
Hokejový Klub ´95 Považská Bystrica  
 

Výzva na predkladanie ponúk 
 
1. Identifikačné údaje verejného obstarávateľa: 
Obchodné meno: Hokejový Klub ´95 Považská Bystrica 
Sídlo: Športovcov 2112 
Štatutárny zástupca: Ing. Miloš Klaus – prezident OZ 
IČO: 35657618 
DIČ: 2020688505 
Mobil: +421 905 716 306 
e-mail: hk95pbymladez@gmail.com   
kontaktná osoba pre verejnú obchodnú súťaž: Ing. Lenka Kivoňová, mob: + 421 908 326 272 
webové sídlo:  https://hk95pby.hockeyslovakia.sk/sk/ 

 
2. Kompletné súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov  na 
internetovej adrese (URL): https://hk95pby.hockeyslovakia.sk/sk/ 
 
3. Názov predmetu zákazky: 
„Zimný štadión – PB, stavebná úprava býv. kaviarne na šatne – Fáza I“ 
 
4. Stručný opis a min. technické špecifikácie: 
 
Stavebné úpravy v priestoroch bývalej kaviarne na šatne, ktoré budú slúžiť v rámci 
tréningových a športových aktivít HK pre max. 80 hráčov   
Podrobné informácie sú uvedené v priloženej projektovej dokumentácii, ktorá je prílohou č. 3. 
a v prílohe č.1_Výkaz výmer 

 
V prípade ak sa vo výkaze výmer  a v projektovej dokumentácii uvádzajú konkrétne značky 
stavebných materiálov a výrobkov je možné v ponuke nahradiť tieto materiály ich ekvivalentným 
druhmi min. rovnakých, alebo lepších technických parametrov. 
 
Variantné riešenie:  neumožňuje sa 
 
 
5. Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH: 144 461,57 € 
 
6. Kritériá na vyhodnotenie ponúk: 
Jediným kritériom je najnižšia cena za stavebné práce podľa výzvy a jej príloh a Rozhodujúca je cena 
v Eur s DPH. V prípade uchádzača, ktorý nie je platcom DPH bude posudzovaná cena celkom. 

 
 
7. Dĺžka trvania zákazky: 
Do 06 mesiacov od odovzdania staveniska 
 
 
8. Podmienky účasti: 
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 
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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 ponuka hodnotená. 
Splnenie predmetnej podmienky účasti bude verejný obstarávateľ overovať na základe verejne 
dostupných informácií v registri vedenom Úradom pre verejne obstarávanie.   
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. 
 
9. Požiadavky na predmet zákazky: 
Uchádzač predkladá ponuku na celý predmet zákazky. 
Predpokladané množstvo alebo rozsah je uvedený v prílohe č.1 tejto výzvy výkaz výmer 
 
10. Lehota na predkladanie ponúk: 
  26.03.2021 do 09:30 hod 
 
Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť: 
MP Profit PB, s.r.o., Hliníky 712/25, 017 01 Považská Bystrica 
 
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.  

Spôsob predkladania ponúk: Ponuky je potrebné doručiť v uzatvorenej obálke poštou, kuriérom alebo 
osobne v súlade s bodom 10. 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: 

   
„Zimný štadión – PB, stavebná úprava býv. kaviarne na šatne – Fáza I“ – NEOTVÁRAŤ! 
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11. Termín otvárania ponúk: 
Otváranie ponúk sa uskutoční dňa 26.03.2021 o 10:00 hod 

 
Miesto: MP Profit PB, s.r.o., Hliníky 712/25, 017 01 Považská Bystrica 

 
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 plnenia kritérií – príloha č. 4 tejto výzvy 

 
Víťazný uchádzač bude vyzvaný o doloženie podpísanej zmluvy, ktorá je prílohou č.2 a predložením 
ponuky prejavuje súhlas so znením návrhu zmluvy. Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti podľa 
tejto výzvy na predkladanie ponúk.  

 
 

 
12. Prílohy Výzvy na predkladanie ponúk: 
Príloha č. 1 – výkaz výmer 
Príloha č. 2 – Návrh zmluvy  
Príloha č. 3 – Projektová dokumentácia 
Príloha č. 4 – Návrh plnenia kritérií 
 
 
V Považskej Bystrici,  dňa 04.03.2021 

 

 

 

 

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

Mgr. Peter Potecký – splnomocnená osoba 

 


