
Výzva na predkladanie ponúk 
podľa §9 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní 

 
1. Identifikácia verejného obstarávateľa 

 
Názov obstarávateľa: Obec Slopná 
Adresa: Obecný úrad Slopná, Slopná 159, 018 21 Dolný Lieskov 
IČO: 00 692 361 
 
Kontaktné údaje pre verejné obstarávanie: 
MP Profit PB, s.r.o. 
Železničná 85/2 
017 01 Považská Bystrica 
 
Email: juraj.sadecky@mpprofit.sk 
Tel: +421 908 302 180 
 

2. Názov predmetu zákazky 
 

„Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach – Rekonštrukcia a Údržba 
odvodňovacích kanálov v k.ú. Slopná“ 
 

3. Opis predmetu zákazky 
 

Predmetom zákazky je výber dodávateľa na predmet zákazky „Základné služby a obnova 
dedín vo vidieckych oblastiach – Rekonštrukcia a Údržba odvodňovacích kanálov v k.ú. 
Slopná“ v projekte pripravovaného v rámci Programu rozvoja vidieka SR 2014- 2020, pre 
opatrenie 7.2 - Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých 
druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov 
a úspor energie – Investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov 
infraštruktúr malých rozmerov 
 
Predpokladaná lehota dodávky: 7/2016-12/2016 
 
Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v prílohe č. 1 Projektová dokumentácia 
predmetu zákazky, ktorý je prílohou výzvy. 
 

4. Možnosť predloženia variantných riešení 
 

Neumožňuje sa predkladať variantné riešenia. Ponuka musí byť predložená na požadovaný 
predmet zákazky a taktiež na celý predmet zákazky. Každý uchádzač môže predložiť iba 
jednu ponuku. 
 

5. Typ zmluvy 
 

Zmluva o dielo 
 

6. Lehoty na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky alebo trvanie zmluvy 
 

Do 2 mesiacov odo dňa záväznej objednávky 



 
7. Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky 

 
Predmet zákazky sa bude financovať z prostriedkov Európskej únie, štátneho rozpočtu a 
prostriedkov verejného obstarávateľa. 
Verejný obstarávateľ neposkytne úspešnému uchádzačovi (v predávajúci) preddavok. 
Platby sa budú uskutočňovať formou bezhotovostného platobného styku, po riadnom 
a včasnom splnení jednotlivej zákazky v zmysle objednávky. 
Lehota splatnosti faktúr je 30 dní od ich doručenia. 
 

8. Podmienky účasti uchádzačov 
 

Uchádzač musí preukázať, že podniká v oblasti, ktorá je predmetom obstarávania. Uvedenú 
skutočnosť preukáže predložením výpisu z OR (fotokópia originálu alebo výpis s portálu 
www.orsr.sk) 
 

9. Obsah ponuky 
 
- Dokumenty preukazujúce splnenie podmienok účasti – výpis z obchodného registra 
- Cenová ponuka podľa prílohy č. 1. Projektová dokumentácia predmetu zákazky 
- Vyplnený a podpísaný návrh zmluvy zo strany uchádzača 
 
Cenová ponuka musí byť doručená v štyroch origináloch!!! 
 

10. Kritérium na vyhodnotenie ponúk 
 

Najnižšia cena bez DPH. 
 

11. Lehota na predkladanie ponúk, miesto na predkladanie ponúk a označenie 
ponúk 
 

Dátum: do 4.3.2016, 15:00 hod. 
 
Adresa na ktorú sa majú ponuky doručiť (poštou, alebo osobne) a kontakty pre doplňujúce 
informácie: 
 

MP Profit PB, s.r.o. 
Železničná 85/2 
017 01 Považská Bystrica 
 
+421 908302180 
juraj.sadecky@mpprofit.sk 
 

Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku, resp. v českom jazyku 
 
Označenie ponúk: Ponuky sa predkladajú v uzavretom obale, ktorý musí obsahovať 
nasledovné informácie:  
 



identifikácia uchádzača, identifikácia verejného obstarávateľa a označenie obálky: 
Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach – Rekonštrukcia a Údržba 
odvodňovacích kanálov v k.ú. Slopná – VO – NEOTVÁRAŤ 
 

12. Predpokladaná hodnota zákazky 
 

29.959,49 EUR bez DPH 
 
13. Uplynutie lehoty viazanosti ponúk 

 
Dňa: 31/12/2016 
 
14. Ďalšie informácie obstarávateľa 

 
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených ponúk z dôvodu 
neúmerne vysokých cien v porovnaní s cenami, za ktoré sa obvykle realizuje rovnaký predmet 
zákazky, alebo ktorých ponúknutá cena presiahne finančné možnosti verejného obstarávateľa, 
alebo ktoré budú neregulárne alebo inak neprijateľné. 
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. 
 

15. Obmedzenie počtu uchádzačov 
 

Bez obmedzenia. 
 

16. Prílohy 
 

- Príloha č. 1. projektová dokumentácia 
- Návrh zmluvy o dielo 
 
 
 
 
V Považskej Bystrici, 26.2.2016 
 

 

Mgr. Peter Potecký- splnomocnená osoba 


