
Výzva na predkladanie ponúk  
 

pre zákazku s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  

(ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“)  
 
 
1. Verejný obstarávateľ: 
 
Názov verejného obstarávateľa:  Mesto Handlová 
Sídlo:      MsÚ Handlová, Námestie baníkov 7, 972 51  Handlová 
IČO:      00318094 
DIČ:      2021162660 
Kontaktná osoba:    Ing. Tomáš Šujan 
tel. č. kontaktnej osoby:   +421 940 947 740 
e-mail kontaktnej osoby:   tomas.sujan@handlova.sk 
adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa /URL/: www.handlova.sk 
 
2. Zatriedenie obstarávacieho subjektu podľa zákona:  
Verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní.  
 
3. Názov zákazky podľa verejného obstarávateľa:  
Oprava kancelárskych priestorov MsÚ Handlová 
 
4. Druh zákazky (tovar, služby, stavebné práce):  
stavebné práce 
 
5. Hlavné miesto a termín dodania tovaru/poskytnutia služieb/uskutočnenia stavebných prác:  
Mestský úrad, Námestie baníkov 7, 972 51  Handlová  
Predmet zákazky (dielo) musí byť vykonaný najneskôr do 15.10.2021 
 
6. Výsledok verejného obstarávania (typ zmluvy, lehota na realizáciu zákazky, platobné 
podmienky): 
Verejný obstarávateľ uzatvorí s úspešným uchádzačom Zmluvu o dielo podľa § 536 a nasl. 
Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, ktorej návrh 
tvorí prílohu č. 3 tejto výzvy. Požiadavky verejného obstarávateľa uvedené v návrhu Zmluvy 
o dielo sú pre uchádzača záväzné. 
Verejný obstarávateľ vyžaduje, aby uchádzač najneskôr ku podpisu zmluvy priložil aj zoznam 
všetkých subdodávateľov stavebných prác, ktorých využije na plnenie predmetu zákazky (na 
vykonanie diela). Zoznam týchto subdodávateľov bude tiež uvedený v Prílohe č. 2 Zmluvy 
o dielo. 
 
7. Opis predmetu zákazky: 
Predmetom zákazky je oprava kancelárskych priestorov v piatich miestnostiach v budove 
Mestského úradu – 2 miestnosti na druhom podlaží a 3 miestnosti na prízemí. Súčasťou 
opravy bude inštalácia nových elektrorozvodov, hĺbenie rýh, murárske práce, uvedenie stien 
do pôvodného stavu vymaľovaním a oprava podláh v štyroch miestnostiach, výmenou 
pôvodnej podlahy za plávajúcu podlahu (90 m2 podláh). Bližšia špecifikácia stavebných prác 
a dodávok materiálu je uvedená v neoddeliteľných prílohách tejto výzvy – vo Výkaze výmer 
a v navrhovanej Zmluve o dielo.  



Verejný obstarávateľ opisom predmetu zákazky (výkazom výmer) stanovil minimálne 
požiadavky, ktoré požaduje dodržať pre daný predmet zákazky. V prípade, že verejný 
obstarávateľ použil v rámci opisu predmetu zákazky (výkazu výmer) konkrétneho výrobcu, 
výrobný postup, značku, patent, typ, krajinu, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, môže 
uchádzač v súlade s § 42 ods. 3  zákona o verejnom obstarávaní predložiť ponuku i na 
technický a funkčný ekvivalent v prípade, ak sa nezmení účel a cieľ predmetu zákazky a 
predložený ekvivalent bude obsahovať rovnocenné alebo kvalitatívne a technicky výhodnejšie 
parametre ako sú požiadavky verejného obstarávateľa na predmet zákazky. Použitie 
ekvivalentného riešenia uchádzač v ponuke označí ako ,,ekvivalentný“. Ak uchádzač 
nevyužije možnosť použitia ekvivalentu a neuvedie vo svojej ponuke obchodný názov 
materiálu alebo výrobku, ktorý bol označený obchodným názvom, bude mať verejný 
obstarávateľ za to, že uchádzač uvažoval s tým materiálom, technológiou, prípadne 
výrobkom, ktorého obchodný názov uviedol verejný obstarávateľ. 
 
