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Marek Keher
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A. Pokyny na vypracovanie ponuky
A.1. Všeobecné informácie
A.1.1. Identifikácia verejného obstarávateľa (ďalej len „obstarávateľa“):
Názov organizácie: Obec Stretava
Sídlo organizácie: Obecný úrad Stretava č.12, 072 13 pošta Palín
Zastúpený: Marek Keher, starosta obce
IČO: 00325821
DIČ: 2020742603
Telefón: 056 64 97 204
Mobil: +421 907 910 630
E-mail: ocustretava@stonline.sk
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a. s.
Číslo účtu: 4333834001/5600
Kontaktná osoba pre verejné obstarávanie: PhDr. Blažej Slabý, CSc.
Adresa: Košariská 207,900 42 Dunajská Lužná
Mobil: +421 918 963 377
E-mail: bs5262@gmail.com
Kontaktná osoba pre komunikáciu v listinnej podobe: Marek Keher, starosta obce
Adresa: Obec Stretava, Obecný úrad Stretava č.12, 072 13 p. Palín
A.1.2. Predmet zákazky:
A.1.2.1. „Zlepšenie energetickej hospodárnosti budovy Kultúrneho domu v obci Stretava“
- uvádzať v písomnom styku ako heslo.
A.1.2.2. Spoločný slovník obstarávania (CPV):
A.1.2.2.1. Hlavný slovník:
Hlavný slovník: 45212300-9 (Stavebné práce na stavbe budov určených pre umenie a kultúru)
A.1.2.2.2.Doplnkový slovník
Doplňujúce predmety
Hlavný slovník:
45453100-8 Renovačné práce
45421130-4 Montáž dverí a okien
44212381-3 Obklady/vonkajšie plášte
45312311-0 Inštalovanie bleskozvodov
45261300-7 Klampiarske práce a montáž odkvapových žľabov
45331100-7 Inštalovanie ústredného kúrenia
45261000-4 Montáž strešných konštrukcií a súvisiace práce a pokrývačské práce
A.1.2.3. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je v bode B - Opis predmetu zákazky.
A.1.2.4. Uchádzač v ponuke musí uviesť rozsah ponuky uvedený v bode B.
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A.1.2.5. Nedodržanie bodu A.1.2.4 bude brané ako neprijatie súťažných podmienok a uchádzač
bude z tejto súťaže vylúčený.
A.1.3. Komplexnosť ponuky:
A.1.3.1. Uchádzač musí predložiť ponuku na celý predmet zákazky podľa bodu B.
A.1.4. Zdroj finančných prostriedkov:
A.1.4.1. Predmet zákazky bude financovaný z prostriedkov: vlastných prostriedkov
obstarávateľa a nenávratných finančných prostriedkov (ďalej len „NFP“) na základe Žiadosti
o poskytnutie podpory formou dotácie na rok 2014 z Environmentálneho fondu na činnosť L1:
Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane zatepľovania.
A.1.4.2 Platby sa budú realizovať bezhotovostným stykom na základe vystavených faktúr.
Lehota splatnosti faktúr je 60 dní odo dňa doručenia obstarávateľovi.
A.1.5. Typ zákazky:
A.1.5.1. Zákazka pre účely tohto zákona je zmluva s peňažným plnením uzavretá medzi
obstarávateľom – vyhlasovateľom zadávania zákazky ako objednávateľom na jednej strane a
úspešným uchádzačom zadávania zákazky ako zhotoviteľom na strane druhej, ktorej
predmetom je uskutočnenie stavebných prác, uzavretá v súlade s ustanoveniami § 536 a
nasledujúcich Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
A.1.5.2. Podrobné vymedzenie zmluvných podmienok dodania predmetu zákazky je uvedené v
týchto súťažných podkladoch v bodoch C, D a Prílohe č. 1.
A.1.5.3. Zmeny zo strany uchádzača, v dohode v rozpore s bodom D budú brané ako neprijatie
podmienok súťaže a uchádzač bude z tejto súťaže vylúčený.
