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VÝZVA 
NA PREDKLADANIE PONÚK 

 
podľa ust. § 117zákona 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: „Mestské kúpalisko - Rekonštrukcia“ 
 

2. Identifikácia verejného obstarávateľa a kontaktné miesto: 
Názov:  MESTSKÉ ŠPORTOVÉ KLUBY POVAŽSKÁ BYSTRICA, s.r.o. 

IČO:  31637655 

Kontaktná osoba:  Ľubomíra Strašíková, +421 918 180 042 

Sídlo:  Športová hala, sídlisko SNP 2549 

017 01 Považská Bystrica 
 

Verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 písm. d) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

 
3. Predmet zákazky: „Mestské kúpalisko - Rekonštrukcia“ 

 
4. Druh zákazky: stavebné práce 

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

 
6. Opis predmetu zákazky:   

Predmetom verejného obstarávania je rekonštrukcia plaveckého bazéna, detského bazéna 
a šmykľavky dráhovej. Základy pod šmykľavku zabezpečí objednávateľ podľa podkladovej 
dokumentácie. Čerpadlo pre šmykľavku sa použije pôvodné, ktoré bolo súčasťou starého 
toboganu. Verejný obstarávateľ požaduje realizáciu šmykľavky s minimálnou dĺžkou 
šmýkacieho žľabu 11,6 m a min. výškou nástupného mostíka 4,5 m.   
Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v prílohách výzvy na predkladanie ponúk.   
 

7. Podmienky účasti:  
7.1 § 32 Osobné postavenie 
- 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 prostredníctvo 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 alebo 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 

http://www.orsr.sk/
http://www.zrsr.sk/
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ponuka hodnotená. Splnenie predmetnej podmienky účasti bude verejný obstarávateľ overovať 
na základe verejne dostupných informácií v registri vedenom Úradom pre verejne obstarávanie.   
7.1.1 Uchádzač môže doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného 
postavenia preukázať aj podľa § 152 ZVO zákona o verejnom obstarávaní, že je zapísaný v zozname 
hospodárskych subjektov vedenom Úradom pre verejné obstarávanie. 
 

       7.2 § 34 Technická spôsobilosť alebo odborná spôsobilosť  
7.2.1. Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti podľa § 34 ods. 1 písm. b) ZVO uchádzač preukáže 
svoju technickú a lebo 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. 

 
Uchádzač môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť 
technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade sa 
postupuje podľa § 34 ods. 3 ZVO.  
 
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: 
K bodu 7.2.1.: V zozname stavebných prác uchádzač preukáže realizáciu prác, ktorých predmetom 
bolo fóliovanie bazénov v minimálnom súhrnnom množstve 1500 m2.  
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 s uvedením realizácie fóliovania bazénov v m2. 
Zoznam stavebných prác bude podpísaný uchádzačom a predložený ako originál alebo úradne 
osvedčená kópia. 
V prípade, že zákazka bola realizovaná uchádzačom len z časti (napr. člen združenia, skupiny 
dodávateľov a pod.) musí byť zo zoznamu stavebných prác resp. z potvrdenia odberateľa pre 
objektívne posúdenie splnenia podmienky účasti zrejmé, v akom objeme boli realizované stavebné 
práce počas stanoveného referenčného obdobia. 
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) stručný popis stavby s uvedením realizácie fóliovania bazénov v m2. 
d) miesto, cenu a lehoty dodania plnenia podľa zmluvy, 
f) dátum vyhotovenia. 



MESTSKÉ ŠPORTOVÉ KLUBY POVAŽSKÁ BYSTRICA, s.r.o 
Športová hala, sídlisko SNP 2549, 
017 01 Považská Bystrica 
IČO: 31637655 

 
 

Potvrdenie odberateľa, ktorý nebol verejným obstarávateľom alebo obstarávateľom bude 
podpísané odberateľom a predložené ako originál resp. úradne osvedčená kópia. 
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo overiť predložené referencie u odberateľov uvedených v 
zozname, ktorí boli s uchádzačom v obchodnom styku v súvislosti s plnením zmlúv uvedených v 
zozname. V prípade, ak verejný obstarávateľ preukázateľne zistí, že uchádzač svoj záväzok nesplnil 
riadne a včas, v súlade s uzatvorenými zmluvami, bude sa to považovať za porušenie povinnosti 
uchádzača uvádzať pravdivé a úplné údaje a za dôvod na vylúčenie uchádzača zo súťaže. 
 
Uchádzači pri predkladaní ponúk preukazujú splnenie podmienok účasti predložením dokladov 
resp. dokumentov, preukazujúcich splnenie podmienok účasti podľa podmienok účasti 
uvedených vo výzve na predkladanie ponúk v bode 7.. Uchádzači pri preukázaní splnenia 
podmienok účasti môžu využiť čestné vyhlásenie (uchádzač môže použiť vzor čestného 
vyhlásenia podľa prílohy č.4 výzvy na predkladanie ponúk). 
Ak uchádzač použije na preukázanie podmienok účasti čestné vyhlásenie, verejný obstarávateľ 
môže na zabezpečenie riadneho priebehu verejného obstarávania kedykoľvek v jeho priebehu 
uchádzača písomne požiadať o predloženie dokladu alebo dokladov nahradených čestným 
vyhlásením. Uchádzač prekladá doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti verejnému 
obstarávateľovi do piatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti, ak verejný obstarávateľ 
neurčí dlhšiu lehotu. Podľa ustanovenia § 39 ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní je verejný 
obstarávateľ povinný získať požadované informácie na základe prístupu do elektronickej 
databázy, ak má k dokladom prístup podľa § 39 ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní napr. v 
prípade zoznamu hospodárskych subjektov podľa § 152 zákona o verejnom obstarávaní 
vedeným Úradom pre verejné obstarávanie. 