Záručná doba: tri roky 
 
Predmet zákazky sa nedelí a požaduje sa predloženie ponuky na celý predmet zákazky. 
Variantné riešenia sa nepripúšťajú. Ak súčasťou ponuky bude variantné riešenie, variantné 
riešenie nebude zaradené do vyhodnotenia a bude sa naň hľadieť, ako by nebolo predložené. 
 
Obhliadka: 
Verejný obstarávateľ odporúča záujemcom vykonať obhliadku miesta vykonania predmetu 
zákazky (diela), aby získali všetky informácie, ktoré budú potrebovať na prípravu 
a spracovanie ponuky. Na obhliadku je možné nahlásiť sa u pána Ing. Tomáša Šujana na 
telefónnom čísle +421 940 947 740. 
 
Vysvetlenie: 
V prípade potreby vysvetlenia údajov uvedených vo výzve na predkladanie ponúk a jej 
prílohách, môže požiadať ktorýkoľvek zo záujemcov o ich vysvetlenie priamo u kontaktnej 
osoby elektronickou poštou na adrese: tomas.sujan@handlova.sk. 
 
8. Spoločný slovník obstarávania: 
45000000-7 Stavebné práce 
45310000-3 Elektroinštalačné práce 
45262520-2 Murárske práce 
 
 
9. Predpokladaná hodnota zákazky v EUR bez DPH:  
Predpokladaná hodnota zákazky bude určená týmto prieskumom (určenie predpokladanej 
hodnoty a určenie úspešného uchádzača bude realizované jedným prieskumom trhu), pričom 
prieskum trhu je nástrojom na určenie predpokladanej hodnoty zákazky v zmysle § 6 ods. 1 
ZVO.) 
 
10. Hlavné podmienky financovania a platobné dojednania:  
Predmet zákazky bude financovaný z vlastných zdrojov verejného obstarávateľa. 
Za zhotovené dielo bude do 10 dní od jeho prevzatia vystavená faktúra, ktorej súčasťou bude 
súpis prác potvrdený zástupcom verejného obstarávateľa. Faktúra bude vystavená s 30-dňovou 
lehotou splatnosti.  
 
 



11. Podmienky účasti: 
Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32, ods. 1, 
písm. e) a písm. f) zákona o verejnom obstarávaní spôsobom podľa § 32 alebo § 152 zákona o 
verejnom obstarávaní.  
 

a) V zmysle § 32, ods. 1, písm. e) zákona o verejnom obstarávaní sa verejného 
obstarávania môže zúčastniť len ten uchádzač, ktorý je oprávnený dodávať tovar, 
uskutočňovať stavebné práce, alebo poskytovať služby. Uchádzač nie je povinný 
predkladať Výpis z obchodného registra a Výpis zo živnostenského registra, verejný 
obstarávateľ je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy.  

 
b) V zmysle § 32, ods. 1, písm. f) zákona o verejnom obstarávaní sa verejného 
obstarávania môže zúčastniť len ten uchádzač, ktorý nemá uložený zákaz účasti vo 
verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo 
v štáte sídla, miesta podnikania, alebo obvyklého pobytu. Uchádzač preukazuje 
splnenie tejto podmienky účasti doložením čestného vyhlásenia, že nemá uložený 
zákaz účasti vo verejnom obstarávaní. 

 
12. Kritérium/kritériá na vyhodnotenie ponúk a pravidlá ich uplatnenia:  
- najnižšia celková cena spolu s DPH v EUR (v prípade neplatiteľa DPH najnižšia celková cena 
v EUR)  
 
Cena za predmet zákazky musí byť stanovená podľa § 3 zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách  
v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 
NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyjadrená v eurách za celý 
predmet zákazky. Navrhovaná cena musí byť stanovená ako cena maximálna a musí zahŕňať 
všetky náklady spojené s realizáciou predmetu zákazky. 
a) ak je uchádzač platiteľom dane z pridanej hodnoty, cenu uvedie v zložení: 
-  celková cena za predmet zákazy bez DPH v EUR 
-  sadzba DPH v % 
-  výška DPH v EUR 
-  celková cena za predmet zákazky s DPH v EUR 
b) ak uchádzač nie je platiteľom dane z pridanej hodnoty, uvedie celkovú cenu za predmet 
zákazky v EUR. Na skutočnosť, že nie je platiteľom DPH, upozorní/uvedie v cenovej ponuke. 
 
