
Obec Klieština 

Klieština 45 

018 02 Dolná Mariková   

IČO: 00 692 476 
 

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“). 

 
1. Názov zákazky:                    „Klieština – Dom smútku, spevnené plochy a parkové úpravy okolia, prestavba“ 
 
2. Identifikácia verejného obstarávateľa a kontaktné miesto: 
Názov:  Obec Klieština 

Sídlo:  Klieština 45, 018 02 Dolná Mariková 

IČO:  00 692 476 

Kontaktná osoba:  Ľubomíra Strašíková – 0918 180 042 

 
Verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
 
3. Predmet zákazky:                „Klieština – Dom smútku, spevnené plochy a parkové úpravy okolia, prestavba“ 
 
4. Druh zákazky:                       stavebné práce 
 
5. Rozdelenie predmetu zákazky na časti: Predmet zákazky  nie je rozdelený na časti.  
 
6. Opis predmetu zákazky:  
Predmetom zákazky je prestavba jestvujúceho domu smútku v obci Klieština a vytvorenie zodpovedajúcich 
priestorov obradnej miestnosti k potrebám pohrebov na cintoríne ako i vytvorenie priestorov WC, šatne 
a miestnosti pre mraziaci box zosnulého.  
 
Podrobné požiadavky sú uvedené v prílohách výzvy na predkladanie ponúk.   
V prípade ak sú 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. 
 
7. Podmienky účasti:  
Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods.1 písm. e) a písmena 
f) ZVO. 
- Uchádzač nepreukazuje verejnému obstarávateľovi v ponuke splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods.1 
písm. e) ZVO: „je oprávnený uskutočňovať stavebné práce“. Verejný obstarávateľ si overí splnenie predmetnej 
podmienky účasti prostredníctvom verejne dostupných internetových zdrojov ako napr. www.orsr.sk, 
www.zrsr.sk  a pod.. 
- Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. f) ZVO: „nemá uložený zákaz účasti vo verejnom 
obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo 
obvyklého pobytu“- uchádzač nesmie byť vedený v registri osôb so zákazom účasti vo verejnom obstarávaní, 
ktorý vedie Úrad pre verejné obstarávanie podľa § 183 ZVO. V prípade, že uchádzač je vedený v tomto registri 
ku dňu predkladania ponúk, nebude jeho ponuka hodnotená. Splnenie predmetnej podmienky účasti bude 
verejný obstarávateľ overovať na základe verejne dostupných informácií v registri vedenom Úradom pre 
verejne obstarávanie.   
 
7.1.2. Uchádzač môže doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia 
preukázať aj podľa § 152 ZVO, že je zapísaný v zozname hospodárskych subjektov vedenom Úradom pre 
verejné obstarávanie. 

http://www.orsr.sk/
http://www.zrsr.sk/
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7.1.3. Uchádzač, ktorého tvorí skupina dodávateľov, preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa 
osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Splnenie podmienok účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) 
ZVO preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.  

 
 
8. Spoločný slovník obstarávania (CPV):  45210000-2 Stavebné práce na stavbe budov  
 
9. Predpokladaná hodnota zákazky:   129 983,18 EUR bez DPH 
 
10. Množstvo alebo rozsah predmetu zákazky: Bližšie informácie a rozsah predmetu zákazky je uvedený vo 

výkaze výmer, ktorý je prílohou výzvy na predkladanie ponuky.  
 
11. Miesto dodania predmetu zákazky: Dom smútku Klieština   

 
12. Variantné riešenie:  neumožňuje sa 

 
13. Obhliadka miesta: V prípade záujmu je nutné si obhliadku dohodnúť na uvedenom kontaktnom 
mieste: JUDr. Rastislav Bačík, starosta obce (042/4356174). Účasť na obhliadke je nepovinná a záujemca, ktorý 
sa nezúčastni obhliadky môže predložiť ponuku. 
 
14. Lehota a miesto na predloženie ponúk:  24.06.2022 do 10:00 hod  
Uchádzač predloží ponuku elektronicky prostredníctvom elektronického nástroja eZakazky na  portáli  
www.ezakazky.sk. Elektronický systém automaticky zabezpečí („uzamkne“) ponuku do lehoty na otváranie 
ponúk tak, aby ju nebolo možné pred lehotou na otváranie ponúk sprístupniť. Pri verejnom obstarávaní nebude 
použitá elektronická aukcia.  
 
15. Spôsob predkladania ponúk:  
Uchádzač predloží ponuku elektronicky prostredníctvom elektronického nástroja eZakazky na  portáli  
www.ezakazky.sk. Elektronický systém automaticky zabezpečí („uzamkne“) ponuku do lehoty na otváranie 
ponúk tak, aby ju nebolo možné pred lehotou na otváranie ponúk sprístupniť.   
Uchádzač predkladá ponuku pod identifikáciu verejného obstarávateľa a názov zákazky „Klieština – Dom 
smútku, spevnené plochy a parkové úpravy okolia, prestavba“. 
Uchádzač predkladá ponuku tak, že samostatne vloží súbory obsahujúce dokumenty k splneniu podmienok 
účasti, návrh na plnenie kritérií a krycí list ponuky. 
Ponuka predložená uchádzačom sa vyhotovuje písomne a predkladá sa elektronicky spôsobom podľa § 49 ods. 
1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní. 

