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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“). 

 
Názov zákazky: 
„Zníženie energetickej náročnosti výrobnej haly AUTOCOM s.r.o.“ 

 
1. Identifikácia verejného obstarávateľa a kontaktné miesto: 

Názov:   AUTOCOM, s.r.o. 

Sídlo:   Kliňanská cesta 976, 029 01 Námestovo 

IČO:   00615196 

Kontaktná osoba:  Ing. Mária Potecká, +421 42 44 43 891 

 
Osoba podľa § 8 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

 
2. Predmet zákazky:  

„Zníženie energetickej náročnosti výrobnej haly AUTOCOM s.r.o.“ 
 

3.    Druh zákazky: stavebné práce 
 

4. Rozdelenie predmetu zákazky na časti: ponuka sa požaduje predložiť na celý predmet zákazky. 
 

5. Opis predmetu zákazky: 
Stavebné práce na objektoch spoločnosti AUTOCOM s.r.o., ktorých cieľom je zníženie energetickej 
náročnosti. 
V rámci zníženia energetickej náročnosti sú navrhnuté nové kotly na pevné palivo (teplovodné 
kotle na kusové drevo CSL s výkonom 2x 100KW). Pôvodný komín sa zbúra. Kotle budú napojené 
na nové nerezové exteriérové komíny. Na vykurovanie miestností sú navrhnuté nové panelové 
vykurovacie telesá a vo výrobnej hale sú navrhnuté ventilátory s vodným ohrevom s výkonom 
13,7kW. Celý objekt bude vykurovaný pomocou 2ks kotlov na pevné palivo(kusové drevo), aj ohrev 
teplej vody v celom objekte. 
Podrobnejšie informácie sú uvedené vo výkaze výmer a projektovej dokumentácií, ktoré sú 
prílohami výzvy na predkladanie ponúk. 
 

6. Spoločný slovník obstarávania (CPV): 45213000-3 
7. Podmienky účasti:  

7.1. § 32 Osobné postavenie 
Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods.1 
písm. e)  a písm. f) zákona o verejnom obstarávaní.  
Uchádzač preukáže splnenie podmienok účasti podľa písm. e) doložením dokladu o oprávnení 
dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá 
predmetu zákazky. 

 (Napr. Výpis z obchodného registra, Výpis zo živnostenského registra ak originál alebo kópia,  
vytlačený z internetu, nie starší ako tri mesiace). 
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Uchádzač preukáže splnenie podmienok účasti podľa písm. e) tak, že nesmie byť vedený v registri 
osôb so zákazom účasti vo verejnom obstarávaní, ktorý vedie Úrad pre verejné obstarávanie podľa 
§ 183 zákona. V prípade, že uchádzač je vedený v tomto registri ku dňu predkladania ponúk, 
nebude jeho ponuka hodnotená. 

 
7.2. § 34 Technická spôsobilosť alebo odborná spôsobilosť 
1. Podľa § 34 ods. 1 písm. b) ZVO uchádzač preukáže svoju technickú alebo odbornú spôsobilosť 
zoznamom stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia 
verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác; zoznam 
musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení 
uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom 
i. bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dokladom je referencia, 
ii. bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení 
potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením 
uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich 
uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené 
 