A.1.5.4. Výber dodávateľa zákazky podlieha administratívnej kontrole uskutočnenej
Poskytovateľom nenávratného finančného príspevku. Zmluva s úspešným uchádzačom bude
podpísaná iba v prípade kladného výsledku predmetnej administratívnej kontroly, tzn. iba v
prípade doručenia Záznamu z administratívnej kontroly verejného obstarávania pred podpisom
zmluvy, ktorým Poskytovateľ NFP deklaruje, že Prijímateľ môže pristúpiť k podpísaniu zmluvy
s úspešným uchádzačom. V prípade, že výsledok administratívnej kontroly tejto verejnej súťaže
nebude kladný, obstarávateľ si vyhradzuje právo túto súťaž zrušiť bez akýchkoľvek úhrad
nákladov záujemcov resp. uchádzačov v tejto súťaži.
A.1.5.5. Platnosť zmluvy je stanovená podpisom oboch zmluvných strán. Táto zmluva nadobúda
platnosť dňom jej podpísania oboma jej stranami a účinnosť odo dňa nasledujúceho po dni jej
zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky. Túto skutočnosť
oznámi verejný e-mailom úspešnému uchádzačovi na adresu uvedenú v Zmluve o dielo.
A.1.6. Miesto a lehota plnenia zákazky:
A.1.6.1. Miesto plnenia predmetu zákazky
A.1.6.1.1. Obec Stretava, katastrálne územie Stretava, okres Michalovce, Košický kraj.
A.1.6.2. Lehota plnenia: od podpísania Zmluvy o dielo medzi víťazným uchádzačom
a obstarávateľom maximálne do 31.08.2015.
A.1.7. Oprávnení uchádzači:
A.1.7.1. Ponuku môže predložiť len uchádzač, ktorý splní všetky podmienky uvedené v týchto
súťažných podkladoch.
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A.1.7.2. Ak ponuku predloží právnická alebo fyzická osoba, ktorá nespĺňa podmienky uvedené
v bode A.1.7.1., bude uchádzač z tejto súťaže vylúčený.
A.1.7.3. Právnická osoba, ktorej zakladateľ, člen alebo spoločník je politická strana alebo
politické hnutie, sa verejnej súťaže nesmie zúčastniť (§ 17 ods. 3 zákona č. 424/1991 Zb.).
A.1.7.4. Ak ponuku predloží právnická osoba uvedená v bode A.1.7.3., bude táto ponuka zo
súťaže vylúčená.
A.1.7.5. Ak ponuku predloží skupina, preukazuje splnenie podmienok účasti podľa A.6. za
každého člena skupiny osobitne a podľa A.7, A.8, A.9 a A.10 spoločne.
A.1.7.6. V prípade účasti skupiny dodávateľov je potrebné predložiť pri plnení podmienok účasti
s dokladmi čestné vyhlásenie všetkých jej členov s určením jednej kontaktnej spoločnosti
(osoby) skupiny a následne s predkladanou ponukou potom aj čestné vyhlásenie všetkých jej
členov, že v prípade prijatia ich ponuky obstarávateľom budú postupovať podľa § 31 ods. 2 ZVO,
t. j., že všetci členovia skupiny dodávateľov vytvoria takú právnu formu aby bolo zabezpečené
riadne plnenie zmluvy a zároveň v tomto čestnom vyhlásení delegujú plnú moc jednému z členov
tejto skupiny dodávateľov, ktorý ju bude oprávnený zastupovať a konať v jej mene. Uvedené
čestné vyhlásenia musia byť podpísané štatutárnymi orgánmi jednotlivých subjektov. Uchádzač
v tom istom postupe zadávania zákazky nemôže samostatne predložiť ponuku a zároveň byť aj
členom skupiny dodávateľov, ktorá predkladá samostatnú ponuku. Obstarávateľ podľa § 39 ods.
5 ZVO v takom prípade vylúči uchádzača, ktorý je súčasne členom skupiny dodávateľov.
A.1.8. Predloženie ponuky:
A.1.8.1. Uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku. Súčasťou ponuky musí byť:
A.1.8.1.1. návrh Zmluvy o dielo podľa bodov A.1.5., A.5. a D podpísaný uchádzačom, jeho
štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu alebo iným zástupcom uchádzača,
ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača v záväzkových vzťahoch. Doklady, dokumenty a
vyhlásenia požadované vo výzve na predkladanie ponúk podľa týchto súťažných podkladov.
