
Výzva na predloženie cenovej ponuky  
v rámci zákazky s nízkou hodnotou 

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

zákonov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“)  
 

1. Predmet zákazky: „ZDROJ TEPLA NA BIOMASU“ 
 

2. Identifikácia obstarávateľa v zmysle § 8 ods. 1 ZVO: 
  

Obchodné meno:   MATERASSO Slovakia, s.r.o. 
Sídlo:     Oravské Veselé 612, 029 62 Oravské Veselé  
IČO:     36 405 116 
DIČ:     20 20 129 969 
IČ DPH:    SK 20 20 129 969 
Konajúci štatutári:   Lukáš Chomát, konateľ 
      Roman Chomát, konateľ  
zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka číslo: 13531/L 
 
Kontaktná osoba :    Ing. Martin Graňák 
Telefón :     0905 / 307 789 
E-mail :     obstaravatel@proeduca.eu 
 
Adresa na doručovanie cenových ponúk: 
 
      PROEDUCA, s.r.o. 
      Kollárova 2641/15 
      010 01 Žilina 
Kontaktné telefónne číslo:  0904 / 632 343 

   
       

3. Táto výzva na predloženie cenovej ponuky slúži na výber dodávateľa stavebných prác 
súvisiacich s rekonštrukciou systému vykurovania výrobných hál s využitím odpadu z výroby 
(drevnej biomasy) spolufinancovaného v rámci Operačného programu Kvalita životného 
prostredia v rámci výzvy s kódom OPKZP-PO4-SC421-2017-30. 
 

4. Druh zákazky: Stavebné práce 
 

5. Spoločný slovník obstarávania (CPV): 
 

45331100-7 Inštalovanie ústredného kúrenia 
 

6. Podrobný opis a rozsah predmetu zákazky je špecifikovaný v prílohe č. 1 Špecifikácia 
predmetu zákazky. 
 
Predmet zákazky v celom rozsahu je opísaný tak, aby bol presne a zrozumiteľne 
špecifikovaný. V prípade ak sa technické požiadavky predmetu zákazky odvolávajú na 
konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto 
pôvodu atď. resp. ak niektorý z použitých parametrov, alebo rozpätie parametrov identifikuje 
konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto 
pôvodu alebo výroby atď. môže uchádzač predložiť ekvivalentné plnenie predmetu zákazky 
spočívajúce v odlišnom technickom riešení poskytujúcom rovnaký alebo lepší výsledok. 
Ekvivalentné plnenie predmetu zákazky musí spĺňať ten istý účel použitia a musia mať 
kvalitatívne rovnaké alebo lepšie vlastnosti a technické parametre ako je požadované pri 
pôvodnom predmete zákazky. Uvedené sa vzťahuje na všetky stanovené parametre. Osoba 
podľa § 8 ods. 1 zákona bude ekvivalenty akceptovať, ak budú mať porovnateľné 
kvalitatívne alebo vyššie výkonnostné charakteristiky. 
V prípade ak je opise predmetu zákazky odkaz na slovenské technické normy, ktorými sa 
prevzali európske normy, európske technické osvedčenia, spoločné technické špecifikácie, 
medzinárodné normy, iné technické referenčné systémy zavedené európskymi 
normalizačnými organizáciami, alebo ak také neexistujú, technické špecifikácie, ktoré 
pochádzajú z priemyselného odvetvia a sú týmto odvetvím všeobecne uznávané, normy pre 
oblasť obrany a špecifikácie obranného materiálu, ktoré sú obdobné týmto normám, 
uchádzač môže predložiť aj iné rovnocenné ekvivalentné doklady. 
 



V prípade ekvivalentného plnenia predmetu zákazky uchádzač musí v ponuke predložiť ako 
prílohu k nacenenému výkazu výmer „Zoznam ponúkaných ekvivalentných položiek“, v 
ktorej uvedie čísla a názvy pôvodných položiek, ku ktorým ponúka ekvivalent, čísla nových 
položiek, obchodný názov, typové označenie a technické parametre ponúkaného 
ekvivalentu v takom rozsahu, aby žiadateľ / prijímateľ vedel pri hodnotení ponuky posúdiť, či 
ponúkaný výrobok, zariaďovací predmet alebo materiál je alebo nie je ekvivalentom k tomu, 
ktorý bol požadovaný podľa výzvy na predkladanie ponúk. 
 

