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

________________________________________________________ 
 

Výzva na predkladanie ponúk v rámci prieskumu trhu 
 

na obstaranie predmetu zákazky: 

  

Stavebný dozor pre projekt  

„Výstavba/rekonštrukcia pozemných komunikácií v obci 

Muránska Dlhá Lúka“ 

 

1. Verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní: 

 

názov:     Obec Muránska Dlhá Lúka 

IČO:    00 328 545 

DIČ:    2020561243 

  sídlo organizácie:  Muránska Dlhá Lúka 111, 050 01  

       telefón:               +421 918 401 567  

       e-mail:               starosta@mdl.sk  

v zastúpení:  Mgr. Ján Kvetko - starosta obce   

splnomocnená osoba:  MEDIINVEST Consulting, s.r.o., JUDr. Júlia Kišeľaková  

e-mail   obstaravanie@mediinvest.sk, tel.: 0947 940 403  

 

2. Kód CPV: 

71315300-2 Služby stavebného dozoru  

71520000-9 Stavebný dozor  

 

3. Druh zákazky:  
služby 

 

4. Opis predmetu zákazky: 

 

Predmetom zákazky je Stavebný dozor pre projekt: „Výstavba/rekonštrukcia pozemných 

komunikácií v obci Muránska Dlhá Lúka“,  v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP. č. zmluvy: 

ZM_SEP-IMRK2-2021-003541 medzi poskytovateľom Ministerstvo práce, sociálnych vecí 

a rodiny Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstva vnútra Slovenskej republiky  

a verejným obstarávateľom, kód projektu v ITMS2014+: 312061Y444 

 

Celkové náklady na stavebné práce predstavujú sumu 291 780,44  Eur s DPH. 

Predmetom stavebných prác je výstavba a rekonštrukcia pozemných komunikácií v obci 

Muránska Dlhá Lúka. OBJEKTOVÁ SKLADBA: S01 - komunikácia V katastrálnom území 

obce Muránska Dlhá Lúka je potrebné z dôvodu chýbajúceho komunikačného prístupu do 

rómskej osady vybudovať prístupovú cestnú komunikáciu. Verejné osvetlenie Pozdĺž novej 

cesty a chodníka bude vybudované verejné osvetlenie Stavebné práce sú detailne popísané 

projektovou dokumentáciou a rozsah špecifikovaný výkazom výmer.  
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5. Miesto dodania predmetu zákazky:  

k.ú. obce Muránska Dlhá Lúka 

 

6. Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania a lehota dodania predmetu 

zákazky: 

Výsledkom verejného obstarávania bude Mandátna zmluva uzatvorená v zmysle ustanovení                

§ 566 a násl. Zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov 

(Príloha č. 1). 

Predpokladaný čas plnenia predmetu zmluvy je počas celej doby realizácie stavebných prác pre 

projekt: „Výstavba/rekonštrukcia pozemných komunikácií v obci Muránska Dlhá Lúka, ktoré 

budú trvať v zmysle Zmluvy o dielo – 12 mesiacov. 

 

7. Cena a spôsob určenia predpokladanej hodnoty zákazky:  
Uchádzač stanoví pevnú cenovú ponuku na celý predmet zákazky. Cenová ponuka musí byť 

predložená na požadovaný predmet zákazky a taktiež na celý predmet zákazky, nie iba na určité 

časti služby. Každý uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku. Ak uchádzač nie je platiteľom 

DPH, túto skutočnosť uvedie vo svojej ponuke.  

 

Predpokladaná hodnota zákazky bude určená týmto prieskumom (verejný obstarávateľ určí 

predpokladanú hodnotu zákazky na základe predložených cenový ch ponúk ako priemer cien 

bez DPH za poskytovanie služby) v mene EUR bez DPH, pričom prieskum trhu je nástrojom 

na určenie predpokladanej hodnoty zákazky v zmysle § 6 ods. 1 ZVO.) 

 

Ak sa na základe výsledku vyhodnotenia cenových ponúk doručených na základe tejto výzvy a 

určených na stanovenie predpokladanej hodnoty zákazky preukáže, že predpokladaná hodnota 

zákazky bude nižšia ako finančný limit uvedený v § 1 odseku 15 ZVO (t.j. 10 000,00 eur bez 

DPH), budú doručené cenové ponuky záväzné, a teda verejný obstarávateľ bude pokračovať 

zadaním zákazky v súlade s § 1 ods. 15 ZVO.  

 

Verejný obstarávateľ vyhodnotí ako víťaznú ponuku, ponuku uchádzača, ktorý ponúkol 

na predmet zákazky najnižšiu cenu celkom. 

 

 

8. Kritériá na vyhodnotenie ponúk:  

Najnižšia cena celkom s DPH. 

 

 

9. Lehota, spôsob a adresa na predkladanie ponúk: 

Uchádzač predloží cenovú ponuku v termíne do 11.11.2022 do 11:00 hod.  (rozhodujúci je 

dátum a čas doručenia, nie dátum podania na poštovú prepravu).  

 

  Ponuky je možné zasielať elektronicky e-mailom.  

 

 

E-mailová adresa: obstaravanie@mediinvest.sk     

 

Kontaktná osoba: JUDr. Júlia Kišeľaková, MEDIINVEST Consulting s.r.o., Bezručova 10, 080 

01 Prešov, 0947 940 403.  
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Cenová ponuka doručená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk nebude akceptovaná. 

Ponuky sa predkladajú v slovenskom alebo českom jazyku. 