A.1.8.2. Uchádzač predkladá všetky časti ponuky v uzavretom obale podľa bodu A.4.2.:
A.1.8.2.1. zviazané nerozoberateľnou väzbou (väzba, ktorú nie je možné rozobrať bez
poškodenia zabezpečenia) v súlade s bodom A.3.2. s podpisom a pečiatkou uchádzača, ktoré
tvoria zabezpečenie,
A.1.8.2.2. alebo v rozoberateľnej väzbe, pričom každá strana musí byť podpísaná uchádzačom,
A.1.8.2.3. a v elektronickej podobe na pamäťovom médiu tak, aby zodpovedala originálu v
písomnej forme, ak nie je v týchto súťažných podkladoch uvedené inak. Dokumenty, ktoré sú
podpísané alebo obsahujú odtlačok pečiatky, predkladajú sa v elektronickej podobe s uvedením
mena a priezviska osôb, ktoré dokumenty podpísali a dátumu podpisu, bez uvedenia podpisu
týchto osôb a odtlačku pečiatky. Daná požiadavka je podľa §18a ZVO.
A.1.8.2.4. všetky strany ponuky musia byť radené v poradí ako je uvedené v bode A.3.2.1. a
strany musia byť číslované vo formáte „číslo strany/počet strán ponuky“, toto sa vzťahuje aj na
radenie dokladov v elektronickej forme.
A.1.8.3. Uchádzač doručí ponuku osobne alebo poštovou zásielkou na adresu obstarávateľa
podľa bodu A.4.3.1. a v lehote podľa bodu A.4.3.2. Vonkajší obal s originálom musí byť označený
v súlade s bodom A.4.2.
A.1.8.4. Podpisom uchádzača sa rozumie vlastnoručný podpis osoby oprávnenej konať v mene
uchádzača v zmysle platných predpisov.
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A.1.8.5. V prípade, že uchádzač predloží ponuku prostredníctvom poštovej zásielky, je podľa
bodu A.4.3.2. rozhodujúci termín doručenia ponuky obstarávateľovi (napr. dátum čas na
poštovom doklade o doručení resp. dátum čas uvedený v poštovej knihe vedenej
obstarávateľom).
A.1.8.6. Pri osobnom doručení ponuky uchádzačom na adrese uvedenej v bode A.4.3.1.,
obstarávateľ vydá uchádzačovi potvrdenie o jej prevzatí s uvedením dátumu, času a miesta
prevzatia ponuky.
A.1.8.7. Ak súčasťou ponuky nebude návrh zmluvy podľa bodu A.1.8.1.1., bude uchádzač z tejto
súťaže vylúčený.
A.1.8.8. Ak súčasťou ponuky nebudú doklady, dokumenty a vyhlásenia podľa bodov A.3.2.,
alebo ak uchádzač poskytol nepravdivé alebo skreslené informácie, bude uchádzač z tejto
súťaže vylúčený.
A1.8.9. Obstarávateľ je povinný zachovávať mlčanlivosť o obchodnom tajomstve a o
informáciách označených ako dôverné, ktoré mu uchádzač alebo záujemca poskytol; na tento
účel uchádzač alebo záujemca označí, ktoré skutočnosti sú obchodným tajomstvom. Za dôverné
informácie je na účely tohto zákona možné označiť výhradne technické riešenia a predlohy,
návody, výkresy, projektové dokumentácie, modely, spôsob výpočtu jednotkových cien a ak sa
neuvádzajú jednotkové ceny ale len cena, tak aj spôsob výpočtu ceny a vzory. Ustanoveniami
prvej a druhej vety nie sú dotknuté ustanovenia ZVO, ukladajúce povinnosť obstarávateľa
oznamovať či zasielať úradu dokumenty a iné oznámenia, ako ani ustanovenia ukladajúce
obstarávateľovi, obstarávateľovi a úradu zverejňovať dokumenty a iné oznámenia podľa tohto
zákona a tiež povinnosti zverejňovania zmlúv podľa osobitného predpisu.
A.1.9. Variantné riešenie:
A.1.9.1. Variantné riešenie sa neumožňuje.
A.1.9.2. Ak súčasťou ponuky bude aj variantné riešenie, variantné riešenie nebude zaradené do
vyhodnotenia a bude sa naň hľadieť, akoby nebolo predložené.
A.1.10. Platnosť ponuky:
A.1.10.1. Ponuky zostávajú platné počas lehoty viazanosti ponúk do 30.04.2015.
