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VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK

HLAVIČKA FORMULÁRA
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1)    NÁZOV A ADRESY

MESTSKÉ ŠPORTOVÉ KLUBY POVAŽSKÁ BYSTRICA s.r.o.
IČO:  31637655
Športová hala, sídlisko SNP 2549 , 017 01 Považská Bystrica
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Anton Gardian
Telefón: +421 424443891
Email: info@mpprofit.sk
Webové sídlo (internetová adresa)

I.3)    KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/430566
Príloha A.I): ADRESA A KONTAKTNÉ MIESTO (MIESTA), ODKIAĽ MOŽNO ZÍSKAŤ ĎALŠIE INFORMÁCIE
MP Profit PB, s.r.o.
IČO:  50068849
Hliníky 712/25 , 017 01 Považská Bystrica
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Anton Gardian
Telefón: +421 424443891
Email: info@mpprofit.sk
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
Adresa (URL):  http://www.ezakazky.sk

I.4)    DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Právnická osoba zriadená na osobiný účel plnenia potrieb všeobecného záujmu

I.5)    HLAVNÁ ČINNOSŤ
Prevádzka športovísk

ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1)    ROZSAH OBSTARÁVANIA

II.1.1)    Názov
Kosenie verejnej zelene v meste Považská Bystrica
Referenčné číslo:  KZ_02_2021_MSK

II.1.2)    Hlavný kód CPV
77314000-4

II.1.3)    Druh zákazky
Služby

II.1.4)    Stručný opis
Predmetom zákazky je poskytnutie služieb kosenie verejnej zelene na sídlisku SNP, Zakvášov, Hliny A časť územia mesta
Považská Bystrica o výmere 144 791 m2 (rovinatý terén) a 20 140 m2 (svahovitý terén) s odvozom a zneškodnením -
uskladnením BIO odpadu na určenej skládke a poskytnutie služieb kosenie verejnej zelene na sídlisku Rozkvet časť
územia mesta Považská Bystrica o výmere 73 329,00 m2 (rovinatý terén) a 99 214,00 m2 (svahovitý terén) s odvozom a
zneškodnením - uskladnením BIO odpadu na určenej skládke.  
Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.

II.1.5)    Celková predpokladaná hodnota
198 411,66 EUR bez DPH

II.1.6)    Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti:  Áno
Zadajte, koľkokrát sa použije časť II.2:  2
Ponuky možno predkladať na:  všetky časti

II.2)    OPIS
 
Časť: 1

II.2.1)    Názov
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Kosenie verejnej zelene SNP, Zakvášov, Hliny A
Časť č.:  1

II.2.2)    Dodatočné kódy CPV
77314100-5
 
77310000-6

II.2.3)    Miesto dodania
Kód NUTS
SK022
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Mesto Považská Bystrica - SNP, Zakvášov, Hliny A

II.2.4)    Opis obstarávania
Predmetom zákazky je poskytnutie služieb kosenie verejnej zelene na sídlisku SNP, Zakvášov, Hliny A časť územia mesta
Považská Bystrica o výmere 144 791 m2 (rovinatý terén) a 20 140 m2 (svahovitý terén) s odvozom a zneškodnením -
uskladnením BIO odpadu na určenej skládke. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.

II.2.5)    Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena

II.2.6)    Predpokladaná hodnota
83 125,20 EUR bez DPH

II.2.7)    Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch:  24

II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty:  Nie

II.2.13)INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie:  Nie
 
Časť: 2

II.2.1)    Názov
Kosenie verejnej zelene na sídlisku Rozkvet
Časť č.:  2

II.2.2)    Dodatočné kódy CPV
77314100-5
 
77310000-6

II.2.3)    Miesto dodania
Kód NUTS
SK022
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Mesto Považská Bystrica - sídlisko Rozkvet

II.2.4)    Opis obstarávania
Predmetom zákazky je poskytnutie služieb kosenie verejnej zelene na sídlisku Rozkvet časť územia mesta Považská
Bystrica o výmere 73 329,00 m2 (rovinatý terén) a 99 214,00 m2 (svahovitý terén) s odvozom a zneškodnením -
uskladnením BIO odpadu na určenej skládke. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.