 

10. Požadovaný obsah ponuky:  

 

Požadujeme, aby ponuka obsahovala minimálne nasledovné doklady a údaje: 

A. Vyplnenú prílohu č. 2 Návrh na plnenie kritérií, ktorá obsahuje údaje o uchádzačovi 

v rozsahu: obchodné meno a sídlo uchádzača, IČO, DIČ, telefón, e-mail, s uvedením 

predmetu zákazky, na ktorú sa ponuka predkladá a cenová ponuka uchádzača. Príloha 

musí byť podpísaná štatutárnym zástupcom uchádzača, prípadne splnomocnenou 

osobou. Uchádzač zároveň uvedie, či je alebo nie je platcom DPH; 

 

B. Uchádzač predloží vyplnenú a podpísanú Prílohu č. 3 Čestné vyhlásenie. V zmysle 

ustanovenia § 32 ods. 3  zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní  uchádzač alebo 

záujemca nie je povinný predkladať doklady podľa § 32 odseku 2 ZVO, ak verejný 

obstarávateľ alebo obstarávateľ je oprávnený použiť údaje z informačných systémov 

verejnej správy podľa osobitného predpisu. Na základe uvedeného nie sú uchádzači 

povinní predkladať vo svojej cenovej ponuke doklad o oprávnení dodávať tovar, 

poskytovať službu resp. uskutočňovať stavebné práce v rámci predmetu zákazky  v 

zmysle § 32 ods. 1 písm. e) ZVO. 

 

*Poznámka: Príloha č. 1 Návrh mandátnej zmluvy sa do ponuky nepredkladá. 

Uchádzač v čestnom vyhlásení prehlási, že súhlasí s návrhom zmluvy.  

 

11. Vyhodnotenie ponúk: 

 Ak bude predpokladaná hodnota zákazky do 10 000 Eur bez DPH, verejný obstarávateľ 

môže určiť úspešného uchádzača na základe určenia PHZ a nebude vyhlasovať výzvu 

na predkladanie ponúk, ale verejný obstarávateľ vyhodnotí ako víťaznú ponuku, ponuku 

uchádzača, ktorý ponúkol na predmet zákazky najnižšiu cenu celkom.  

 

 Otváranie ponúk, neverejné, 11.11.2022 o 11:10 hod. na adrese: MEDIINVEST 

Consulting s.r.o., Bezručova 10, 080 01 Prešov. 

 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených ponúk  

z dôvodu neúmerne vysokých cien v porovnaní s cenami, za ktoré sa obvykle realizujú 

rovnaký predmet zákazky, alebo ktorých ponúknutá cena presiahne finančné možnosti 

verejného obstarávateľa, alebo ktoré budú neregulárne alebo inak neprijateľné.  

 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 si vyhradzuje právo zrušiť realizáciu zákazky s úspešným 

uchádzačom, ak v procese overovania verejného obstarávania bude zistené porušenie 

princípov a postupov verejného obstarávania pre zadávanie zákazky s nízkou hodnotou, 

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

niektorých zákonov.  

 Verejný obstarávateľ môže požiadať uchádzača o vysvetlenie ponuky.  
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 Pokiaľ by verejný obstarávateľ musel zrušiť použitý postup zadávania zákazky, 

upovedomí o tom všetkých uchádzačov s uvedením dôvodu a oznámi postup, ktorý 

použije pri zadávaní zákazky na pôvodný predmet zákazky. Verejný obstarávateľ si 

vyhradzuje právo požiadať uchádzačov o písomné vysvetlenie ponúk. Všetky náklady 

spojené s prípravou a predložením ponuky, účasťou vo verejnom obstarávaní znáša 

uchádzač, bez akéhokoľvek finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi, bez 

ohľadu na výsledok verejného obstarávania. 

 Verejný obstarávateľ po vyhodnotení ponúk bezodkladne zašle informáciu 

o vyhodnotení ponúk všetkým uchádzačom elektronicky. Verejný obstarávateľ bude 

úspešného uchádzača kontaktovať prostredníctvom elektronickej pošty ihneď po 

vyhodnotení 

12. Zákazka sa týka projektu / programu financovaného z fondov EÚ:  

a) Predmet zákazky bude z 85% financovaný z nenávratného finančného príspevku  (ďalej len 

„NFP“) Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v zastúpení 

Ministerstva vnútra SR poskytnutého verejnému obstarávateľovi (ďalej len „Poskytovateľ 

NFP“) v rámci Operačného programu Ľudské zdroje, č. Zmluvy o poskytnutí NFP: 

ZM_SEP-IMRK2-2021-003541, 10% bude financovaný zo štátneho rozpočtu a 5% z 

vlastných prostriedkov verejného obstarávateľa – kód projektu: 312061Y444.  

b) Výsledkom verejného obstarávania bude Mandátna zmluva uzatvorená v zmysle ustanovení 

§ 566 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov 

Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť  

kumulatívnym splnením podmienok: 

 dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle ustanovenia § 47a ods. 

Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov, 

 začatím stavebných prác v rámci projektu: „Výstavba/rekonštrukcia pozemných 

komunikácií v obci Muránska Dlhá Lúka“. 

c) Poskytovateľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho 

s poskytovanými činnosťami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí 

NFP, v rámci ktorej bude zabezpečovaná činnosť financovaná, a to oprávnenými osobami 

v zmysle Všeobecných zmluvných podmienok a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. 

V Prešove dňa 04.11.2022         

              JUDr. Júlia Kišeľaková  

           splnomocnená osoba 

Prílohy:  

Prílohy č. 1 –  Návrh mandátnej zmluvy                               

Príloha č. 2 –  Návrh na plnenie kritérií  

Príloha č. 3 – Čestné vyhlásenie  