A.1.10.2. V prípade uplatnenia revíznych postupov, obstarávateľ oznámi uchádzačom
predpokladané predĺženie lehoty viazanosti ponúk.
A.1.11. Náklady na ponuku
A.1.11.1. Všetky výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez
akéhokoľvek finančného nároku u obstarávateľa.
A.1.11.2. Ponuky doručené na adresu obstarávateľa uvedenú v bode A.4.3.1. a predložené v
lehote na predkladanie ponúk podľa bodu A.4.3.2. sa počas plynutia lehoty viazanosti a po
uplynutí lehoty viazanosti ponúk podľa bodu A.1.10.1. a A.1.10.2. uchádzačom nevracajú.
Zostávajú ako súčasť dokumentácie o súťaži.
A.1.12. Podmienky zrušenia postupu zadávania zákazky:
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A.1.12.1. Ak obstarávateľ vyhlásený postup zadávania zákazky zruší, upovedomí o tom
všetkých uchádzačov s uvedením dôvodu a oznámi postup, ktorý použije pri zadávaní zákazky
na pôvodný predmet zákazky.
A.1.12.2. Obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku z predložených ponúk, ak
sa zmluvné podmienky v návrhu zmluvy budú vymykať obvyklým zmluvným podmienkam, ktoré
by znevýhodňovali obstarávateľa alebo ak najnižšia cenová ponuka prekročí predpokladané
finančné prostriedky obstarávateľa.
A.2. Komunikácia a vysvetľovanie
A.2.1. Komunikácia medzi obstarávateľom a záujemcami alebo uchádzačmi:
A.2.1.1. Obstarávateľ určuje prostriedky komunikácie tak, aby boli všeobecne dostupné a aby
nedošlo k obmedzeniu možnosti záujemcov alebo uchádzačov zúčastniť sa verejného
obstarávania. Komunikácia sa bude uskutočňovať písomne prostredníctvom pošty alebo iným
prepravcom lisových zásielok, faxom, elektronickou poštou (e-mailom), telefonicky alebo
kombináciou uvedených spôsobov.
A.2.1.2. Komunikácia súvisiaca s podaním žiadosti o súťažné podklady, s oznámením o
vylúčení, informáciou o výsledku vyhodnotenia ponúk, oznámením o výsledku vybavenia
žiadosti o nápravu s odôvodnením a oznámením o zamietnutí žiadosti o nápravu s odôvodnením
sa uskutoční výhradne písomne, v listinnej podobe, prostredníctvom poštovej prepravy alebo
iným prepravcom listových zásielok, osobným alebo sprostredkovaným doručením na adresu
obstarávateľom určenej kontaktnej osoby pre styk so záujemcami / uchádzačmi a vo veciach
administrácie verejného obstarávania, uvedenej v bode A.1.1. tejto časti súťažných podkladov.
Komunikácii súvisiacej s podaním žiadosti o súťažné podklady môže predchádzať elektronické
vyžiadanie na kontaktnú e-mail adresu osoby pre verejné obstarávanie, zároveň však musí byť
potvrdené aj písomným vyžiadaním v listinnej podobe.
A.2.1.3. V prípade uplatnenia revíznych postupov musí byť žiadosť o nápravu doručená v
listinnej podobe na adresu kontaktnej osoby pre komunikáciu v listinnej podobe prostredníctvom
poštovej prepravy alebo iným prepravcom listových zásielok, alebo osobným doručením v
zákonom určenej lehote.
A.2.1.4. Ostatná komunikácia, okrem komunikácie uvedenej v bode A.2.1.2. sa bude
uskutočňovať prostredníctvom pošty, alebo iného prepravcu poštových zásielok, faxom alebo
elektronickou poštou, pričom Žiadosť o vysvetlenie súťažných podkladov a iných dokumentov
záujemca či uchádzač musí doručiť v listinnej forme. Z komunikácie musí byť vždy zrejmá
identifikácia záujemcu alebo uchádzača.
A.2.1.5. Telefonická komunikácia sa bude uskutočňovať v pracovných dňoch v od 9,00 do15,00
hod. iba na účely podania telefonickej žiadosti o účasť podľa § 17 ods. 3 ZVO, overenia
doručenia odoslaných písomností, a dohodnutia osobného doručenia písomností s kontaktnou
osobou určenou obstarávateľom pre styk so záujemcami / uchádzačmi a vo veciach
administrácie verejného obstarávania, uvedenou v bode 1. tejto časti súťažných podkladov.
