
                       

 
MESTO  BYTČA 

 
VÝZVA  NA PREDLOŽENIE PONUKY 

ZA ÚČELOM  ZISTENIA  PREDPOKLADANEJ   HODNOTY  ZÁKAZKY  A  VÝBERU   
ZMLUVNÉHO  PARTNERA 

Zadávanie zákazky s nízkou hodnotou podľa § 117 zák. č. 434/2015 Z. z. o verejnom 
obstarávaní a o zmene niektorých zákonov, na dodanie predmetu zákazky: 

„EXTERNÝ  MANŽMENT  PROJEKTU: ZNÍŽENIE  ENERGETICKEJ  NÁROČNOSTI  MŠ  
DOSTOJEVSKÉHO  BYTČA“ 

 
Predmet zákazky: „Externý manažment projektu: Zníženie energetickej náročnosti MŠ 
Dostojevského Bytča“, ITMS 2014+: 310041H313 –  služba. 
 
1. Identifikácia  verejného obstarávateľa: 

Názov: Mesto Bytča 

Sídlo: Námestie Slovenskej republiky č. 1/1, 014 01Bytča   
IČO: 00 321 192 

Telefón: 041/5073914 

Fax: 041/5073912 

Stránkové hodiny: 8. 00 – 11. 00 hod., 11. 30 – 14. 00 hod. 
Kontaktná osoba:  Ing. Dušan Beníček – proces verejného obstarávania 
     Ing. Anton Kotešovský – vo veciach technických, 041/507 39 11 
e-mail : aukcie@bytca.sk 

 
2 Typ zmluvného vzťahu: Zmluva o poskytnutí služieb, mandátna zmluva. 

 
3.   Miesto dodania zákazky: Podľa opisu predmetu zákazky. 
 
Mesto Bytča ako verejný obstarávateľ podľa § 7, písm. b) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom 
obstarávaní v aktuálnom znení  si Vás dovoľuje požiadať v rámci prieskumu trhu 
realizovaného pre účely určenia predpokladanej hodnoty zákazky a zároveň výberu 
zmluvného partnera o vypracovanie cenovej ponuky na externý manažment projektu 
Zníženie energetickej náročnosti MŠ Dostojevského Bytča, ITMS2014+: 310041H313 
v zmysle opisu predmetu zákazky, ktorý je súčasťou prílohy č. 1 Opis predmetu zákazky 
a návrh na plnenie kritéria. 
 
Obsah a spôsob predloženia ponuky 

Uchádzač predloží vyplnenú a oprávnenou osobou podpísanú prílohu č. 1 tejto výzvy, ktorá 
musí obsahovať nasledujúce údaje:  

• identifikačné údaje spoločnosti predkladajúcej ponuku v štruktúre uvedenej v prílohe č. 1 
tejto výzvy v časti „Údaje o predkladateľovi ponuky“, 

• cenovú ponuku – návrh na plnenie kritéria v štruktúre uvedenej v prílohe č. 1 tejto výzvy 
v časti „Cena služieb – návrh na plnenie kritéria“. 



Ponuka musí byť predložená na celý predmet zákazky tak, ako je definovaný v prílohe č. 1 
tejto výzvy v časA „Opis predmetu zákazky“. Verejný obstarávateľ neumožňuje predložiť 
variantné riešenia. 

Uchádzač predloží cenovú ponuku elektronicky formou e-mailu na e-mailovú adresu: 
aukcie@bytca.sk. Do predmetu e-mailu uchádzač uvedie „Cenová ponuka MŠ 
Dostojevského“. 
 
Lehota na predkladanie ponúk 

do 12.11.2019 do 13:00 hod. stredoeurópskeho času 
 
Lehota viazanosW ponúk  

do 31.12.2019 
 
Kritérium na vyhodnotenie ponúk 

Najnižšia cena, t. j. ponuková cena celkom s DPH v EUR 
Postup pri otváraní ponúk a vyhodnocovaní ponúk 

Otváranie ponúk bude vykonané len vo vzťahu k ponukám, ktoré budú doručené v lehote na 
predkladanie ponúk. Na ponuky predložené po lehote na predkladanie ponúk nebude 
verejný obstarávateľ prihliadať. 