V zozname stavebných prác musia byť stavby rovnakého alebo podobného predmetu v závislosti 
od charakteru hlavného predmetu zákazky. Uchádzač preukáže realizáciu stavebných prác v 
predmete zákazky, pričom minimálna súhrnná hodnota musí byť nad 200 000,00 €/ bez DPH v Eur 
alebo ekvivalent tejto hodnoty v inej mene. 
Zoznam stavebných prác bude obsahovať nasledovné údaje: 
- názov stavby, cena stavby celkom v Eur bez DPH, 
- cenu uskutočnených prác za sledované obdobie v Eur bez DPH, 
- miesto stavby, 
- lehota výstavby (od do), 
- stručný popis stavby. 
Zoznam stavebných prác bude podpísaný uchádzačom a predložený ako originál alebo úradne 
osvedčená kópia. 
Zoznam stavebných prác bude podpísaný uchádzačom a predložený ako originál alebo úradne 
osvedčená kópia. Ak obdobie realizácie prekračuje uvedené roky, je potrebné v zozname 
stavebných prác uviesť adekvátny finančný objem za požadované obdobie, nakoľko verejný 
obstarávateľ bude hodnotiť iba finančný objem prác realizovaných v uvedenom období. 
V prípade, že v rámci realizácie zákazky boli realizované aj práce iného charakteru ako je hlavný 
predmet Zákazky, musí byť zo zoznamu stavebných prác resp. z potvrdenia odberateľa pre 
objektívne posúdenie splnenia podmienky účasti zrejmá hodnota stavebných prác rovnakého 
alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky. 
Verejný obstarávateľ odporúča, aby predložené dôkazy o plnení potvrdenie odberateľa ktorý nebol 
verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ obsahovali nasledovné údaje: 
a) meno a priezvisko, obchodné meno alebo názov, adresu pobytu alebo sídlo, identifikačné číslo 
dodávateľa, 
b) názov odberateľa, 
c) stručnú identifikáciu plnenia podľa zmluvy alebo rámcovej dohody, 
d) miesto, cenu a lehoty dodania plnenia podľa zmluvy, 
e) zhodnotenie uskutočnených prác podľa obchodných podmienok, 
f) dátum vyhotovenia. 
Potvrdenie odberateľa, ktorý nebol verejným obstarávateľom alebo obstarávateľom bude 
podpísané odberateľom a predložené ako originál resp. úradne osvedčená kópia. 
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2. Podľa § 34 ods. 1 písm. g) ZVO uchádzač preukáže svoju technickú alebo odbornú spôsobilosť 
údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácií osôb určených na plnenie zmluvy 
alebo riadiacich zamestnancov,  
Uchádzač preukáže odbornú úroveň personálneho zabezpečenia plnenia predmetu zákazky 
prostredníctvom nasledujúcich kľúčových odborníkov: 
Kľúčový odborník: Stavbyvedúci pre pozemné stavby s minimálne 3 ročnou praxou a s platným 
osvedčením o vykonaní odbornej skúšky podľa zákona č. 138/1992 Z. z. o autorizovaných 
architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov, resp. obdobné 
osvedčenie vydané príslušným orgánom v krajine sídla osoby zodpovednej za riadenie stavebných 
prác. 
Uchádzač preukáže odbornú úroveň personálneho zabezpečenia nasledovne: 
a) predložením profesijného životopisu, s minimálnym obsahom: 
- meno a priezvisko kľúčového odborníka, 
- dosiahnuté vzdelanie, 
- akademický titul, 
- súčasná pracovná pozícia, 
- kvalifikácia vzťahujúca sa k predmetu zákazky, 
- prehľad profesijnej praxe vzťahujúcej sa k plneniu predmetu obstarávania, 
- vlastnoručný podpis kľúčového odborníka. 
 
b) predložením čestného vyhlásenia kľúčového odborníka, že bude k dispozícií uchádzačovi na 
plnenie predmetu zákazky počas celej doby jeho realizácie, 
 
c) Uchádzač predloží fotokópiu osvedčenia SKSI (Slovenská komora stavebných inžinierov) alebo 
ekvivalentný doklad vydaný mimo územia SR a k údajom priloží fotokópiu osvedčenia alebo 
ekvivalentného dokladu. Ak bolo osvedčenie vydané po 1.1.2005 uchádzač predloží aj potvrdenie 
SKSI o rozsahu osvedčenia (postačujúca je aj kópia potvrdenia alebo výtlačok profilu odborníka z 
webovej stránky SKSI). 
 
                  Uchádzači pri preukázaní splnenia podmienok účasti môžu v súlade s § 39 ZVO využiť 
jednotný európsky dokument alebo čestné vyhlásenie v zmysle § 114, ods. 1. Uchádzači môžu pri 
preukázaní splnenia podmienok účasti využiť aj kombináciu týchto možností, pričom tieto doklady 
predkladá verejnému obstarávateľovi úspešný uchádzač podľa § 39 ods. 6 zákona o VO v čase a 
spôsobom určeným verejným obstarávateľom v súťažných podkladoch.  
Verejný obstarávateľ požaduje, v prípade uchádzača preukazujúceho splnenie podmienok účasti v 
zmysle § 39 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní jednotným európskym dokumentom, aby vo 
svojej ponuke predložil Štandardný formulár jednotného európskeho dokumentu. 
Elektronická verzia Jednotného európskeho dokumentu je dostupná na stránke:    
https://ec.europa.eu/tools/espd?lang=sklang=sk. 
 

8. Predpokladaná hodnota zákazky:           230 746,58  EUR bez DPH  
 
9. Množstvo alebo rozsah predmetu zákazky:  

Bližšie informácie a rozsah predmetu zákazky je uvedený v projektovej dokumentácií a vo výkaze 
výmer, ktorý je prílohou výzvy na predloženie ponuky.  