7. Miesto plnenia: 
 

parcely č. 2152/6, 2160/44, 2160/32, 2160/22, 2160/8, 2160/9, 2160/12, katastrálne územie 
Oravské Veselé 

 
8. Termín plnenia: 

 
3 mesiace / predpoklad jún 2019 – september 2019 
 

9. Podmienky účasti 
 
Osobné postavenie:  
 
Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 
písm. e) a f).  
 
V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom 
obstarávaní sa požaduje preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného 
postavenia za každého člena skupiny osobitne 
 
UPOZORNENIE: Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienok účasti podľa § 
32 ods. 1: 
 
• písm. e) doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné 

práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky: 
o v prípade doručenia v listinnej podobe - originál alebo úradne overená fotokópia,  
o v prípade doručenia v elektronickej-mailovej komunikácii uchádzač predkladá scan 

originálu; obstarávateľ overuje v elektronických registroch. 
• písm. f) doloženým čestným vyhlásením, že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom 

obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v  štáte 
sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. Čestné vyhlásenie tvorí Prílohu č. 4 k 
tejto výzve. 

 
10. Vypracovanie cenovej ponuky: 

 
Podkladom na vypracovanie cenovej ponuky je táto výzva na predloženie cenovej ponuky 
spolu s jej prílohami. 
 
Ponuka uchádzača musí obsahovať minimálne nasledovné doklady a údaje: 
 

• Identifikačné údaje uchádzača: 
Minimálne požadované údaje: obchodné meno a sídlo uchádzača, IČO, DIČ, IČ 
DPH, telefón, fax, e-mail, webová stránka, bankové spojenie, číslo účtu.  

• Návrh uchádzača na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk 
Predloží uchádzač vyplnením formuláru, ktorý tvorí Prílohu 2 tejto Výzvy na 
predloženie ponuky. Cena musí byť uvedená ako cena celkom za daný predmet 
zákazky bez DPH uvedená v EUR a musí byť totožná s cenou za celé dielo 
uvedenou vo vyplnenej prílohe č. 3 k tejto výzve – Výkaz výmer. Uchádzač, ktorý nie 
je platcom DPH túto skutočnosť uvedie v návrhu na plnenie kritérií. 

• Nacenený výkaz výmer 
Predloží uchádzač vyplnený a oprávnenou osobou podpísaný výkaz výmer, ktorý je 
prílohou č. 3 k tejto výzve na predkladanie ponúk.  

• Doklad o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo 
poskytovať službu  



• Čestné vyhlásenie že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní 
potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v  štáte sídla, miesta 
podnikania alebo obvyklého pobytu. Čestné vyhlásenie tvorí Prílohu č. 4 k tejto 
výzve na predloženie ponuky. 

• Vyhlásenie o subdodávateľoch – vyplnenú prílohu č. 5  

Doklady a dokumenty obsahujúce cenovú ponuku sa predkladajú v štátnom jazyku, to 
znamená v slovenskom jazyku, akceptuje sa ponuka aj v českom jazyku. Ak cenová ponuka 
bude obsahovať dokument v inom ako slovenskom alebo českom jazyku,  musí byť úradne 
predložený v cenovej ponuke aj jeho preklad do slovenského jazyka. Ak sa zistí rozdiel v 
obsahu predložených dokladov, rozhodujúci je úradný preklad v štátnom jazyku. Dokumenty 
predložené v českom jazyku nemusia byť preložené do slovenského jazyka. 

V prípade záujmu si uchádzači môžu dohodnúť obhliadku predmetných nehnuteľností 
u kontaktnej osoby uvedenej v bode 2. 

 
11. Predpokladaná hodnota zákazky: 

 
147 045,99 Eur bez DPH 

 
12. Možnosť rozdelenia cenovej ponuky:  

 
Nie 

 
13. Kritérium vyhodnotenia cenových ponúk: 

 
Do procesu vyhodnocovania budú zaradené len ponuky, ktoré splnia požiadavky na predmet 
zákazky a podmienky účasti. V prípade akýchkoľvek nejasností/potreby objasnenia a 
vysvetlenia podmienok účasti a požiadaviek na predmet zákazky budú uchádzači vyzvaní na 
vysvetlenie resp. doplnenie cenovej ponuky.  
 