 
8. Spoločný slovník obstarávania (CPV): 

45212212-5 Stavebné práce na stavbe bazénov 
            Predpokladaná hodnota zákazky: 119 778,98 EUR bez DPH 
 

9. Množstvo alebo rozsah predmetu zákazky: Predpokladané množstvo alebo rozsah je uvedený 
v prílohe č.1 tejto výzvy výkaz výmer. 

 
10. Miesto dodania predmetu zákazky:  

Považská Bystrica , parc.č. 2522/1 
 

11. Variantné riešenie:  neumožňuje sa 
 

12. Obhliadka miesta: V prípade záujmu je nutné si obhliadku dohodnúť na u kontaktnej osoby: 
Miroslav Bubák (tel.: +421 918 322 723). Účasť na obhliadke je nepovinná a záujemca, ktorý sa 
nezúčastni obhliadky môže predložiť ponuku. 

 
13. Lehota a miesto na predloženie ponúk:  22.06.2020 do 10:00 hod 

 
Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť: 
 
MP Profit PB, s.r.o., Hliníky 712/25, 017 01 Považská Bystrica 
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V prípade osobného doručenia uchádzači odovzdajú ponuku do podateľne, a to v pracovných 
dňoch od 8.00 hod. do 15.30 hod.  

 
!!!Upozornenie v prípade osobného doručenia ponuky: 

 zvážte návštevu podateľne spoločnosti MP Profit PB s.r.o. a ak je to možné, vybavte 
potrebné záležitosti prostredníctvom pošty resp. kuriéra  

 do budovy vstupujte jednotlivo, postupne a LEN s použitím rúška, šálu, šatky, prípadne 
inej vhodnej alternatívy 

 v prípade, že máte k dispozícii rukavice, použite ich pri návšteve  
 pred a po návšteve si vydezinfikujte ruky dezinfekčným prostriedkom na ruky 
 na vybavenie záležitostí si môžete priniesť a použiť vlastné pero na písanie 
 v priestoroch budovy sa nezdržujte dlhšie, ako je to potrebné 
 rešpektujte ostatné pokyny zamestnancov, ktorým ide o Vaše zdravie 

Ďakujeme za pochopenie.  

14. Spôsob predkladania ponúk: Ponuky je potrebné doručiť v uzatvorenej obálke poštou, 
kuriérom alebo osobne v súlade s bodom 17. Ponuky  budú predkladané v slovenskom jazyku 
resp. českom jazyku.  
Cena bude vyjadrená v mene Eur (v prípade ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie túto 
skutočnosť v ponuke). 

 
Označenie obálky v prípade poštového alebo osobného doručenia: 
   

„Mestské kúpalisko - Rekonštrukcia“ – NEOTVÁRAŤ! 
 

15. Kritérium vyhodnotenia ponúk:  
Jediným kritériom je najnižšia cena za stavebné práce podľa výzvy a jej príloh a Rozhodujúca 
je cena v Eur bez DPH. V prípade uchádzača, ktorý nie je platcom DPH bude posudzovaná cena 
celkom. 

 
16. Lehota viazanosti ponúk:  31. 10. 2020 

 
17. Obsah ponuky: 

 
- Cenová ponuka: Uchádzač predloží svoju ponuku v jednom originály, ktorá obsahuje: 

 
 Vyplnený a podpísaný výkaz výmer predmetu zákazky– príloha č. 1 tejto 

výzvy 
 Vyplnený a podpísaný návrh zmluvy bez príloh zmluvy – príloha č. 2 tejto 

výzvy 
 Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti podľa bodu 7. tejto výzvy  

 
18. Otváranie ponúk:  

Účasť na otváraní ponúk je umožnená všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote 
na predkladanie ponúk. 
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Na otváraní ponúk môže byť uchádzač zastúpený štatutárnym orgánom alebo členom 
štatutárneho orgánu uchádzača alebo osobou splnomocnenou uchádzačom na jeho 
zastupovanie. Poverený zástupca uchádzača sa preukáže splnomocnením na zastupovanie. 
 
Otváranie ponúk sa uskutoční dňa 22.06.2020 o 14:00 hod 
 
Miesto:  MESTSKÉ ŠPORTOVÉ KLUBY POVAŽSKÁ BYSTRICA, s.r.o 
 Športová hala, sídlisko SNP 2549 
 017 01 Považská Bystrica 
 

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

20. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:  
Uchádzači nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou na tomto obstarávaní. 

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo realizovať dielo do výšky krytia finančných 

prostriedkov rozpočtu. 

Verený obstarávateľ vyhradzuje právo meniť podmienky obstarávania alebo obstarávanie 

zrušiť v prípade ak: 

- nebude predložená žiadna ponuka, 

- ani jedna ponuka nebude zodpovedať určeným požiadavkám, 
- ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo toto verejné obstarávanie 
- všetky ponuky uchádzačov budú vyššie ako predpokladaná hodnota zákazky. 

 
Prílohy: 
Príloha č. 1 – Výkaz výmer 
Príloha č. 2 – Návrh zmluvy  
Príloha č. 3 – Projektová dokumentácia 
Príloha č. 4 -  Čestné vyhlásenie o splnení podmienok účasti 
 
 
V Považskej Bystrici,  dňa 29.05.2020 

 

 

 

 

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

Mgr. Peter Potecký – splnomocnená osoba 