 
10. Miesto dodania predmetu zákazky: k.ú. Námestovo par.č.:1103/1,2, LV 2162 
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11. Trvanie zmluvy alebo lehota pre skončenie dodávky: 
Lehote realizácie - do 4 kalendárnych mesiacov odo dňa prevzatia staveniska. 

 
12. Variantné riešenie:  neumožňuje sa 

 
13. Obhliadka miesta: V prípade záujmu je nutné si obhliadku dohodnúť na uvedenom kontaktnom 

mieste: Jozef Jadroň(0918 356 739) Účasť na obhliadke je nepovinná a záujemca, ktorý sa 
nezúčastni obhliadky môže predložiť ponuku. 

 
14. Lehota a miesto na predloženie ponúk: 12.07.2019 do 10:00 hod 

Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť: 
MP Profit PB, s.r.o., Hliníky 712/25, 017 01 Považská Bystrica 
V prípade osobného doručenia uchádzači odovzdajú ponuku do podateľne a to v pracovných 
dňoch od 9.00 hod. do 16.00 hod.  
 

15. Spôsob predkladania ponúk: Ponuky je potrebné doručiť v uzatvorenej obálke poštou, kuriérom 
alebo osobne v súlade s bodom 14. Ponuky  budú predkladané v slovenskom jazyku.  
Cena bude vyjadrená v mene Eur bez DPH a spolu s DPH  (v prípade ak uchádzač nie je platcom 
DPH, uvedie túto skutočnosť v ponuke) 
Označenie obálky v prípade poštového alebo osobného doručenia: 

   
„AUTOCOM - súťaž- NEOTVÁRAŤ!“ 

 
16. Kritérium vyhodnotenia ponúk:  

Ponuky uchádzačov budú vyhodnocované podľa kritériá ekonomicky najvýhodnejšej ponuky:  
Jediným kritériom je najnižšia cena za služby podľa výzvy a prílohy Návrh na plnenie kritérií a 
Rozhodujúca je cena v Eur bez DPH. V prípade uchádzača, ktorý nie je platcom DPH bude 
posudzovaná cena celkom. 

 
17. Lehota viazanosti ponúk: 31. 12. 2019 
 
18. Obsah ponuky: 

Cenová ponuka: Uchádzač predloží svoju ponuku v jednom originály, ktorá obsahuje: 
 Vyplnený výkaz výmer– príloha č. 1 tejto výzvy v súlade s požiadavkami uvedenými 

v prílohe č. 2. 
 Návrh na plnenie kritérií – príloha č. 4 tejto výzvy 
 Podpísaný a vyplnený návrh zmluvy o dielo bez príloh zmluvy – príloha č. 3 tejto výzvy 
 Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti podľa bodu 7. tejto výzvy  

 
19. Otváranie ponúk:  

uskutoční sa dňa 12.07.2019 o 11:00 hod 
Miesto:  MP Profit PB, s.r.o., Hliníky 712/25, 017 01 Považská Bystrica 
Osoby oprávnené zúčastniť sa na otváraní ponúk:  
Otváranie ponúk bude verejné pre všetkých uchádzačov, ktorí predložia ponuku v lehote na 
predkladanie ponúk. Prítomnosť na otváraní ponúk je nepovinná. 

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

obstarávateľa a zo zdrojov Európskej únie a štátneho rozpočtu. 
21. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:  
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Verený obstarávateľ zruší použitý postup zadávania zákazky z nasledovných dôvodov: 
- nebude predložená žiadna ponuka, 
- ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo toto verejné obstarávanie. 

V prípade ak sú v projektovej dokumentácií alebo 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. 
 
- Upozorňujeme Vás, že na základe nižšie uvedeného ustanovenia zákona o verejnom 
obstarávaní nebude môcť verejný obstarávateľ uzavrieť zmluvu v prípade, ak nie ste zapísaný v registri 
partnerov verejného sektora: 
§ 11 ods. 1 ZVO: „ Verejný obstarávateľ a obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu, koncesnú zmluvu alebo 
rámcovú dohodu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra 
partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora alebo ktorých 
subdodávatelia alebo subdodávatelia podľa osobitného predpisu, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do 
registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora.“ 
 
Prílohy: 
Príloha č. 1 – Výkaz výmer 
Príloha č. 2 – Projektová dokumentácia 
Príloha č. 3 – Návrh zmluvy o dielo 
Príloha č. 4 – Vzor návrhu na plnenie kritérií  
 
 
V Považskej Bystrici, dňa 01.07.2019 
 
 
 
 

                 Mgr. Peter Potecký – splnomocnená osoba 