Jediným kritériom pri hodnotení ponuky je cena v EUR bez DPH. 
 
Posudzuje sa cena bez DPH uvedená vo vyplnenom a oprávnenou osobou uchádzača 
podpísaným formulárom Návrh na plnenie kritéria, ktorého záväzný vzor je uvedený 
v prílohe č. 2 k tejto výzve.  
 
Ak uchádzač nie je platcom DPH, túto skutočnosť uvedie do cenovej ponuky. Všetky ceny 
uvedené v ponuke uchádzača musia byť vyjadrené v mene euro (EUR, €) a zaokrúhlené na 
2 desatinné miesta. 

 
Cena za obstarávaný predmet zákazky musí byť stanovená podľa 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 Národnej rady Slovenskej republiky č.18/1996 Z. z. o cenách.  
 

14. Lehota a podmienky predloženia cenovej  ponuky: 
 

Uchádzač predloží ponuku poštou, osobne alebo e-mailom na adresu na doručovanie 
cenových ponúk uvedenú v bode 2 tejto Výzvy na predloženie ponuky (termín osobného 
predloženia ponuky si odporúča obstarávateľ vopred dohodnúť na telefónnom čísle 
uvedenom v bode 2 tejto Výzvy na predloženie ponuky). Uchádzač predloží ponuku na celý 
predmet zákazky. 
 
Verejný obstarávateľ žiada cenovú ponuku doručiť najneskôr do 20.6.2019 do 12:00 hod. 
miestneho času osobne, kuriérom alebo poštou na adresu: PROEDUCA, s.r.o., Kollárova 
2641/15, 010 01 Žilina v uzatvorenej obálke s označej slovami: „PRIESKUM TRHU - 
MATERASSO – ZDROJ TEPLA NA BIOMASU“ a „NEOTVÁRAŤ“ alebo elektronickou 
poštou na adresu obstaravatel@proeduca.eu s označením predmetu (subjekt) emailu: 
„PRIESKUM TRHU - MATERASSO – ZDROJ TEPLA NA BIOMASU“ 

 
15. Otváranie ponúk 

Ponuky predložené uchádzačmi v lehote na predkladanie ponúk uvedenej v bode 14. tejto 
výzvy na predloženie ponuky budú otvorené na adrese MATERASSO Slovakia, s.r.o., 



Oravské Veselé 612, 029 62 Oravské Veselé dňa 20.6.2019 o 15:00 hod. Otváranie a 
vyhodnotenie ponúk je neverejné. 

 
16. Ďalšie informácie:  

 
16.1. Obstarávateľ je v súlade s podmienkami výzvy na predkladanie žiadosti o NFP 

povinný zabezpečiť, aby v celom procese tohto postupu zadávania zákazky nedošlo 
ku konfliktu záujmov, ktoré by viedlo k narušeniu alebo obmedzeniu hospodárskej 
súťaže alebo porušeniu princípu transparentnosti a princípu rovnakého 
zaobchádzania v tomto verejnom obstarávaní. V prípade identifikovania existencie 
konfliktu záujmov kedykoľvek v tomto postupe zadávania zákazky obstarávateľom, 
tento prijme primerané opatrenia a vykoná nápravu pre jeho odstránenie. 
Opatreniami podľa prvej vety sú najmä vylúčenie zainteresovanej osoby z procesu 
prípravy alebo realizácie tohto postupu zadávania zákazky alebo úprava jej 
povinností a zodpovednosti s cieľom zabrániť pretrvávaniu konfliktu záujmov. V 
prípade nemožnosti odstrániť konflikt záujmov inými účinnými opatreniami, vylúči  
obstarávateľ v súlade s ustanovením § 40 ods. 6 písm. f) ZVO uchádzača, ktorého 
sa konflikt záujmov týka, z tohto postupu zadávania zákazky. 
 

16.2. Obstarávateľ podpíše zmluvy iba s úspešným uchádzačom, ktorý splní podmienku 
uvedenú v § 4 ods. 1 druhá veta zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov 
verejného sektora, tzn. "Partner verejného sektora musí byť zapísaný v registri 
aspoň po dobu trvania zmluvy". 