Otváranie ponúk je neverejné.  

Každému uchádzačovi, ktorý predložil ponuku v lehote na predkladanie ponúk, bude 
doručené prostredníctvom e-mailu písomné oznámenie o výsledku hodnotenia ním 
predloženej ponuky.  Verejný obstarávateľ uchádzačovi oznámi poradie, na ktorom sa jeho 
ponuka umiestnila a či jeho ponuku prijíma alebo neprijíma. 

Na prvom mieste sa umiestni ponuka s najnižšou celkovou cenou s DPH. Poradie ostatných ponúk sa 
určí vzájomným porovnaním ponukových cien (vyššia cena = nižšie poradové miesto). 

 

Za účelom dodržania ustanovenia § 117 ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní verejný 
obstarávateľ požaduje, aby úspešný uchádzač spĺňal nasledovné podmienky účasti:  

 

1. Osobné postavenie podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní. 
Uchádzač musí spĺňať podmienku účasti týkajúcu sa osobného postavenia podľa § 32 
ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní – musí byť oprávnený poskytovať službu,  
ktorá zodpovedá predmetu zákazky. Uchádzač nemusí predkladať v ponuke doklad o 
oprávnení poskytovať službu, ktorá zodpovedá predmetu zákazky v súlade s prvou 
vetou, túto skutočnosť si overuje verejný obstarávateľ sám v príslušnom registri, v 
ktorom je uchádzač zapísaný.  
 

2. Osobné postavenie podľa § 32 ods. 1 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní. 
Uchádzač 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 podmienok účasti podľa § 32 ods. 1 
písm. f) zákona o verejnom obstarávaní doloženým čestným vyhlásením. Verejný 
obstarávateľ požaduje predloženie čestného vyhlásenia len od úspešného uchádzača.  
 

3. § 40 ods. 6 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní  
U uchádzača nesmie existovať dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. f) zákona o 
verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ vylúči z verejného obstarávania uchádzača 



alebo záujemcu, ak konflikt záujmov podľa § 23 zákona o verejnom obstarávaní 
nemožno odstrániť inými účinnými opatreniami. Verejný obstarávateľ uvedené skúma 
počas procesu verejného obstarávania.  
 

Verejný obstarávateľ si splnenie podmienok účasti úspešného uchádzača, týkajúcich sa 
osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. e ) a f) zákona o verejnom obstarávaní overí 
sám v príslušnom registri, v ktorom je uchádzač zapísaný.  

V prípade, ak je úspešný uchádzač zapísaný v zozname hospodárskych subjektov vedenom 
Úradom pre verejné obstarávanie a zo zápisu hospodárskeho subjektu (úspešného 
uchádzača) v zozname je zrejmé, že spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného 
postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) zákona o verejnom obstarávaní, bude mať verejný 
obstarávateľ zato, že takto zapísaný úspešný uchádzač splnil podmienku účasti podľa § 32 
ods. 1 písm. e) a f) zákona o verejnom obstarávaní.  

V prípade, ak úspešný uchádzač nebude zapísaný v zozname hospodárskych subjektov, 
podmienku účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní si verejný 
obstarávateľ overí prostredníctvom verejne dostupných informačných systémov. Ak z 
technických dôvodov nebude možné získať údaje alebo výpis z uvedeného informačného 
systému verejnej správy v rozsahu zdrojových registrov bezodkladne, verejný obstarávateľ 
požiada úspešného uchádzača o predloženie výpisu z príslušných zdrojových registrov v 
listinnej podobe. Listinná podoba výpisu podľa predchádzajúcej vety nesmie byť staršia ako 
30 dní.  
Zároveň v prípade, ak úspešný uchádzač nebude zapísaný v zozname hospodárskych 
subjektov, vyzve verejný obstarávateľ úspešného uchádzača, aby mu v súčinnosti predložil 
na preukázanie splnenia podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. f) zákona o verejnom 
obstarávaní čestné vyhlásenie o neuložení zákazu účasti vo verejnom obstarávaní. 

