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VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK 
pre zákazku 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“) 

 

1. Predmet zákazky: „Vnútorné a vonkajšie rozvody plynu a plynové kotolne“ 

 

2. Identifikácia osoby podľa § 7 ods. 1 písm. d) zákona: 

Názov:      Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. 

Sídlo:      Banisko 273/1, 977 01 Brezno 

Štatutárny orgán/štatutár:   Ing. Jaroslav Mačejovský – riaditeľ 

IČO:      31908969 

DIČ:      2021607687 

IČ DPH:     SK2021607687 

Bankové spojenie:    Tatra banka, a.s. 

SWIFT:     TATRSKBX 

IBAN:      SK20 1100 0000 0026 2077 8736 

Zapísaná:  v registri n.o. vedeného OÚ B. Bystrica, pod. reg. č. 

OVVS/NO-14/2002 

 

Kontaktná osoba:    Bc. Monika Gondová 

Kontaktná adresa:    Banisko 273/1, 977 01 Brezno 

Telefón:     +421 48 2820 418 

Email:     gondova@nspbr.sk 

 

3. Typ zmluvy 

Zmluva o dielo uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v 

platnom znení. 

Návrh zmluvy bude verený obstarávateľ požadovať len od úspešného uchádzača. 

 

4. Miesto dodania predmetu zákazky 

Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o., Banisko  273/1, 977 01 Brezno. 

 

5. Opis predmetu zákazky 

Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác: 

Vnútorné rozvody plynu + kotolne: 

Plynová kotolňa SO - Prosektúra 

Plynová kotolňa SO - Vodné hospodárstvo 

Doplnkové vykurovanie - Rehabilitácia 

Vonkajšie rozvody plynu: 

Plynová kotolňa PROSEKTÚRA - DSO 03.4 plyn 

SO14 Areálový plynovod - rozšírenie prosektúra 

Podrobný opis predmetu (kompletná špecifikácia predmetu zákazky) je uvedený vo Výkaze 

výmer, ktorý tvorí prílohu č. 1 výzvy.  

 

Obhliadka miesta: 

mailto:gondova@nspbr.sk
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Verejný obstarávateľ záujemcom odporúča vykonať obhliadku miesta realizácie predmetu 

zákazky. Obhliadka bude organizovaná pre záujemcov samostatne. V prípade záujmu o 

obhliadku musí záujemca kontaktovať kontaktnú osobu verejného obstarávateľa. Termín 

obhliadky si verejný obstarávateľ so záujemcom dohodne osobitne. Účasť na obhliadke a 

termín obhliadky záujemca potvrdí spolu s uvedením svojich identifikačných údajov 

najneskôr 48 hodín pred určeným termínom obhliadky. 

 

6. Spoločný slovník obstarávania (CPV) 

45215140-0  Stavebné práce na objektoch nemocničných zariadení 

45231223-4 Doplnkové práce na rozvode plynu 

44621220-7 Kotly ústredného kúrenia 

 

7. Možnosť rozdelenia cenovej ponuky 

Nie je možné ponuku rozdeliť. 

 

8. Variantné riešenia 

Variantné riešenia sa nepripúšťajú. 

 

9. Podmienky účasti 

Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa: 

1. Osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona: 

Uchádzač musí preukázať, že je oprávnený uskutočňovať stavebné práce v rozsahu, ktorý 

zodpovedá predmetu zákazky. 

Uchádzač je povinný preukázať splnenie podmienky podľa § 32 ods. 2 písm. e) zákona -  

doloženým dokladom o oprávnení uskutočňovať stavebné práce, ktoré zodpovedá 

predmetu zákazky. 

Odôvodnenie primeranosti podmienky účasti: Stanovené v súlade s platnou legislatívou. 

 

2. Osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. f) zákona: 

Uchádzač musí preukázať, že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní 

potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta 

podnikania alebo obvyklého pobytu.  

Uchádzač je povinný preukázať splnenie podmienky podľa § 32 ods. 2 písm. e) zákona o 

verejnom obstarávaní -  doloženým čestným vyhlásením. 

Odôvodnenie primeranosti podmienky účasti: Stanovené v súlade s platnou legislatívou. 