A.2.1.6. Jazykom dorozumievania v tomto postupe zadávania zákazky, t. j. jazykom v ktorom
bude obstarávateľ v tomto postupe zadávania zákazky komunikovať je štátny jazyk Slovenskej
republiky, t. j. slovenský jazyk.
A.2.1.7. Pri dorozumievaní spôsobom, ktorým nemožno trvalo zachytiť obsah údajov a nie je
zaručená pravosť údajov, záujemca / uchádzač doručí takéto údaje obstarávateľovi aj písomne,
podľa § 16 ods. 4 ZVO, spôsobom uvedeným v bode A.2.1.2. 2. tejto časti súťažných podkladov
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alebo osobne, a to na adresu obstarávateľom určenej kontaktnej osoby pre styk so záujemcami
/ uchádzačmi a vo veciach administrácie verejného obstarávania, uvedenej v bode 1. tejto časti
súťažných podkladov a to najneskôr do troch kalendárnych dní odo dňa odoslania týchto údajov
spôsobom, ktorým nemožno trvalo zachytiť obsah údajov a nie je zaručená pravosť údajov, v
termínoch, ktoré zabezpečia dodržanie všetkých ZVO určených lehôt a všetkých lehôt určených
vo výzve na predkladanie ponúk, resp. v týchto súťažných podkladoch, pokiaľ vo výzve na
predkladanie ponúk, resp. v týchto súťažných podkladoch nie je uvedené inak.
A.2.1.8. Pri zistení rozdielov medzi obsahom údajov odoslaných záujemcom / uchádzačom
spôsobom, ktorým nemožno trvalo zachytiť ich obsah a nie je zaručená ich pravosť a údajov
vyhotovených a doručených záujemcom/uchádzačom v písomnej forme podľa bodu A.2.1.2.
tejto časti súťažných podkladov je rozhodujúca doručená písomná forma.
A.2.2. Vysvetľovanie a doplnenie súťažných podkladov:
A.2.2.1. V prípade potreby objasniť súťažné podklady, môže ktorýkoľvek zo záujemcov v súlade
s bodom A.2.1. požiadať o ich vysvetlenie. Žiadosť o vysvetlenie je potrebné zaslať na adresu
obstarávateľa uvedenú v bode A.1.1. s uvedením hesla podľa bodu A.1.2.1. a v termíne
uvedenom v bode A.2.2.2.
A.2.2.2. Vysvetlenie požiadaviek uvedených vo výzve na predkladanie ponúk, podmienok účasti
vo verejnom obstarávaní, súťažných podkladov, alebo inej sprievodnej dokumentácie
obstarávateľ preukázateľne bezodkladne oznámi do piatich pracovných dní od doručenia
žiadosti o vysvetlenie všetkým zainteresovaným záujemcom; záujemca môže požiadať o
vysvetlenie najneskôr šesť pracovných dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk.
A.2.2.3. Ak je to nevyhnutné, obstarávateľ môže doplniť informácie uvedené v súťažných
podkladoch, ktoré preukázateľne oznámi súčasne všetkým záujemcom najneskôr šesť
pracovných dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk.
A.2.2.4. Poskytovanie vysvetlenia, resp. doplnenie súťažných podkladov bude obstarávateľ
smerom k záujemcom uskutočňovať prostredníctvom internetovej adresy http://www.
http://www.stretava.sk/ v Profile verejného obstarávateľa a zároveň v profile verného
obstarávania
na
web.
stránke
Úradu
pre
verejné
obstarávanie
https://www.uvo.gov.sk/sk/sprava_profilov/-/psprava/pdokumenty/5802.
O
zverejnení
vysvetlenia resp. doplnenia súťažných podkladov bude obstarávateľ zároveň e-mail poštou
informovať všetkých záujemcov, ktorí si vyžiadali súťažné podklady.
