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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: 
„Havarijná výmena potrubia rozvodov ÚK a TÚV na sídlisku 7. apríla v Brezovej pod Bradlom“ 

 
1. Identifikácia verejného obstarávateľa a kontaktné miesto: 

Názov:   ENGIE Services, a.s. 

Sídlo:   Jarošova 2961, 831 03  Bratislava 

IČO:   35 966 289 

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

 
Verejný obstarávateľ podľa § 8 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:  

„Havarijná výmena potrubia rozvodov ÚK a TÚV na sídlisku 7. apríla v Brezovej pod Bradlom“ 
 

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

4. Opis predmetu zákazky: 
Vonkajšie rozvodov ÚK a TÚV v okruhu OST-1 v Brezovej pod Bradlom sú v nevyhovujúcom 
technickom stave a je nevyhnutná ich výmena. Projekt rieši ich výmenu na sídlisku 7.apríla. 
Existujúce rozvody oceľovými rúrami uloženými v kanáloch budú nahradené bezkanálovými 
rozvodmi s predizolovanými rúrami.   
Podrobnejšie informácie sú uvedené vo výkaze výmer a projektovej dokumentácií, ktoré sú 
prílohami výzvy na predkladanie ponúk. 
 
 

 
5. Spoločný slovník obstarávania (CPV): 45231110-9 

 
6. Podmienky účasti:  

6.1.  § 32 Osobné postavenie 
- Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods.1 
písm. e) zákona o verejnom obstarávaní. Splnenie podmienok účasti podľa § 32 ods. 1 písm. 
e) je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu.  
Uchádzač preukáže predložením originálov dokladov alebo ich úradne osvedčených kópií 
podľa § 32 ods. 2, písm. e) doložením dokladu o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať 
stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky 

6.1.1. Uchádzač môže doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného 
postavenia preukázať aj podľa § 152 zákona o verejnom obstarávaní, že je zapísaný v 
zozname hospodárskych subjektov vedenom Úradom pre verejné obstarávanie. 
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6.1.2. 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) preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej 
časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť. 

Odôvodnenie primeranosti podmienky účasti : Podmienky účasti, týkajúce sa osobného postavenia, 
vyplývajú z § 32 a § 38 ods.1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní. 

- Uchádzač nesmie byť vedený v registri osôb so zákazom účasti vo verejnom obstarávaní, ktorý 
vedie Úrad pre verejné obstarávanie podľa § 183 zákona. V prípade, že uchádzač je vedený v 
tomto registri ku dňu predkladania ponúk, nebude jeho ponuka hodnotená. 

 
 

6.2. § 34 Technická spôsobilosť alebo odborná spôsobilosť  
 

6.2.1. Podľa § 34 ods. 1 písm. g) ZVO uchádzač preukáže svoju technickú a lebo odbornú 
spôsobilosť údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácií osôb 
určených na plnenie zmluvy alebo riadiacich zamestnancov, 

 
K bodu 6.2.2.: Uchádzač preukáže odbornú úroveň personálneho zabezpečenia plnenia 
predmetu zákazky prostredníctvom nasledujúcich kľúčových odborníkov: 
Kľúčový odborník 1 
Kľúčový odborník 2 
Kľúčový odborník 3 
spôsobilosť, vzdelanie a prax za jednotlivých kľúčových odborníkov uchádzač preukáže: 
a) predložením profesijného životopisu, s minimálnym obsahom: 

- meno a priezvisko kľúčového odborníka, 
- dosiahnuté vzdelanie, 
- akademický titul, 
- súčasná pracovná pozícia, 
- kvalifikácia vzťahujúca sa k predmetu zákazky, 
- prehľad profesijnej praxe vzťahujúcej sa k plneniu predmetu obstarávania, 
- vlastnoručný podpis kľúčového odborníka. 

b) predložením čestného vyhlásenia kľúčového odborníka, že bude k dispozícií uchádzačovi na 
plnenie predmetu zákazky počas celej doby jeho realizácie, 
c) ďalšie osobitné dokumenty, resp. dokladu pri jednotlivých odborníkoch uvedených nižšie. 
 
