na základe 

kritériá/kritérií na vyhodnotenie ponúk. 

a) a to iba v prípade uchádzača, ktorý sa umiestnil na prvom mieste v poradí;  

b) u ďalšieho uchádzača v poradí, ak dôjde k vylúčeniu uchádzača uvedeného v písm. a) a to tak, 

aby uchádzač umiestnený na prvom mieste v novo zostavenom poradí spĺňal podmienky účasti 

a požiadavky na predmet zákazky. 

15.2. Verejný obstarávateľ požiada uchádzača o vysvetlenie alebo doplnenie dokladov predložených v 

ponuke, ak z predložených dokladov nemožno posúdiť ich platnosť, splnenie podmienky účasti 

alebo splnenie požiadavky na predmet zákazky. Ak uchádzač, v lehote určenej verejným 

obstarávateľom, nedoručí vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov, alebo ak aj napriek 

predloženému vysvetleniu ponuky podľa záverov verejného obstarávateľa nespĺňa podmienky 

účasti alebo požiadavky na predmet zákazky, prijímateľ ponuku tohto uchádzača vylúči a 

vyhodnocuje splnenie podmienok účasti a požiadaviek na predmet zákazky u ďalšieho uchádzača 

v poradí.  

15.3. Všetkým uchádzačom, ktorí predložia cenovú ponuku, bude zaslané oznámenie o výsledku 

vyhodnotenia ponúk elektronicky resp. poštovou prepravou.  

15.4. Úspešný uchádzač je povinný, na základe Výzvy na poskytnutie súčinnosti k uzatvoreniu Zmluvy 

poskytnúť súčinnosti vedúcej k uzatvoreniu Zmluvy o dielo/vystaveniu objednávky, pred podpisom 

Zmluvy o dielo/vystavením objednávky. 

15.5. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo v prípade, ak úspešný uchádzač odmietne uzavrieť 

zmluvu o dielo alebo neposkytne súčinnosť Verejnému obstarávateľovi pred uzatvorením Zmluvy, 

vyzvať na uzavretie zmluvy uchádzača, ktorý sa umiestnil ako druhý v poradí. Ak uchádzač, ktorý 

sa umiestnil ako druhý v poradí odmietne uzavrieť zmluvu, môže verejný obstarávateľ na uzavretie 

zmluvy vyzvať uchádzača, ktorý sa umiestnil ako tretí v poradí. 

. 

16. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa: 

16.1. Za vypracovanie cenovej ponuky v tomto postupe zadávania zákazky uchádzači nemajú nárok na 

úhradu. 

16.2. Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majú 

povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o 

registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov 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 zapísaný v registri. Verejný obstarávateľ si splnenie tejto podmienky overuje sám v Registri 

partnerov verejného sektora vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR. 

16.3. Verejný obstarávateľ zruší použitý postup zadávania zákazky z nasledovných dôvodov, ak: 

- nebude predložená ani jedna ponuka, 

- ani jeden uchádzač nesplní podmienky účasti, stanovené verejným obstarávateľom, 

- ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať určeným požiadavkám, stanoveným 

verejným obstarávateľom v tejto výzve na predkladanie ponúk. 

- jeho zrušenie nariadil úrad. 

16.4. Verejný obstarávateľ môže zrušiť použitý postup zadávania zákazky z nasledovných dôvodov, ak: 

- navrhované ceny v predložených ponukách sú vyššie ako predpokladaná hodnota. 

- sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo toto zadávanie zákazky. 

 

Muránska Dlhá Lúka, dňa 13.01.2022 

                

S úctou,  
 
 
                       



 
 

Obec Muránska Dlhá Lúka  
Muránska Dlhá Lúka 111 , 050 01 Muránska Dlhá Lúka 

 

 

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

                                                                                                                       JUDr. Pavol Heger 

               osoba poverená na výkon VO 

 
Prílohy k výzve: 

Príloha č. 1 – Projektová dokumentácia 

Príloha č. 2  - Výkaz Výmer 

Príloha č. 3 – Návrh na plnenie kritérií 

Príloha č. 4 – Čestné vyhlásenie o zákaze účasti 

Príloha č. 5  - Návrh Zmluvy 

Príloha č. 6  - Zoznam subdodávateľov 

 