 
13. Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa:  
09.09.2021 o 24:00. 
Rozhodujúci je termín doručenia ponuky verejnému obstarávateľovi. Ponuky doručené po 
lehote na predkladanie ponúk nebudú v súlade s § 49 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní 
vyhodnocované. 
 
14. Spôsob a miesto na predloženie ponúk:  

 
Uchádzač môže predložiť len jednu ponuku a to v súlade s bodom 15. tejto výzvy: 
a) elektronicky na e-mailovú adresu: tomas.sujan@handlova.sk vo forme PDF skenu (príp. 
obrázku) uchádzačom podpísaných dokumentov 
alebo 



b) písomne v papierovej podobe v uzatvorenej obálke (poštou, doručovateľskou službou 
alebo osobne) do podateľne Mestského úradu, Námestie baníkov č. 7, 972 51 Handlová s 
uvedením hesla „VO - Oprava kancelárskych priestorov MsÚ Handlová - NEOTVÁRAŤ“. 
 
15. Požadovaný obsah ponuky:  
 
Ponuka predložená uchádzačom bude obsahovať:  
 
1. Výkaz výmer podľa prílohy č. 1 tejto výzvy,  
2. Cenovú ponuku – Návrh na plnenie kritéria ponuka – príloha č. 2 tejto výzvy,  
3. Čestné vyhlásenie podľa prílohy č. 4 tejto výzvy.  
 
 
Dokumenty majú byť podpísané uchádzačom, t.j. osobou/osobami oprávnenými konať v mene 
uchádzača alebo zástupcom uchádzača, oprávneným konať v mene uchádzača; v tom prípade 
bude súčasťou ponuky adekvátne písomné plnomocenstvo pre zástupcu uchádzača. 
 
16. Vyhodnotenie ponúk: 
 
Vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia podmienok účasti uvedených v bode 11. tejto výzvy 
a vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky sa uskutoční po 
vyhodnotení ponúk na základe kritéria na vyhodnotenie ponúk, a to v prípade uchádzača, ktorý 
sa umiestnil na prvom mieste v poradí. Ak ponuka uchádzača nebude obsahovať všetky 
náležitosti podľa tejto výzvy, uchádzač bude požiadaný o vysvetlenie alebo doplnenie 
predložených dokladov.  
 
Ak dôjde k vylúčeniu uchádzača alebo jeho ponuky, 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.  
 
Verejný obstarávateľ v lehote do 5 pracovných dní od vyhodnotenia ponúk oznámi všetkým 
uchádzačom výsledok ich vyhodnotenia. Úspešnému uchádzačovi oznámi, že jeho ponuku 
prijíma, ostatným uchádzačom oznámi, že neuspeli s uvedením dôvodu neprijatia ponuky. 
 
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť použitý postup zadávania zákazky v súlade s 
ustanovením § 57 zákona o verejnom obstarávaní. 
 
17. Jazyk, v ktorom možno predložiť ponuky:  
 
Štátny jazyk, slovenský jazyk (alebo český jazyk) 
 
18. Konflikt záujmov: 
Verejný obstarávateľ je povinný zabezpečiť, aby v celom procese tohto postupu zadávania 
zákazky nedošlo ku konfliktu záujmov, ktorý by mohol narušiť alebo obmedziť hospodársku 
súťaž alebo porušiť princíp transparentnosti a princíp rovnakého zaobchádzania v tomto 
verejnom obstarávaní. V prípade identifikovania existencie konfliktu záujmov kedykoľvek v 
tomto postupe zadávania zákazky verejným obstarávateľom, tento prijme primerané opatrenia 
a vykoná nápravu pre jeho odstránenie. 
 



19. Dátum zverejnenia a zaslania výzvy na predkladanie ponúk: 
30.8.2021 
 
 
Prílohy: 

Príloha č. 1 Výkaz výmer (formulár pre uchádzača) 
Príloha č. 2 Návrh na plnenie kritéria ponuka (formulár pre uchádzača) 
Príloha č. 3 Zmluva o dielo – návrh 
Príloha č. 4 Čestné vyhlásenie (formulár pre uchádzača) 
 
 
      
    

    
         Mgr. Silvia Grúberová 

primátorka mesta Handlová 
 


