
Výzva na predkladanie ponúk podľa §117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

 
1. Identifikácia verejného obstarávateľa: 

Úradný názov: Obec Muránska Huta 
IČO: 00328553 
DIČ: 2020724739 
Adresa: Muránska Huta 2, 049 01 Muránska Huta  
Štát: Slovenská republika 
Štatutárny zástupca: Bc. Marian Szentandrássi, starosta obce 
Kontaktné miesto: 049 01 Muránska Huta 2 
Kontaktná osoba vo veci VO: Bc. Marian Szentandrássi 
mobil: +421 905 268 351 
e-mail: starosta@muranskahuta.sk 
web: https://www.muranskahuta.sk/  

2. Názov zákazky: „Rekonštrukcia miestnych komunikácií Muránska Huta a m. č. Predná Hora“ 
3. Druh zákazky: zákazka s nízkou hodnotou 
4. Predmet zákazky: stavebné práce 

Kód CPV: 45000000-7 Stavebné práce 
5. Opis predmetu zákazky:  

Predmetom zákazky je rekonštrukcia miestnej komunikácie, ktorá spočíva v oprave lokálnych porúch 
jestvujúceho podkladu a vo vyrovnaní nerovností podkladu asfaltovým betónom (cca 20% plochy vozovky) 
a v posilnení existujúcej vozovky aplikáciou spojovacieho postreku, geomreže a rozprestretím obrusnej 
vrstvy asfaltobetónu.  
Podrobné informácie sú uvedené v Prílohe č. 5 tejto výzvy (Projektová dokumentácia).   

6. Miesto dodania predmetu zákazky: k. ú. Muránska Huta, parcely „C“ č.: 656/1, 646/6. 
7. Obhliadka predmetu zákazky: uchádzačom sa odporúča vykonať obhliadku miesta uskutočnenia prác, aby 

si sami overili a získali potrebné informácie, nevyhnutné na prípravu a spracovanie ponuky. Uskutočnenie 
obhliadky je možné po dohode s kontaktnou osobou uvedenou v bode 1. 

8. Možnosť rozdelenia cenovej ponuky: neumožňuje sa 
9. Variantné riešenie: neumožňuje sa 
10. Lehota na dodanie predmetu zákazky: do 16.12.2022  
11. Miesto a lehota na predloženie ponuky:  

a) Uchádzač predloží doklady a dokumenty preukazujúce splnenie podmienok účasti elektronickým 
spôsobom prostredníctvom elektronickej platformy systému EVO ako naskenované doklady a 
dokumenty alebo môže predložiť naskenovaný Jednotný európsky dokument, ktorým môže nahradiť 
doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti. V prípade predloženia naskenovaných 
dokladov a dokumentov bude verejný obstarávateľ požadovať predloženie originálov dokladov a 
dokumentov od úspešného uchádzača v rámci súčinnosti podľa ustanovenia § 55 ods. 1 zákona o 
verejnom obstarávaní. 

b) Ponuky sa predkladajú v lehote na predkladanie ponúk. Lehota na predkladanie ponúk uplynie 
dňa 5.10.2022.  

12. Predpokladaná hodnota zákazky:  41 472,- EUR bez DPH 
13. Typ zmluvy: Zmluva o dielo uzavretá v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného 

zákonníka. Uchádzač nie je povinný predložiť návrh zmluvy ako súčasť ponuky. Na podpis zmluvy bude 
vyzvaný úspešný uchádzač.  

14. Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a uchádzačmi/záujemcami:  



a) V súlade s novelizáciou ZVO platnou od 31.03.2022 komunikácia a výmena informácií medzi 
verejným obstarávateľom a uchádzačmi/záujemcami sa bude uskutočňovať prostredníctvom 
elektronickej platformy v systéme IS EVO ver.18.0. 

b) Obsahom komunikácie bude predkladanie ponúk, vysvetľovanie súťažných podkladov a oznámenia 
o vyhlásení verejného obstarávania, prípadné doplnenie súťažných podkladov, vysvetľovanie 
predložených ponúk, oznámenie o otváraní ponúk ako aj komunikácia pri revíznych postupoch. 

