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________________________________________________________
Výzva na predloženie ponuky
Obec Muránska Dlhá Lúka, 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 (ďalej len
„ZVO“) Vás žiada o predloženie ponuky v zmysle § 117 ZVO na nižšie špecifikovaný predmet
zákazky:

Výber dodávateľa stavebných prác
pre projekt:
,,Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice“
1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
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. Denisa Kolpaková
e-mail
obstaravanie@mediinvest.sk, tel.: 0948 222 660
2.

Kód CPV:
45000000-7 Stavebné práce
45216121-8 Stavebné práce na objektoch hasičských staníc

3.

Druh zákazky:
Stavebné práce

4. Miesto dodania predmetu zákazky:
„Požiarna zbrojnica - garáž“, súpis. č. 295, postavenej na parc. č. 548/2, registra „C“, K.Ú.
Muránska Dlhá Lúka, obec Muránska Dlhá Lúka, okres Revúca, zapísanej na LV č. 958.
5.

Lehota dodania predmetu zákazky:
Do 3 mesiacov od protokolárneho prevzatia staveniska

6. Opis predmetu zákazky:
Predmetom zákazky je Výber dodávateľa stavebných prác pre projekt: ,,Rekonštrukcia
hasičskej zbrojnice“ financovaného zo schválenej Zmluvy o poskytnutí dotácie č. PHZ-OPK12018-000710-003 v rámci Výzvy Prezídia Hasičského a záchranného zboru na predkladanie
žiadostí o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky za účelom poskytnutia podpory zvýšenia ochrany
pred požiarmi prostredníctvom výstavby, rekonštrukcie a modernizácie stavieb a opravy
budov, nadobudnutie budov na účel hasičských staníc a hasičských zbrojníc podľa § 2
písm. c) zákona č. 526/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva vnútra
Slovenskej republiky.
Predmetná stavba sa nachádza v k.u. Muránska Dlhá Lúka, v blízkosti obecnej cestnej
komunikácie , okres Revúca . Objekt je jednopodlažný, nepodpivničený. Objekt
v súčasnosti slúži ako hasičská zbrojnica. Objekt je pripojený na elektrinu, objekt je
nevykurovaný. Počas prestavby sa zrealizuje náter krytiny, zrealizujú sa nové vonkajšie
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omietky, prípadne sa budova zateplí, pôvodné okná sa vymenia za plastové, podobne aj
dvere. V interiéry sa zateplí strop minerálnou vlnou, podhľad bude sadrokartónový.
Jestvujúce garážové vráta sa vymenia za automatické, zateplené. Vykurovanie priestorov
sa zabezpečí klimatizačnými jednotkami.
Celková zastavaná plocha
Celkový obostavaný priestor

69,4 m2
306 m3

Bližšia špecifikácia jednotlivých stavebných prác je podrobne rozpísaná v prílohe č. 3
Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice - zadanie a príloha č. 4 Projektová dokumentácia.
7. Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania:
Zmluva o dielo (Príloha č. 5) Zmluvné podmienky sú pre uchádzačov záväzné, nie je
možné ich meniť.
8. Predpokladaná hodnota zákazky:
21 563,32 Eur bez DPH
Cena stanovená na základe projektového rozpočtu oprávnenou osobou s overovacou
pečiatkou zo dňa 28.7.2021 – Ing. Milan Poprocký.
9.

Spôsob predloženia ponuky:
Poštou, osobne, kuriérom

10. Lehota a adresa na predkladanie ponuky:
Uchádzač predloží cenovú ponuku v termíne do 27.08.2021 (rozhodujúci je dátum
doručenia, nie dátum podania na poštovú prepravu)
Posielanie ponúk:
Adresa na ktorú sa majú doručiť ponuky: MEDIINVEST Consulting, s.r.o.,
Volgogradská 9/B, 080 01 Prešov, 0948 222 660.
Uchádzač vloží cenovú ponuku na predmet obstarávania do samostatnej obálky a označí
odosielateľa aj adresáta. Obálka musí byť uzatvorená a označená „Neotvárať – cenová
ponuka, Hasičská zbrojnica MDL“.
Cenová ponuka doručená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk nebude akceptovaná.
Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku.
11. Otváranie ponúk:
Neverejné.
30.08.2021 o 8:30 hod. na adrese MEDIINVEST Consulting, s.r.o., Volgogradská 9/B,
080 01 Prešov, 0948 222 660
12. Kritéria na vyhodnotenie ponúk:
Najnižšia cena celkom.
Uchádzač stanoví pevnú cenovú ponuku na celý predmet zákazky. Cenová ponuka musí
byť predložená na celý predmet zákazky, nie iba na určité časti predmetu zákazky. Každý
uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku. Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, túto
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skutočnosť uvedie vo svojej ponuke.
13. Podmienky účasti:
Uchádzač musí preukázať:


Osobné postavenie podľa §32 ods. 1 písm. e) ZVO, teda musí preukázať, že je
oprávnený dodávať tovar, poskytovať službu alebo uskutočňovať stavebné práce
vo vzťahu k predmetu zákazky;



Uchádzač musí preukázať osobné postavenie podľa §32 ods. 1 písm. f) ZVO,
teda že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený
konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta
podnikania alebo obvyklého pobytu;



Uchádzač musí preukázať, že u neho neexistuje dôvod na vylúčenie podľa §40
ods. 6 písm. f), resp. konflikt záujmov podľa §23 ZVO nemožno odstrániť inými
účinnými opatreniami.

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 dokladu
o oprávnení dodávať tovar, poskytovať službu resp. uskutočňovať stavebné práce v rámci
predmetu zákazky v zmysle § 32 ods. 1 písm. e) ZVO.

14. Pokyny na zostavenie ponuky:
A. Vyplnený návrh na plnenie kritérií (príloha č. 1), opečiatkovaný a podpísaný osobou
oprávnenou konať v mene uchádzača spolu s uvedenými identifikačnými údajmi
uchádzača: obchodného mena a sídlo uchádzača, štatutárneho orgánu, IČO, DIČ, IČ
DPH, kontakt. Uchádzač zároveň uvedie cenu za predmet zákazky v zložení: cena za
stavebné práce bez DPH, sadzbu a výšku DPH a konečnú cenu za stavebné práce s DPH.
V prípade ak uchádzač nie je platcom DPH, upovedomí o tom vo svojej ponuke;
B. Čestné vyhlásenie uchádzača (Príloha č. 2) v zmysle § 117 ods. 5 zákona č. 343/2015
Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov;
C. Nacenený položkovitý – Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice - zadanie (Príloha č. 3) podpísaný a opečiatkovaný štatutárnym zástupcom.
15. Lehota viazanosti ponúk:
12/2021
16. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:
 Ak sa vo výkaze výmer nachádza položka označená konkrétnou značkou/názvom,
dodávateľ môže naceniť aj jej ekvivalent min. rovnakých, alebo lepších technických
parametrov.
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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.
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.
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.
Úspešný uchádzač bude po ukončení procesu vyhodnocovania ponúk vyzvaný na
podpis Zmluvy o dielo.

Prešov 17.08.2021

JUDr. Denisa Kolpaková
MEDIINVEST Consulting, s.r.o.
splnomocnená osoba

Príloha č.1: Návrh na plnenie kritérií
Príloha č.2: Čestné vyhlásenie
Príloha č.3: Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice - zadanie
Príloha č.4: Projektová dokumentácia
Príloha č.5: Návrh Zmluvy o dielo