A.2.3. Prehliadka miesta predmetu plnenia:
A.2.3.1. Prehliadka miesta predmetu plnenia sa uskutoční dňa 12.02.2015 o 09,00 hod. Čas
zahájenia obhliadky 09,15 hod. Obstarávateľ záujemcom odporúča vykonať obhliadku miesta
realizácie predmetu zákazky a jeho okolia tak, aby si sám overil a získal všetky informácie, ktoré
bude potrebovať na prípravu, spracovanie ponuky a začatie prác súvisiacich s realizáciou
predmetu zákazky. Výdavky spojené s touto prehliadkou idú na ťarchu záujemcov.
A.2.3.2. Účasť na obhliadke záujemca potvrdí telefonicky alebo na elektronickú adresu
štatutára obstarávateľa spolu s uvedením svojich identifikačných údajov najneskôr 24 hodín pred
určeným časom obhliadky.
A.2.3.3. Zástupca záujemcu sa pred začatím obhliadky preukáže obstarávateľovi identifikačným
dokladom a aktuálnym výpisom z obchodného registra, resp. živnostenského registra, resp. iným
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relevantným dokladom jednoznačne preukazujúcim jeho postavenie v právnickej, resp. fyzickej
osobe záujemcu.
A.2.3.4. V prípade, že sa obhliadky za záujemcu zúčastní ním poverená osoba, táto osoba
predloží pred začatím obhliadky obstarávateľovi originál, alebo úradne overenú kópiu
plnomocenstva udeleného poverenej osobe oprávnenou osobou záujemcu a doklad
preukazujúci totožnosť tejto poverenej osoby.
A.2.3.5. Východiskovým miestom pre konanie prehliadky miesta predmetu plnenia je dvor pred
budovou Obecného úradu Stretava.
A.3. Príprava ponuky
A.3.1. Jazyk ponuky:
A.3.1.1. Celá ponuka, tiež dokumenty v nej predložené ako aj komunikácia podľa bodu A.2.
musia byť vyhotovené v slovenskom jazyku alebo preložené do slovenského jazyka, okrem
dokladov v českom jazyku. V prípade, že uchádzač predloží akýkoľvek doklad alebo dokument
v cudzom jazyku, ktorý nebude doplnený prekladom do slovenčiny, bude sa k nemu pristupovať
ako keby ho uchádzač nepredložil.
A.3.1.2. Komunikácia podľa bodu A.2. a doklady, ktorými uchádzač preukazuje splnenie
podmienok účasti uchádzačov na verejnej súťaži so sídlom mimo územia Slovenskej republiky,
môžu byť predložené v pôvodnom jazyku a súčasne preložené do slovenského jazyka, okrem
dokladov v českom jazyku. V prípade zistenia rozdielov v obsahu predložených dokladov a
dokumentov je rozhodujúci úradný preklad v slovenskom jazyku, ktorý po výzve obstarávateľom
predloží uchádzač v termíne do 5 dní od doručenia výzvy.
A.3.2. Obsah ponuky:
Ponuka predložená uchádzačom v časti „Ostatné“ a „Kritériá“ bude mať titulnú stranu
s identifikačnými údajmi záujemcu, s uvedením plného názvu súťaže, základnými údajmi
obstarávateľa a obsahom ponuky príslušnej v časti.
A.3.2.1. Obsah cenovej ponuky v časti „Ostatné“:
A.3.2.1.1. vyhlásenie uchádzača, že súhlasí s podmienkami obstarávateľa uvedenými v týchto
súťažných podkladoch a že nie je členom skupiny dodávateľov, ktorá predkladá ponuku do tohto
zadávania zákazky,
A.3.2.1.2. splnenie bodov A.6.1.1. a A.6.1.2. výpisom z registra trestov,
A.3.2.1.3. splnenie bodu A.6.1.3. potvrdením príslušného súdu,
A.3.2.1.4. splnenie bodu A.6.1.4.1. potvrdením zdravotných poisťovní,
A.3.2.1.5. splnenie bodu A.6.1.4.2. a A.6.1.4.3. potvrdením sociálnej poisťovne,
A.3.2.1.6. splnenie bodu A.6.1.5. potvrdením miestne príslušného daňového úradu,
A.3.2.1.7. splnenie bodu A.6.1.6. originálom dokladu alebo jeho overenou kópiou o oprávnení
dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu v rozsahu predmetu
zákazky,
A.3.2.1.8. splnenie bodu A.6.1.7. až A.6.1.10. ako je uvedené v predmetnom bode,
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A.3.2.1.9. splnenie bodu A.7.1.1. ako je uvedené v predmetnom bode. Splnenie bodov A.7.1.1.1.