II.2.5)    Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena

II.2.6)    Predpokladaná hodnota
115 286,46 EUR bez DPH

II.2.7)    Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch:  24

II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty:  Nie

II.2.13)INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie:  Nie

ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1)    PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1)Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných

registrov
Zoznam a krátky opis podmienok:  Uchádzač musí spĺňať nasledovné podmienky účasti týkajúce sa osobného 
postavenia: 
1. podľa § 32 ods. 1 písm. e) je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, 
2. podľa § 32 ods. 1 písm. f) nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v
Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. 
Uchádzač preukazuje splnenie vyžadovaných podmienok účasti: 

2/5



1. podľa § 32 ods. 2 písm. e) doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo
poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky. 
2. podľa § 32 ods. 2 písm. f) doloženým čestným vyhlásením. 
Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa osobného postavenia
za každého člena skupiny osobitne. Oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu
preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť. 
Ak má uchádzač alebo záujemca 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. 
Hospodársky subjekt zapísaný v zozname hospodárskych subjektov nie je povinný predkladať doklady na preukázanie
splnenia podmienok účasti, týkajúce sa osobného postavenia určené verejným obstarávateľom.

III.1.2)Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok:  Nevyžaduje sa.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov:  Nevyžaduje sa.

III.1.3)Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok:  1. Podľa § 34 ods. 1 písm. a) ZVO uchádzač preukáže svoju technickú a lebo
odbornú spôsobilosť zoznamom poskytnutých služieb za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania
(zverejnenia výzvy na predkladanie ponúk vo vestníku VO) s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; dokladom je
referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, 
 
 
Verejný obstarávateľ taktiež vyžaduje, aby uchádzač uviedol pre každú poskytnutú službu aj názov odberateľa (t. z.
druhej zmluvnej strany), kontaktnú osobu odberateľa a prípadne aj telefón na ňu a aj stručný opis predmetu zmluvy
(aby bolo zrejmé, či išlo o poskytnutie služby rovnakého alebo porovnateľného charakteru ako je predmet zákazky
(podľa nižšie uvedeného), pokiaľ to nie je zrejmé už z názvu "referencie"). 
 
Ak sú predmetom referencie aj služby iného charakteru, ako sú služby požadované v tejto časti zákazky (podľa nižšie
uvedeného), požadujeme v zozname poskytnutých služieb /referencii odčleniť poskytnuté služby rovnakého alebo
porovnateľného charakteru ako je predmet tejto časti zákazky (podľa nižšie uvedeného), od ostatných služieb, ktoré nie
sú predmetom tejto časti zákazky. 
 
Verejný obstarávateľ bude uznávať zo zoznamu poskytnutých služieb len tie časti poskytnutých služieb, ktoré boli
dodané v rozhodnom období, ak by išlo o služby, ktoré boli začaté a/alebo ukončené mimo tohto rozhodného obdobia.
Uchádzač je povinný v tomto prípade výslovne uviesť k takýmto poskytnutým službám (referenciám) aj presný údaj o
tom, aký objem služieb (v € bez DPH) bol poskytnutý v rozhodnom období. 
 
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo overiť hodnotenie a pravdivosť údajov u odberateľov uvedených v zozname. 
 
2. Dokumenty podľa § 34 ods. 1 písm. j) zákona o verejnom obstarávaní údaje o strojovom, prevádzkovom alebo
technickom vybavení, ktoré má uchádzač k dispozícií na poskytnutie služby. 
 
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.  
Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa osobného postavenia
a 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
Minimálna požadovaná úroveň štandardov:  K bodu 1.:  
Pre časť zákazky č.1 Kosenie verejnej zelene SNP, Zakvášov, Hliny A, uchádzač preukáže nasledujúce:  
Verejný obstarávateľ určil minimálny štandard (úroveň) na preukázanie splnenia tejto podmienky skutočnosť, aby
uchádzač preukázal poskytovanie služieb rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet tejto zákazky (t.j.
kosenie svahovitého terénu) v rozhodnom období v minimálnom objeme 10.000,- € bez DPH v súčte.  
 