 
Konflikt záujmov 

Verejný obstarávateľ je 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 verejným obstarávateľom, tento 
príjme 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 verejný obstarávateľ v súlade s ustanovením § 40 ods. 6 
písm. f) zákona o verejnom obstarávaní uchádzača, ktorého sa konflikt záujmov týka, z tohto 
postupu zadávania zákazky. 

 

Ďalšie informácie 

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku v prípade, že cenové 
ponuky presiahnu maximálnu sumu schválenú pre externý manažment uvedenú v Rozpočte 
projektu, ktorý tvorí prílohu č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP pre vyššie špecifikovaný projekt. 

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť verejné obstarávanie v prípade, ak obdrží 
v lehote na predkladanie ponúk menej ako 3 ponuky.  
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť vyhlásený postup verejného obstarávania 



v prípade, ak najvýhodnejšia ponuka bude vyššia, ako výška  finančných prostriedkov 
plánovaných na zabezpečenie  predmetnej zákazky, ako aj v zmysle  § 57 ods. 1 a 2  zák. č. 
343/2015  Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.  
 
 
V Bytči, dňa: 31.10.2019 
 
 
 
 
 
         Ing. Miroslav Minárčik 
                       primátor mesta   
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Príloha č.1: Opis predmetu zákazky a návrh na plnenie kritéria. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Príloha č. 1 Opis predmetu zákazky a návrh na plnenie kritéria 

 

Údaje o predkladateľovi ponuky 

Obchodné meno:      

Sídlo:      

IČO:    

DIČ / IČ DPH: 

Kontaktná osoba:  

Tel. / e-mail:  
 
 
Opis predmetu zákazky 
Externý manažment investičného projektu Zníženie energetickej náročnosti MŠ Dostojevského Bytča, 
ITMS2014+:310041H313 

Zdroj financovania projektu:  
OP Kvalita životného prostredia, výzva OPKZP-PO4-SC431-2017-19 a rozpočet mesta na základe 
Zmluvy o poskytnutí NFP č. KŽP-PO4-SC431-2017-19/H313 

Doba realizácie projektu:  
max. 7 mesiacov s predpokladaným začiatkom realizácie hlavnej aktivity v priebehu 
mesiaca november 2019 a jej ukončením najneskôr začiatkom júna 2020 
 
Rozsah požadovaných prác: 

•  manažment projektu z vecného, časového aj finančného hľadiska – dohľad nad dodržiavaním 
podmienok Zmluvy o poskytnutí NFP, harmonogramu projektu, finančného plánu a rozpočtu; 

•  administrácia prípadných zmien projektu a Zmluvy o poskytnutí NFP; 
•  kontrola súladu komplexnej projektovej dokumentácie (stavebnej, účtovnej, administratívnej) 

s podmienkami Zmluvy o poskytnutí NFP; 
•  spracovanie žiadostí o platbu v elektronickej aj papierovej verzii, 
•  spracovanie monitorovacích správ v elektronickej aj papierovej verzii; 
•  príprava podkladov a účasť na kontrole projektu vykonávanej poskytovateľom príspevku;  
•  zabezpečenie komunikácie s poskytovateľom príspevku z pozície manažéra projektu 

a kontaktnej osoby pre projekt; 
•  poradenstvo pri vedení účtovníctva súvisiaceho s predmetom projektu; 
•  asistencia pri zabezpečení publicity a informovanosti o projekte v súlade s podmienkami 

Zmluvy o poskytnutí NFP. 
 

Cena služieb – návrh na plnenie kritéria 

 
Maximálny 

predpokladaný 
počet hodín 

Sadzba za 
hodinu  

bez DPH (€) 

Cena celkom 
bez DPH (€) 

DPH 
20% (€) 

Cena celkom 
s DPH (€) 

Externý 
manažment  

1120     

V prípade, že predkladateľ ponuky nie je platca DPH, výslovne upozorní na túto skutočnosť. 

 

V ............................. dňa .......................... 

       

 

              .................................................... 
  Meno, priezvisko oprávnenej osoby 