c) Pravidlá pre doručovanie – pri elektronickej komunikácii v systéme EVO sa považuje elektronická 
správa / informácia /oznámenie / písomnosť / žiadosť o vysvetlenie (ďalej len „informácia“) za 
doručenú v okamihu jej odoslania verejným obstarávateľom v systéme EVO. Odoslaním dochádza 
automaticky k doručeniu informácie záujemcovi / uchádzačovi na používateľské konto, ktoré si 
zriadil pre túto konkrétnu zákazku. Doručenie informácie systém EVO vykonáva automaticky v 
danom okamihu odoslania, pričom systém EVO automaticky zasiela / generuje príjemcovi 
notifikačný e-mail o doručení informácie, čo je zaznamenané aj v auditnom zázname systému EVO. 

d) Ak je odosielateľom zásielky záujemca, resp. uchádzač, tak po prihlásení do systému a predmetnej 
zákazky môže prostredníctvom komunikačného rozhrania odosielať správy a potrebné prílohy 
verejnému obstarávateľovi. Takáto zásielka sa považuje za doručenú verejnému obstarávateľovi 
okamihom jej odoslania v systému IS EVO ver.18.0 v súlade s funkcionalitou systému. 

15. Vyhotovenie ponuky:  
a) Ponuka je vyhotovená elektronicky v zmysle § 49 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní a 

vložená do systému IS EVO ver.18.0 umiestnenom na webovej adrese 
https://www.uvo.gov.sk/portal-systemu-evo-5f5.html. 

b) Elektronická ponuka sa vloží vyplnením ponukového formulára a vložením požadovaných dokladov 
a dokumentov v systéme IS EVO ver.18.0 umiestnenom na webovej adrese 
https://www.uvo.gov.sk/portal-systemu-evo-5f5.html 

c) V predloženej ponuke prostredníctvom elektronickej platformy systému IS EVO ver.18.0 musia byť 
pripojené požadované naskenované doklady v zmysle príloh tejto výzvy (doporučený formát je 
„PDF“). 

d) Verejný obstarávateľ je povinný zachovávať mlčanlivosť o informáciách označených ako dôverné, 
ktoré im uchádzač poskytol; na tento účel uchádzač označí, ktoré skutočnosti považuje za dôverné. 

16. Kritériá na vyhodnotenie ponúk: Kritérium: najnižšia cena v EUR s DPH 
a) Verejný obstarávateľ vyhodnotí splnenie požiadaviek na podmienky účasti. 
b) Vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia podmienok účasti a vyhodnotenie ponúk z hľadiska 

splnenia požiadaviek na predmet zákazky sa uskutoční po vyhodnotení ponúk na základe kritéria 
na vyhodnotenie ponúk, a to v prípade uchádzača, ktorý sa umiestnil na prvom mieste v poradí. Ak 
ponuka uchádzača nebude obsahovať všetky náležitosti podľa tejto výzvy, uchádzač bude 
požiadaný o vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov. Ak dôjde k vylúčeniu uchádzača 
alebo jeho ponuky, vyhodnotí sa následne 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. 

c) Verejný obstarávateľ po vyhodnotení ponúk bezodkladne zašle informáciu o vyhodnotení ponúk 
všetkým uchádzačom elektronicky. Verejný obstarávateľ bude úspešného uchádzača kontaktovať 
prostredníctvom elektronickej pošty ihneď po vyhodnotení. Úspešnému uchádzačovi oznámi, že 
jeho ponuku akceptuje a vyzve ho k súčinnosti vedúcej k uzavretiu Kúpnej zmluvy. 

d) Ak úspešný uchádzač neposkytne verejnému obstarávateľovi riadnu súčinnosť potrebnú k uzavretiu 
Zmluvy o dielo na predmet zákazky tak, aby táto mohla byť uzavretá v lehote do 5 pracovných dní 
odo dňa, keď bol na jej podpísanie písomne vyzvaný, verejný obstarávateľ môže vyzvať na 
uzavretie Zmluvy o dielo uchádzača, ktorý sa umiestnil ako druhý v poradí. 