Pre časť zákazky č.2 Kosenie verejnej zelene na sídlisku Rozkvet, uchádzač preukáže nasledujúce:  
Verejný obstarávateľ určil minimálny štandard (úroveň) na preukázanie splnenia tejto podmienky skutočnosť, aby
uchádzač preukázal poskytovanie služieb rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet tejto zákazky (t.j.
kosenie svahovitého terénu) v rozhodnom období v minimálnom objeme 55.000,- € bez DPH v súčte.  
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K bodu 2.: Verejný obstarávateľ požaduje predložiť disponibilitu min. týmto strojným vybavením: 
 
Pre časť zákazky č.1 Kosenie verejnej zelene SNP, Zakvášov, Hliny A, uchádzač preukáže nasledujúce strojové
vybavenie: 
-min. 2 ks krovinorezy s min. výkonom 1,5 kW a min. obsahom 30 cm3 
-min. 2 ks traktorovej kosačky so samozberom a záberom min. 120 cm 
 
Pre časť zákazky č.2 Kosenie verejnej zelene na sídlisku Rozkvet, uchádzač preukáže nasledujúce strojové vybavenie: 
-min. 4 ks krovinorezy s min. výkonom 1,5 kW a min. obsahom 30 cm3 
-min. 2 ks svahovej traktorovej kosačky s pohonom 4x4 a záberom min. 100 cm 
 
V prípade ak uchádzač predkladá ponuku pre časti zákazky č.1 a aj č.2 musí spĺňať podmienku účasti v zmysle § 34 ods.
1 písm. j) ZVO pre každú časť samostatne. 
 
Uchádzač predloží: 
-zoznam strojného vybavenia 
-overené fotokópie technických preukazov vozidiel, lízingové zmluvy, karty majetku resp. iné zmluvy spĺňajúce vyššie
uvedené požiadavky z dokladov musí vyplývať disponibilita strojným zariadením pre poskytnutie služieb. 
Predmetné doklady uchádzač predkladá v needitovateľnej forme vo formáte pdf alebo "jpg".

III.2)    PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2)Podmienky vykonania zákazky

Verejný obstarávateľ požaduje, aby úspešný uchádzač pred podpisom zmluvy predložil verejnému obstarávateľovi
zmluvu alebo iný dôkaz o zabezpečení likvidácie biologického odpadu s certifikovanou spoločnosťou na likvidáciu
biologického odpadu. V prípade nepredloženia zmluvy alebo iného dôkazu o likvidácii bude verejný obstarávateľ
uvedené považovať za neposkytnutie riadnej súčinnosti potrebnej na uzavretie zmluvy a verejný obstarávateľ môže
uzavrieť zmluvu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí sa umiestnili ako druhí v poradí.

III.2.3)Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky

ODDIEL IV: POSTUP
IV.1)    OPIS

IV.1.3)    Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Obstarávanie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody
Rámcová dohoda s jediným uchádzačom

IV.1.6)    Informácie o elektronickej aukcii
Použije sa elektronická aukcia
Dodatočné informácie o elektronickej aukcii:  Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.

IV.2)    ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2)    Lehota na predkladanie ponúk

Dátum a čas:  26.03.2021 10:00
IV.2.6)    Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané

Ponuka musí platiť do:  31.08.2021
IV.2.7)    Podmienky na otváranie ponúk

Dátum a čas:  26.03.2021 13:00
Miesto:  MP Profit PB, s.r.o. 
Hliníky 712/25 
017 01 Považská Bystrica

ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2)    INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE

Použijú sa elektronické platby
VI.3)    DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE

Komunikácia a výmena informácií vo verejnom obstarávaní sa uskutočňuje písomne, prostredníctvom elektronických
prostriedkov v zmysle § 20 zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní. Komunikácia vrátane doručovania pre účely
tohto verejného obstarávania sa bude uskutočňovať spôsobom určeným funkcionalitou elektronického nástroja
eZakazky na portáli www.ezakazky.sk. Súťažné podklady budú každému záujemcovi k dispozícii na komunikačnom
elektronickom portáli www.ezakazky.sk bez obmedzenia. 
Spôsob vyžiadania a poskytnutia súťažných podkladov:  
a) hospodársky subjekt zadá do internetového vyhľadávača elektronickú adresu www.ezakazky.sk,  
b) klikne na názov zákazky,  
c) klikne na Žiadosť o účasť/o súťažné podklady,  
d) prihlási sa do systému nasledovným spôsobom:  
d1) ak už hospodársky subjekt má v systéme zriadené konto prihlási sa priamo svojimi, už poskytnutými prihlasovacími
údajmi (v prípade zabudnutých prihlasovacích údajov zvolí možnosť zaslania prihlasovacích údajov elektronicky na
elektronickú adresu;  
d2) ak ešte hospodársky subjekt nemá zriadené konto v systéme, klikne na Registrácia a postupuje podľa pokynov
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uvedených pre registráciu v systéme priamo na internetovej stránke www.ezakazky.sk. Záujemcovi budú sprístupnené
súťažné podklady a všetky ďalšie dokumenty súvisiace so súťažnými podkladmi určené verejným obstarávateľom pre
vypracovanie ponuky v elektronickom systéme na elektronickej adrese www.ezakazky.sk. V prípade potreby vysvetlenia
podmienok účasti vo verejnom obstarávaní, súťažných podkladov alebo inej sprievodnej dokumentácie alebo iných
dokumentov poskytnutých verejným obstarávateľom v lehote na predkladanie ponúk, podľa zákona môže ktorýkoľvek
zo záujemcov požiadať v zákonnej lehote určené zákonom o verejnom obstarávaní o ich vysvetlenie priamo
prostredníctvom elektronického systému www.ezakazky.sk. Žiadosť o vysvetlenie musí byť doručená v primeranej
lehote určenej zákonom prostredníctvom elektronického komunikačného portálu www.ezakazky.sk. Nepostačuje, aby
žiadosť bola doručená na emailovú adresu kontaktnej osobe verejného obstarávateľa. Vyššie uvedený postup platí aj v
prípade, ak hospodársky subjekt získa súťažné podklady z Profilu verejného obstarávateľa alebo iným spôsobom. V
rámci dodržania princípu rovnakého zaobchádzania so záujemcami a princípu transparentnosti, verejný obstarávateľ
určil vyššie uvedený spôsob komunikácie, na iný spôsob komunikácie verejný obstarávateľ nebude brať zreteľ ak
verejný obstarávateľ v súťažných podkladov neujasnil iný individuálny spôsob komunikácie v osobitných prípadoch.
Ďalšie podrobnosti ohľadne elektronickej komunikácie je uvedené v súťažných podkladoch. Nakoľko prevádzkovateľ
Vestníka verejného obstarávania vo formulári výzvy na predkladanie ponúk limituje počet znakov, ktoré je možné vložiť
v tomto formulári do polí s textovým atribútom, nie je možné v texte Výzvy uviesť podrobne podmienky elektronickej
komunikácie. 
Podrobné vymedzenie a určenie doručovania dokladov a komunikácie so záujemcami a uchádzačmi verejný obstarávateľ
uvádza v súťažných podkladoch. Z uvedeného dôvodu bol v texte Výzvy uvedený iba komunikačný portál a základné
pravidlá vyžiadania podkladov či požiadania o vysvetlenie. Uchádzač vo svojej ponuke predloží splnenie podmienok
účasti, čestné vyhlásenia, požiadavky na predmet zákazky bližšie uvedené v súťažných podkladov a iné dokumenty
vyžadované v súťažných podkladoch. Verejný obstarávateľ vylúči z verejného obstarávania uchádzača, ak na základe
dôveryhodných informácií má dôvodné podozrenie, že uchádzač alebo záujemca uzavrel v danom verejnom obstarávaní
s iným hospodárskym subjektom dohodu narúšajúcu hospodársku súťaž. 
Zábezpeka ponuky sa vyžaduje. Zábezpeka je stanovená vo výške: 
- Pre časť zákazky č.1 vo výške 2 400,00 EUR  
- Pre časť zákazky č.2 vo výške 3 400,00 EUR.  
Ostatné informácie a podmienky zábezpeky sú uvedené v súťažných podkladoch.

VI.5)    DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
12.03.2021
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