 

Splnenie podmienky účasti možno preukázať fotokópiou originálnych dokladov, pričom 

originály dokladov, nie staršie ako 3 mesiace alebo ich overené kópie preukazujúce splnenie 

podmienok účasti predloží verejnému obstarávateľovi úspešný uchádzač najneskôr v deň podpisu 

zmluvy. 

 

Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. si vyhradzuje právo overiť pravdivosť údajov (doklady, 

ponuka) uchádzača. 

 

V prípade, že uchádzač nepreukáže splnenie podmienok účasti podľa bodu 9 tejto výzvy, jeho 

ponuka nebude vyhodnocovaná podľa zverejneného kritéria. 

 

10. Obsah ponuky 
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a) Cenovú ponuku -  na celý predmet zákazky vypracovanú na základe podrobného opisu 

predmetu zákazky uvedeného v bode 5 a prílohy č. 2 Návrh na plnenie kritéria.  

V cenovej ponuke je potrebné uviesť celkovú cenu zákazky bez DPH, výšku DPH, hodnotu 

DPH aj celkovú cenu zákazky vrátane DPH. Ceny sa uvádzajú v EUR.  

Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom v EUR. Na 

skutočnosť, že nie je platiteľom DPH upozorní. 

V prípade relevantnosti uvedie a priloží  prílohy vzťahujúce sa k Návrhu uchádzača na 

plnenie kritéria, napr. opis predmetu zákazky, technické parametre predmetu zákazky a pod. 

b) Fotokópia dokladu o oprávnení uskutočňovať stavebné práce - u právnických 

osôb napr. výpis z obchodného registra, u fyzických osôb napr. výpis zo 

živnostenského registra (stačí fotokópia alebo doklad z verejne dostupných zdrojov). 

c) Čestné vyhlásenie - v zmysle prílohy č. 3 tejto výzvy. Uchádzač musí preukázať, že 

nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným 

rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo 

obvyklého pobytu. 

d) Čestné vyhlásenie o neprítomnosti konfliktu záujmov - v zmysle prílohy č. 4 tejto 

výzvy. 

 

11. Predpokladaná hodnota zákazky 

85 345,70 EUR bez DPH 

 

12. Lehota na uskutočnenie stavebných prác 

Začiatok lehoty na plnenie predmetu zákazky: do 3 pracovných dní odo dňa odovzdania a 

prevzatia staveniska. 

Lehota na dokončenie predmetu zákazky alebo trvanie zmluvy: do 30. 09. 2019. 

 

13. Jazyk ponuky 
Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku. Predmet zákazky bude zrealizovaný tiež 

v slovenskom jazyku. 

 

14. Termín, miesto a spôsob predloženia ponúk 

Lehota na predloženie cenovej ponuky uplynie dňom: 30. 08. 2019 o 12:00 hod. 

Ponuku uchádzač doručí: e-mailom na e-mailovú adresu uvedenú v bode 2 tejto výzvy alebo 

poštou, kuriérom, osobne na adresu sídla uvedenú v tom istom bode tejto výzvy. Ak ponuku 

predloží uchádzač osobne, poštou alebo kuriérom, predloží ju v uzavretom nepriehľadnom obale 

s uvedením názvu a sídla verejného obstarávateľa uvedenom v bode 2 tejto výzvy a názvu 

obchodného mena, sídla a miesta podnikania uchádzača.  

V prípade predloženia ponuky v listinnej forme, obálku je potrebné označiť názvom: 

„OBSTARÁVANIE – Vnútorné a vonkajšie rozvody plynu a plynové kotolne - 

NEOTVÁRAŤ“! 

V prípade predloženia ponuky v elektronickej forme, do predmetu e-mailovej správy uveďte: 

„Vnútorné a vonkajšie rozvody plynu a plynové kotolne“!  

 

15. Podmienky financovania 

Verejný obstarávateľ neposkytuje preddavok. Platba za predmet zákazky bude realizovaná 

bezhotovostným platobným stykom na základe faktúr doručených úspešným uchádzačom na adresu 

verejného obstarávateľa uvedenú v bode 2 tejto výzvy. Dodávateľ/Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť 
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faktúry na základe skutočne vykonaných prác a dodávok odsúhlasených verejným obstarávateľom, 

a to  nasledovne: 

30% z ceny diela bez DPH so splatnosťou  faktúry 30 kalendárnych dní odo dňa nadobudnutia 

účinnosti zmluvy o dielo; 

40% z ceny diela bez DPH so splatnosťou  faktúry 30 kalendárnych dní odo dňa odovzdania diela; 

30% z ceny diela bez DPH so splatnosťou  faktúry 60 dní odo dňa odovzdania diela. 