17. Podmienky účasti uchádzačov v tomto verejnom obstarávaní:  Uchádzač musí spĺňať nasledujúce 
podmienky účasti: 
Podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia     
Uchádzač musí spĺňať podmienku účasti podľa § 32, ods.1, písm. e) – je oprávnený dodávať tovar, 
uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu. Uchádzač preukazuje splnenie tejto podmienky 
účasti predložením originálnych dokladov alebo ich úradne osvedčených kópií nasledovne: doloženým 
dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý 
zodpovedá predmetu zákazky. Podľa § 32 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní uchádzač so sídlom na 
území SR nie je povinný predkladať doklady podľa § 32, ods.1, písm. e) nakoľko verejný obstarávateľ je 
oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy podľa osobitného predpisu.  
Uchádzač zároveň musí spĺňať podmienku účasti podľa § 32, ods.1, písm. f) – nemá uložený zákaz účasti 
vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v SR alebo štáte sídla, miesta podnikania 
alebo obvyklého pobytu. Verejný obstarávateľ si túto skutočnosť overí nahliadnutím do Registra osôb zo 
zákazom, vedenom na https://www.uvo.gov.sk/vestnik-a-zoznam-registrov/zoznam-podnikatelov-a-
suvisiace-registre/register-osob-so-zakazom-490.html. 
U uchádzača nesmie existovať dôvod na vylúčenie v zmysle §40 ods. 6 písm. f) ZVO (existencia 
konfliktu záujmov). Uchádzač preukážu túto skutočnosť čestným vyhlásením, ktoré tvorí Prílohu č. 2 tejto 
výzvy.  
Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia 
Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva niektoré z 
uvedených dokladov alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením 
podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.  
Ak právo štátu uchádzača alebo záujemcu so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo 
územia Slovenskej republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením 
urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou 
podľa predpisov platných v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača alebo 
záujemcu. 
Podmienky účasti týkajúce sa finančného a ekonomického postavenia: 
Zoznam a krátky opis podmienok, odôvodnenie primeranosti každej určenej podmienky: Nepožaduje sa. 
Podmienky účasti týkajúce sa technickej alebo odbornej spôsobilosti: 
Zoznam a krátky opis podmienok, odôvodnenie primeranosti každej určenej podmienky:  Nepožaduje sa. 

Ďalšie doklady a dokumenty: 
Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa 
osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne a splnenie podmienok účasti vo verejnom 
obstarávaní týkajúcich sa finančného a ekonomického postavenia a technickej spôsobilosti alebo odbornej 
spôsobilosti preukazuje spoločne. Oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo 
poskytovať službu preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má 
zabezpečovať. 

Preukázanie plnenia podmienok účasti: 
Splnenie podmienok účasti môže uchádzač preukázať predložením čestného vyhlásenia o uchádzača 
(Príloha č. 2) alebo predložením Jednotného európskeho dokumentu (JED). V súlade s trendom a 
požiadavkami elektronickej komunikácie nastavenými smernicami EÚ verejný obstarávateľ pre 
uľahčenie vypĺňania formulára JED využíva bezplatnú webovú službu Európskej komisie poskytujúcej 
elektronickú verziu formulára JED-u ktorá je dostupná na stránke https://www.uvo.gov.sk/espd/ 
Podrobný postup je uvedený v dokumente zverejnenom na webovom sídle úradu: 
www.uvo.gov.sk/extdoc/1445/JED-prirucka_ESPD 

 
 



18. Pokyny na zostavenie ponuky  
a) Uchádzač predloží cenovú ponuku vyplnením formulárov (Príloha č. 1, Príloha č. 2 , ktoré tvoria 

prílohy tejto Výzvy na predloženie cenovej ponuky. Uchádzač predloží položkovitý rozpočet prác a 
dodávok tovaru, pre vypracovanie ktorého použije ako podklad dokument Zadanie - výkaz výmer - 
Príloha č. 3 tejto výzvy.  

b) Všetky doklady vystavené uchádzačom musia byť podpísané uchádzačom, t. j. osobou/osobami 
oprávnenými konať v mene uchádzača, v súlade s dokladom o oprávnení podnikať, resp. 
zástupcom uchádzača, oprávneným konať v mene uchádzača; v tom prípade bude súčasťou 
ponuky adekvátne písomné plnomocenstvo. 