Ponuka sa predkladá tak, že uchádzač ju predloží nasledovne: 
1) klikne na záložku „Ponuka“ 
2) klikne na záložku „Identifikácia uchádzača“ a skontroluje údaje (v prípade potreby úpravy údajov, 

údaje doplní či upraví a potom údaje uloží.) 
3) klikne na záložku „Dokumenty ponuky“ a nahrá vyžadované dokumenty ponuky podľa bodu 18. výzvy 

na predkladanie ponúk.  
4) klikne na záložku „Návrh na plnenie kritérií“ a svoj návrh na plnenie kritérií (v zmysle prílohy č. 2) 

nahrá do tejto záložky podľa tohto bodu výzvy na predkladanie ponúk.  
 
Dokumenty ponuky uchádzač predkladá v needitovateľnej forme  vo formáte „pdf“ prípadne „jpg“ (ako tzv. 

SCAN dokumentu). 
 
16. Kritérium vyhodnotenia ponúk:  
Ponuky uchádzačov budú vyhodnocované v súlade so zákonom č.343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní. 
Jediným kritériom je najnižšia cena za predmet zákazky pre jednotlivé časti zákazky podľa výzvy a príloh výzvy a 
Rozhodujúca je celková cena v Eur s DPH. V prípade uchádzača, ktorý nie je platcom DPH bude posudzovaná 
cena celkom. 
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17. Lehota viazanosti ponúk:  31.12.2022 
 
18. Obsah ponuky: 

Cenová ponuka: Uchádzač predloží svoju ponuku, ktorá obsahuje: 
➢ Vyplnený krycí list ponuky – príloha č. 1 tejto výzvy   
➢ Návrh na plnenie kritérií – príloha č. 2 tejto výzvy 
➢ Výkaz výmer – príloha č. 3 tejto výzvy 

 
19. Otváranie ponúk:  
Neverejné – uchádzačom sa neumožňuje účasť na otváraní ponúk.  
Uskutoční sa dňa 24.06.2022 o 11:00 hod 
Miesto: MP PROFIT PB s.r.o., Hliníky 712/25, 017 01 Považská Bystrica 

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

a zo zdrojov Pôdohospodárskej platobnej agentúry v rámci príspevku Programu rozvoja vidieka SR 2014 - 
2022. 
 

21. Pravidlá na uplatnenie sociálneho aspektu: 
      Víťazný uchádzač sa v realizačnej zmluve zaviaže, že ak bude potrebovať navýšiť svoje kapacity pre realizáciu 

predmetnej zákazky, v takomto prípade zamestná osoby dlhodobo nezamestnané evidované príslušným 
Úradom práce sociálnych vecí a rodiny v mieste realizácie zákazky (obec Klieština, okres Považská Bystrica, 
Trenčiansky samosprávny kraj). Forma zamestnania týchto osôb nie je určená, t.j. môže sa jednať o pracovný 
pomer na kratší pracovný čas (na dobu určitú alebo neurčitú), o dohodu o prácach vykonávaných mimo 
pracovného pomeru atď..  

 
22. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:  
Komunikácia a výmena informácií vo verejnom obstarávaní sa uskutočňuje písomne, prostredníctvom 
elektronických prostriedkov v zmysle § 20 zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní. Komunikácia vrátane 
doručovania pre účely tohto verejného obstarávania sa bude uskutočňovať spôsobom určeným funkcionalitou 
elektronického nástroja eZakazky na portáli www.ezakazky.sk. 

 
Verejný obstarávateľ bude postupovať tzv. reverzným postupom, t. j. vyhodnotenie splnenia podmienok účasti 
a vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky sa uskutoční po vyhodnotení ponúk 
na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk. Verejný obstarávateľ podľa § 55 ods. 1 ZVO druhá veta zákona o 
verejnom obstarávaní vyhodnotí u uchádzača, ktorý sa umiestnil na prvom mieste v poradí splnenie podmienok 
účasti a požiadaviek na predmet zákazky. Ak dôjde k vylúčeniu uchádzača alebo jeho ponuky, verejný 
obstarávateľ následne vyhodnotí 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. Ponuky uchádzačov sa budú vyhodnocovať v súlade s 
príslušnými ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní. 

 
Prílohy: 
- Príloha č. 1 Krycí list ponuky  
- Príloha č. 2 Návrh na plnenie kritérií 
- Príloha č. 3 Výkaz výmer 
- Príloha č. 4 Projektová dokumentácia 
- Príloha č. 5 Návrh zmluvy o dielo 
 
 
V Považskej Bystrici,  dňa 09.06.2022 

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

       Mgr. Peter Potecký – splnomocnená osoba 

http://www.ezakazky.sk/