Vystavené faktúry musia byť doručené verejnému obstarávateľovi bez zbytočného zdržania, 

najneskôr do 5 kalendárnych dní po ich vystavení. 

 

16. Návrh zmluvy 

Návrh zmluvy bude verený obstarávateľ požadovať len od úspešného uchádzača. 

 

17. Kritérium na vyhodnotenie ponúk 

Najnižšia celková cena bez DPH v EUR. 

 

18. Dôležité informácie 

Proti rozhodnutiu verejného obstarávateľa pri postupe zadávania zákazky podľa § 117  nie je možné 

podať žiadosť o nápravu, ani námietku v zmysle zákona. 

Verejný obstarávateľ poverí vyhodnotením verejného obstarávania zodpovednú osobu. Všetkým 

uchádzačom, ktorých ponuky sa budú vyhodnocovať, bude oznámený výsledok vyhodnotenia 

ponúk. 

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať žiadnu ponuku, ak cena položiek alebo celej 

ponuky prekročia finančné možnosti rozpočtu, z ktorého majú byť hradené. 

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo súťaž zrušiť v súlade s § 57 zákona. 

Všetky náklady uchádzačov spojené s účasťou v tomto postupe zadávania zákazky si uchádzači 

hradia v plnej výške. 

 

V Brezne, dňa 21. 08. 2019     ....................................................... 

          Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. 

Ing. Jaroslav Mačejovský, riaditeľ 

 

 



Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. 
PSČ: 977 01, č. tel. 048/2820 130, e-mail: sekretariat@nspbr.sk 

IČO  : 31 90 89 69, zapísaná v registri neziskových organizácií  OÚ Banská Bystrica pod reg.č.: OVVS/NO-14/2002 

Príloha č. 1 Výzvy na predkladanie ponúk  

 

Podrobný opis predmetu zákazky  

 

Rozpočet  s Výkazom výmer v el. forme je zverejnený osobitne 

 
Uchádzač je povinný vyplniť/oceniť všetky položky v nezmenenom poradí. Pokiaľ uchádzač 

neocení niektorú z položiek, bude zaviazaný uskutočniť predmet zákazky so všetkými 

požiadavkami verejného obstarávateľa uvedenými pod položkami v rozpočte za cenu, ktorú uvedie 

ako celkovú cenu predmetu zákazky, bez ohľadu na to, že nedošlo k oceneniu niektorých položiek v 

rozpočte. 

 

Uchádzač je povinný uviesť presnú a zrozumiteľnú špecifikáciu/popis jednotlivých položiek 

rozpočtu - uvedenie konkrétnej značky, výrobcu, typového označenia, druhu a pod. (napr. 

katalógový list, technický list, technický opis a pod.) na základe čoho sa jasne preukáže splnenie 

požadovaných technických (funkčných a výkonnostných parametrov) na predmet zákazky.  
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Príloha č. 2 Výzvy na predkladanie ponúk  

 

Návrh na plnenie kritéria 
 

Verejný obstarávateľ: Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o., Banisko 273/1, 977 01 Brezno 

 

Názov predmetu zákazky: „Vnútorné a vonkajšie rozvody plynu a plynové kotolne“ 

 

Názov alebo obchodné meno uchádzača:  

[doplní uchádzač] 

Sídlo/Miesto podnikania: [doplní uchádzač] 

Štatutárny zástupca: [doplní uchádzač ] 

IČO: [doplní uchádzač] 

DIČ: [doplní uchádzač] 

 

 

Kritérium na vyhodnotenie ponúk: Najnižšia celková cena bez DPH v EUR. 