Kľúčový odborník č.1 
Stavbyvedúci pre inžinierske stavby s minimálne 3 ročnou praxou a s platným osvedčením o 
vykonaní odbornej skúšky podľa zákona č. 138/1 992 Z. z. o autorizovaných architektoch a 
autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov, resp. obdobné osvedčenie 
vydané príslušným orgánom v krajine sídla osoby zodpovednej za riadenie stavebných prác; 
stavbyvedúci doloží aj: 
-Uchádzač predloží fotokópiu osvedčenia SKSI (Slovenská komora stavebných inžinierov) alebo 
ekvivalentný doklad vydaný mimo územia SR a k údajom priloží fotokópiu osvedčenia alebo 
ekvivalentného dokladu. Ak bolo osvedčenie vydané po 1.1.2005 uchádzač predloží aj 
potvrdenie SKSI o rozsahu osvedčenia (postačujúca je aj kópia potvrdenia alebo výtlačok profilu 
odborníka z webovej stránky SKSI). 
Kľúčový odborník č. 2 
Uchádzač predloží fotokópiu platného oprávnenia/osvedčenia alebo certifikát z preverenia 
odbornej spôsobilosti pre druh činnosti: 
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-min 1 osobu, ktorá má oprávnenie zváračského technika alebo zvárača na kovy. Uchádzač musí 
predložiť požadované oprávnenia na zváranie kovov-podľa STN EN ISO 9606-1 alebo 287-1- 
Verejný obstarávateľ bude akceptovať aj ekvivalent tohto osvedčenia. 
Kľúčový odborník 3 
Uchádzač predloží fotokópiu platného oprávnenia/osvedčenia alebo certifikát z preverenia 
odbornej spôsobilosti pre druh činnosti: 
Uchádzač musí predložiť požadované oprávnenia na zváranie plastov- podľa STN EN ISO 13067. 
Verejný obstarávateľ bude akceptovať aj ekvivalent tohto osvedčenia. 
Odôvodnenie primeranosti podmienky: stanovené podmienky účasti majú garantovať odborné a 
kvalitné plnenie zákazky a to s prihliadnutím na charakter a rozsah požadovaného predmetu 
zákazky. 
 

Doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti môže uchádzač predbežne nahradiť Jednotným 
európskym dokumentom podľa § 39 ods. 1, pričom tieto doklady predkladá verejnému 
obstarávateľovi úspešný uchádzač podľa § 39 ods. 6 zákona o VO v čase a spôsobom určeným 
verejným obstarávateľom v súťažných podkladoch. 
 
 
7. Predpokladaná hodnota zákazky: 125 820,00  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:  

sídlisko 7. apríla v Brezovej pod Bradlom 
 

10. Trvanie zmluvy alebo lehota pre skončenie dodávky: 
Lehote realizácie v zmysle návrhu na plnenie kritérií, najviac však 6 mesiacov. 

 
11. Variantné riešenie:  neumožňuje sa 

 
12. Obhliadka miesta: V prípade záujmu je nutné si obhliadku dohodnúť na uvedenom kontaktnom 

mieste: Ing. Miroslav Pajchl (0918 708 704) Účasť na obhliadke je nepovinná a záujemca, ktorý 
sa nezúčastni obhliadky môže predložiť ponuku. 
 

 
13. Lehota a miesto na predloženie ponúk: 13. 02. 2019 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: 
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„ENGIE – výmena rozvodov UK- NEOTVÁRAŤ!“ 
 

15. Kritérium vyhodnotenia ponúk:  
Ponuky uchádzačov budú vyhodnocované podľa kritériá ekonomicky najvýhodnejšej ponuky:  

 

 kritérium 1 Celková cena v Eur bez DPH max. 90 bodov 
Celková cena stavebných prác, za ktorú uskutoční uchádzač na základe plnenia predmetu zákazky 
v rozsahu, vyhotovení, technickej špecifikácií a parametroch v súlade s projektovou dokumentáciou, 
a ktorá zahŕňa všetky náklady súvisiace s plnením predmetu zákazky na mieste vykonania prác. 
Celková cena je vypočítaná a vyjadrená v EUR bez DPH, formou ocenenia výkazu výmer, ktorý tvorí 
prílohu č.1 výzvy na predkladanie ponuky.  
 