až A.7.1.1.3. môže uchádzač predložiť na jednom vyjadrení banky alebo pre každý bod
samostatne,
A.3.2.1.10. splnenie bodu A.7.1.2. ako je uvedené v predmetnom bode,
A.3.2.1.11. splnenie bodu A.8.1.1. ako je uvedené v predmetnom bode,
A.3.2.1.12. splnenie bodu A.8.1.6. ako je uvedené v predmetnom bode,
A.3.2.1.13. splnenie bodu A.9.1. neuplatňuje sa,
A.3.2.1.14. splnenie bodu A.10.1. neuplatňuje sa,
A.3.2.1.15. elektronickú verziu všetkých častí „Ostatné“ na CD vo formáte „pdf“ alebo obdobnom.
A.3.2.1.16. Uchádzač v časti „Ostatné“ predloží štatutárom podpísaný Nenacenený výkaz výmer
stavebných prác (Príloha č. 4) a návrh Zmluvy o dielo (Príloha č. 1) bez uvedenia ceny ako
vyjadrenie súhlasu s obsahom týchto príloh Súťažných podkladov. Uvedenú podmienku môže
vyjadriť aj čestným vyhlásením, že súhlasí s ich obsahom.
A.3.2.2. Obsah cenovej ponuky v časti „Kritériá“:
A.3.2.2.1. plnenie kritérií podľa bodu A.14. vyplnené do Tabuľky ponuky potvrdené podpisom
uchádzača v súlade s bodom A.1.8.4. a odtlačkom pečiatky uchádzača, ak je to stanovené
v dokumente potvrdzujúcom právnu subjektivitu uchádzača,
A.3.2.2.2. návrh Zmluvy o dielo, potvrdený podpisom uchádzača v súlade s bodom A.1.8.4. a
odtlačkom pečiatky uchádzača, podľa bodu A.5.2, C, D a ostatných ustanovení týchto súťažných
podkladov. Návrh dohody predkladá uchádzač zviazaný ako súčasť ponuky potvrdený
podpisom uchádzača v súlade s bodom A.1.8.4. a odtlačkom pečiatky uchádzača. Prílohou
Zmluvy o dielo je nacenený výkaz výmer pre výpočet konečnej sumy cenovej ponuky uchádzača
na dodávku zákazky.
A.3.2.2.3. elektronickú verziu všetkých častí „Kritériá“ na CD vo formáte „pdf“ alebo obdobnom.
A.3.2.3. Uchádzač je povinný dodržať členenie dokladov na „Ostatné“ a „Kritériá“ a taktiež
poradie dokladov a dokumentov v častiach ponuky ponuke podľa bodov A.3.2.1. a 3.2.2.
A.3.2.4. doklady podľa bodov A.3.2.1.3 a A.3.2.1.9 nesmú byť staršie tri mesiace k termínu
obstarávateľom stanoveného predkladania cenových ponúk.
A.3.2.5. doklady podľa bodov A.3.2.1.10 nesmú byť staršie jeden mesiac k termínu
obstarávateľom stanoveného predkladania cenových ponúk.
A.3.2.6. Za nedodržanie obsahu ponuky podľa bodov A.3.2.1. až A.3.2.2. bude uchádzač z tejto
súťaže vylúčený.
A.3.3. Splnenie podmienok účasti uchádzačov:
A.3.3.1. Hodnotenie splnenia podmienok účasti uchádzačov podľa bodu E bude založené na
splnení podmienok účasti uvedených v týchto súťažných podkladoch predložením originálnych
dokladov alebo úradne overených kópií týchto dokladov v súlade s bodmi A.3.2.3 až A.3.2.5.
A.3.3.2. Splnenie podmienok účasti uchádzačov v súťaži podľa bodu A.3.3.1 sa bude
posudzovať na základe predložených dokladov podľa ustanovení uvedených tu a v bode E.
Doklady musia byť úplné, čitateľné a aktuálne, nesmú byť poškodené a pozmenené a musia
odrážať skutočný stav v čase, v ktorom sa uchádzač zúčastňuje zadávania zákazky.