 

Návrh na plnenie kritéria určených verejným obstarávateľom na vyhodnotenie ponúk: 

P. č. Názov diela 

1. Vnútorné a vonkajšie rozvody plynu a plynové kotolne 

Celková cena bez DPH v EUR [doplní uchádzač ] 

Sadzba DPH v % [doplní uchádzač ] 

Výška DPH v EUR [doplní uchádzač ] 

Celková cena s DPH v EUR [doplní uchádzač ] 
V cene sú zahrnuté všetky náklady dodávateľa/zhotoviteľa stavebných prác, ktoré sú s realizáciou zákazky 

spojené. Cena za celý predmet zákazky je tvorená súčtom všetkých položiek Rozpočtu s Výkazom výmer stavby 

„Vnútorné a vonkajšie rozvody plynu a plynové kotolne“. 

 

 

V [doplniť miesto], dňa: [doplniť dátum] 

 

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

               [doplniť meno, priezvisko a podpis oprávnenej osoby] 
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Príloha č. 3 Výzvy na predkladanie ponúk  
 

Čestné vyhlásenie  
 

[doplniť názov uchádzača], zastúpený [doplniť meno a priezvisko štatutárneho zástupcu] ako 

uchádzač, ktorý predložil ponuku v rámci zadávania zákazky s nízkou hodnotou postupom 

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

niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „súťaž“) vyhlásenej verejným obstarávateľom 

Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o., Banisko 273/1, 977 01 Brezno (ďalej len „verejný 

obstarávateľ“) na obstaranie predmetu zákazky „Vnútorné a vonkajšie rozvody plynu a 

plynové kotolne“ (ďalej len „zákazka“) výzvou na predkladanie ponúk, týmto 

 

čestne vyhlasujem, že 

 

v súvislosti s uvedeným postupom zadávania zákazky: 

 nemám uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným 

rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo 

obvyklého pobytu. 

 

V [doplniť miesto] dňa [doplniť dátum] 

 

–––––––––––––––––––––––––

[doplniť podpis] 

 

 

 

  



Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. 
PSČ: 977 01, č. tel. 048/2820 130, e-mail: sekretariat@nspbr.sk 

IČO  : 31 90 89 69, zapísaná v registri neziskových organizácií  OÚ Banská Bystrica pod reg.č.: OVVS/NO-14/2002 

Príloha č. 4 Výzvy na predkladanie ponúk  
 

Čestné vyhlásenie o neprítomnosti konfliktu záujmov 
 

[doplniť názov uchádzača], zastúpený [doplniť meno a priezvisko štatutárneho zástupcu] ako 

uchádzač, ktorý predložil ponuku v rámci zadávania zákazky s nízkou hodnotou postupom 

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

niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „súťaž“) vyhlásenej verejným obstarávateľom 

Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o., Banisko 273/1, 977 01 Brezno (ďalej len „verejný 

obstarávateľ“) na obstaranie predmetu zákazky „Vnútorné a vonkajšie rozvody plynu a 

plynové kotolne“ (ďalej len „zákazka“) výzvou na predkladanie ponúk, týmto 

čestne vyhlasujem, že 

v súvislosti s uvedeným postupom zadávania zákazky: 

 nevyvíjal som a nebudem vyvíjať voči žiadnej osobe na strane verejného 

obstarávateľa, ktorá je alebo by mohla byť zainteresovaná v zmysle ustanovení § 23 

ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „zainteresovaná osoba“) akékoľvek 

aktivity, ktoré by mohli viesť k zvýhodneniu nášho postavenia v súťaži, 

 neposkytol som a neposkytnem akejkoľvek čo i len potencionálne zainteresovanej 

osobe priamo alebo nepriamo akúkoľvek finančnú alebo vecnú výhodu ako motiváciu 

alebo odmenu súvisiacu so zadaním tejto zákazky,  

 budem bezodkladne informovať verejného obstarávateľa o akejkoľvek situácii, ktorá 

je považovaná za konflikt záujmov alebo ktorá by mohla viesť ku konfliktu záujmov 

kedykoľvek v priebehu procesu verejného obstarávania, 

 poskytnem verejnému obstarávateľovi v postupe tohto verejného obstarávania presné, 

pravdivé a úplné informácie. 

 

 

V [doplniť miesto] dňa [doplniť dátum] 

 

–––––––––––––––––––––––––

[doplniť podpis] 

 

 

 

 

 

 

 