c) Cena za predmet zákazky je maximálna a nebude možné ju meniť smerom hore, musí byť 
stanovená v zmysle zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky 
MF SR č.87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení 
neskorších predpisov. 

d) Cena predmetu zákazky sa uvedie na základe vlastných výpočtov, pričom cena musí zahŕňať všetky 
náklady spojené s požadovaným predmetom zákazky podľa opisu predmetu zákazky a primeraný 
zisk, vrátane dopravy na miesto dodania a montáže. Cena predmetu zákazky sa uvedie na základe 
vlastných výpočtov, pričom cena musí zahŕňať všetky náklady spojené s požadovaným predmetom 
zákazky. Pri tvorbe ceny musí uchádzač zohľadniť primeranosť jej stanovenia na základe jemu 
vzniknutých nákladov a primeranosť zisku v súlade so zákonom o cenách. 

e) Ak je uchádzač platiteľom dane z pridanej hodnoty (ďalej len “DPH”), navrhovanú zmluvnú cenu 
uvedie v zložení: 

a. navrhovaná zmluvná cena bez DPH, 
b. sadzba DPH a výška DPH, 
c. navrhovaná zmluvná cena vrátane DPH. 

Ak uchádzač nie je platcom DPH, na túto skutočnosť upozorní. 
 
19. Obsah ponuky:  Verejný obstarávateľ požaduje, aby ponuka obsahovala nasledovné doklady a údaje:  

a) Návrh uchádzača - Príloha č. 1 
b) Čestné vyhlásenie uchádzača - Príloha č. 2 
c) Rozpočet – vyplnené Zadanie – výkaz výmer - Príloha č. 3 

20. Jazyk ponuky: Predložená ponuka vrátane dokladov musí byť predložená v štátnom jazyku, t. j. 
v slovenskom jazyku. 

21. Financovanie predmetu zákazky a podmienky financovania:  
a) Predmet zákazky je financovaný prostredníctvom dotácie Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja 

a informatizácie SR v zmysle Zmluvy č. 1776/2021 o poskytnutí dotácie na projekt (zverejnená na 
webovom sídle verejného obstarávateľa). 

b) Predmet zákazky sa bude financovať formou bezhotovostného platobného styku v lehote splatnosti 
faktúr do 30 kalendárnych dní odo dňa jej doručenia. 

c) Verejný obstarávateľ neposkytuje preddavok ani zálohovú platbu. 
22. Informácie o výsledku vyhodnotenia ponúk: Otváranie ponúk je neverejné, uskutoční sa dňa 6.10.2022 

o 8:30 hod. 
23. Platnosť ponuky (lehota viazanosti): do 31.12.2022 
24. Ostatné podmienky a informácie:  

a) Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať žiadnu ponuku, ak nebudú splnené podmienky 
účasti, ak ani jedna ponuka nebude zodpovedať určeným požiadavkám alebo neprijať ponuku, 
ktorej celková cena za dodanie predmetu zákazky prevyšuje finančný limit určený verejným 
obstarávateľom pre predmet zákazky. 

b) Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neuzatvoriť zmluvu s víťazom alebo nevyčerpať celú 



zmluvnú sumu, ak nastanú skutočnosti, ktoré nemohol predpokladať v čase uverejnenia tejto výzvy. 
c) Úspešný uchádzač/dodávateľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditu/ overovania súvisiaceho s 

realizovanými stavebnými prácami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí ́ 
nenávratného finančného príspevku, a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú 
súčinnosť. 

25. Prílohy výzvy:  
1. Príloha č. 1 Návrh uchádzača  
2. Príloha č. 2 Čestné vyhlásenie uchádzača  
3. Príloha č. 3 Zadanie – výkaz výmer  
4. Príloha č. 4 Návrh zmluvy o dielo  
5. Príloha č. 5 Projektová dokumentácia  

 
 
 
V Muránskej Hute, 21.9.2022 

 
         Bc. Marian Szentandrássi 

        starosta obce 
 
 