 
16.3. Predložením ponuky sa uchádzač zaväzuje dodržiavať povinnosti určené pre OP 

KŽP, a to najmä, nie však výlučne, povinnosti ohľadom archivácie dokumentov či 
výkonu kontroly/auditu/overovania na mieste príslušnými oprávnenými orgánmi, 
resp. inštitúciami. 

 
Úspešný uchádzač sa zaväzuje umožniť a strpieť výkon kontroly / auditu / 
overovania súvisiaceho s poskytnutými službami kedykoľvek počas platnosti a 
účinnosti Zmluvy o poskytnutí ́ nenávratného finančného príspevku, a to 
oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. 
 
Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu sú najmä: 
 
o Poskytovateľ nenávratného finančného príspevku a ním poverené osoby, 
o Útvar vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského 

orgánu a nimi poverené osoby, 
o Najvyšší kontrolný úrad SR, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby, 
o Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány (Úrad vládneho auditu) a osoby 

poverené na výkon kontroly/auditu, 
o Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov, 
o Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ, 
o Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písmenách a) až f) v súlade s 

príslušnými 
o právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ. 

 
16.4. Prijatie predloženej cenovej ponuky nezaväzuje zadávateľa k uzatvoreniu zmluvy o 

dielo. 
 

17. Typ zmluvného vzťahu uzatvoreného na základe výsledku prieskumu trhu: 
 

Zmluva o dielo (záväzný návrh zmluvy tvorí prílohu č. 6 k tejto výzve), ktorá bude podpísaná 
s víťazným uchádzačom po splnení všetkých podmienok uvedených v tejto výzve. 

 
18. Obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť túto súťaž v ktorejkoľvek fáze jej priebehu.  

 
V Oravskom Veselom, dňa 31.5.2019 
 
 
Prílohy k výzve na predloženie cenovej ponuky 



 
Príloha č. 1 – Špecifikácia predmetu zákazky 
Príloha č. 2 – Formulár - Návrh na plnenie kritéria 
Príloha č. 3 – Výkaz výmer 
Príloha č. 4 – Vzor čestného vyhlásenia 
Príloha č. 5 – Vzor vyhlásenia o subdodávateľoch 
Príloha č. 6 – Zmluva o dielo 
 
  



Príloha č. 2:   NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIA 
Cena za dodanie predmetu zákazky 

 
 
Uchádzač - názov: .............................. 
Sídlo uchádzača: .............................. 
IČO: .............................. 
Štatutárny zástupca: .............................. 
Kontaktné údaje (tel., e-mail): .............................. 

 
 
Návrh na plnenie kritéria 
 
 

Názov Cena bez DPH v EUR DPH v EUR Cena s DPH v EUR 

ZDROJ TEPLA NA 
BIOMASU    

 
 
Som/nie som platcom DPH.1 
 
 
 
 
 
 
 
V.......................dňa..........................          ........................................................   
            podpis, pečiatka 
  

                                                             
1 Nehodiace sa prečiarknite. 



Príloha č. 4:   VZOR čestného vyhlásenia 
 
 
 

 
 
 
Týmto ja, ......................................... (meno a priezvisko osoby oprávnenej konať v mene 
uchádzača), ako štatutárny zástupca ................................................... (obchodné meno, sídlo a  IČO 
uchádzača)  
 

čestne vyhlasujem, 
 
že spoločnosť .................................. nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený 
konečným rozhodnutím  v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo 
obvyklého pobytu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
V.......................dňa..........................          ........................................................   
            podpis, pečiatka 
  



Príloha č. 5:   VZOR vyhlásenia o subdodávateľoch 
 
 
 

V súlade s § 41 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov uchádzač uvedie vo svojej ponuke: 

• zoznam všetkých navrhovaných subdodávateľov,,  
• percentuálny podiel zákazky, ktorý majú v úmysle zadať tretím osobám, 
• uvedenie predmetu subdodávky. 

 
Ak uchádzač nemá v úmysle zadať podiel zákazky tretím osobám, je túto skutočnosť povinný 
vyslovene uviesť vo svojej ponuke. 

 
 
 
Poradové 

číslo 
Subdodávateľ – obchodné meno 

a IČO 
Percentuálny podiel 

subdodávky Predmet subdodávky 

1.    

2.    

3.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V.......................dňa..........................          ........................................................   
            podpis, pečiatka 
 
 