kritérium1  = 
𝑛𝑎𝑗𝑛𝑖žš𝑖𝑎 𝐶𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑐𝑒𝑛𝑎 𝑏𝑒𝑧 𝐷𝑃𝐻 

𝑛𝑎𝑣𝑟ℎ𝑜𝑣𝑎𝑛á 𝐶𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑐𝑒𝑛𝑎 𝑏𝑒𝑧 𝐷𝑃𝐻                        
  × 90 

 
 

 kritérium 2 Lehota dodania  max. 10 bodov 
Maximálny počet 10 bodov sa pridelí ponuke uchádzača s uvedeným  najkratšej lehoty realizácie 
v kalendárnych dňoch od odovzdania staveniska. Posudzovať sa bude najkratšia lehota realizácie 
ponúknutá uchádzačom to konkrétne:  

  

kritérium2 = 
𝑛𝑎𝑗𝑘𝑟𝑎𝑡š𝑖𝑎 𝑛𝑎𝑣𝑟ℎ𝑜𝑣𝑎𝑛á 𝑙𝑒ℎ𝑜𝑡𝑎 𝑣ý𝑠𝑡𝑎𝑣𝑏𝑦 𝑣 𝑘𝑎𝑙𝑒𝑛𝑑á𝑟𝑛ý𝑐ℎ 𝑑ň𝑜𝑐ℎ 

𝑛𝑎𝑣𝑟ℎ𝑜𝑣𝑎𝑛é𝑙𝑒ℎ𝑜𝑡𝑎 𝑣ý𝑠𝑡𝑣𝑏𝑦 𝑣 𝑘𝑎𝑙𝑒𝑛𝑑á𝑟𝑛ý𝑐ℎ 𝑑ň𝑜𝑐ℎ 
 × 10 

 
Súčet váhových kritérií max 100 bodov 

V prípade, že uchádzač nie je platcom DPH uvedie cenu celkom.  
 
16. Lehota viazanosti ponúk: 31. 05. 2019 
 
17. Obsah ponuky: 

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

v prílohe č. 2. 
 Návrh na plnenie kritérií – príloha č. 4 tejto výzvy 
 Podpísaný a vyplnený návrh zmluvy o dielo – príloha č. 3 tejto výzvy 
 Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti podľa bodu 6. tejto výzvy  

 
18. Otváranie ponúk:  

uskutoční sa dňa 13. 02.2019 o 14:00 hod 
Miesto:  MP Profit PB, s.r.o., Hliníky 712/25, 017 01 Považská Bystrica 
Osoby oprávnené zúčastniť sa na otváraní ponúk:  
Otváranie ponúk bude verejné len pre uchádzačov, ktorí predložili ponuky v stanovenej 
lehote. Účasť na otváraní nie je povinná.  

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

obstarávateľa a zo zdrojov Európskej únie a štátneho rozpočtu. 
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20. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:  
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. 

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. 
 
Upozorňujeme Vás, že na základe nižšie uvedeného ustanovenia zákona o verejnom obstarávaní 
nebude môcť verejný obstarávateľ uzavrieť zmluvu v prípade, ak nie ste 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  
Príloha č. 5 – Vzor čestného vyhlásenia 
Prílohy výzvy sú verejne dostupné na adrese:  
https://www.ezakazky.sk/MPProfitPB/index.cfm?Module=Item&Page=Item&Area=participate&ItemI
D=82672123 
 
 
V Považskej Bystrici, dňa 24. 01. 2019 
 
 
 

  Mgr. Peter Potecký – splnomocnená osoba 

https://www.ezakazky.sk/MPProfitPB/index.cfm?Module=Item&Page=Item&Area=participate&ItemID=82672123
https://www.ezakazky.sk/MPProfitPB/index.cfm?Module=Item&Page=Item&Area=participate&ItemID=82672123