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A.3.3.3. Doklady v bodoch A.3.2.1.3 až A.3.2.1.9 pre splnenie podmienok účasti uchádzačov na
verejnej súťaži môže uchádzač nahradiť výpisom zo zoznamu podnikateľov vedených Úradom
verejného obstarávania o zápise uchádzača v zozname podnikateľov v súlade s § 133 ods. 1
ZVO. Uchádzať môže predložiť aj výpis z databázy zo Zoznamu podnikateľov podľa
http://www.uvo.gov.sk/zoznam-podnikatelov/-/RegisterPodnikatelov/registrovani.
A.3.3.4. Všetky doklady požadované v bode A.3.3.2. alebo A.3.3.3. musia byť súčasťou ponuky.
A.3.3.5. Uchádzač môže predložiť aj iný doklad alebo dokument ako je požadovaný v bode E,
ak ním preukáže požadované skutočnosti.
A.3.3.6. Ak uchádzač nepredloží niektorý z požadovaných dokladov alebo dokumentov, nebude
spĺňať kritériá finančného a ekonomického postavenia a technickej a odbornej spôsobilosti
podľa bodov A.3.3.1. až A.3.3.5. a E, bude z tejto súťaže vylúčený.
A.3.3.7. Obstarávateľ písomne požiada uchádzača o vysvetlenie alebo doplnenie predložených
dokladov vždy, keď z predložených dokladov nemožno posúdiť ich platnosť alebo splnenie
podmienky účasti. Ak ide o doplnenie dokladov podľa § 26 ZVO uchádzač doplní doklady
spôsobom podľa § 132 ZVO v znení neskorších predpisov a ak ide o doplnenie iných dokladov
alebo o vysvetlenie dokladov, uchádzač ho doručí obstarávateľovi, pričom v oboch prípadoch je
tak povinný urobiť do: a) piatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti, ak obstarávateľ
použil s uchádzačom alebo záujemcom formu komunikácie prostredníctvom poštovej prepravy
alebo b) dvoch pracovných dní odo dňa odoslania žiadosti, ak obstarávateľ použil s uchádzačom
elektronickú formu komunikácie, pokiaľ obstarávateľ neurčil dlhšiu lehotu.
A.3.3.8. Obstarávateľ vylúči z verejného obstarávania uchádzača, ak: a) nesplnil podmienky
účasti, b) predložil neplatné doklady, c) nepredložil po písomnej žiadosti podľa bodu A.3.3.7.
vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov v určenej lehote alebo d) poskytol
nepravdivé informácie alebo skreslené informácie.
A.3.3.9. Neplatnými dokladmi sú doklady: a) ktorým uplynula lehota platnosti, b) ktoré sú neúplne
alebo c) ktoré sú poškodené, nečitateľné alebo pozmenené.
A.3.3.10. Uchádzač bude bezodkladne písomne upovedomený o vylúčení s uvedením dôvodu
vylúčenia a lehotou, v ktorej môže byť podaná námietka podľa §138, ods. 2, písm. e) ZVO.
A.3.3.11. Lehota na predloženie alebo doplnenie dokladov, preukazujúcich splnenie podmienok
účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 26 ZVO je zachovaná, ak uchádzač predloží alebo
doplní doklady spôsobom podľa § 129 alebo § 132 ZVO najneskôr v posledný deň lehoty.
A.3.3.12. Kritériá na hodnotenie splnenia podmienok účasti uchádzačov sú: predloženie
relevantných a aktuálnych dokladov podľa bodu E .
A.3.4. Zábezpeka:
A.3.4.1. Zábezpeka ponuky sa nevyžaduje.
A.3.5. Mena a ceny uvádzané v ponuke:
A.3.5.1. Navrhovaná zmluvná cena (ďalej len „cena zákazky“) musí byť stanovená v zmysle
zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. cenách v znení zákona č. 196/2000 Z. z., vyhlášky MF SR č.
87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení vyhlášky MF
SR č. 375/1999 Z. z., v platnom znení .
A.3.5.2. Uchádzačom navrhovaná cena zákazky bude vyjadrená v eurách EUR na dve desatinné
miesta.
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A.3.6. Vyhotovenie ponuky:
A.3.6.1. Ponuka musí byť vyhotovená v písomnej forme a to písacím strojom, tlačiarňou
počítača, perom s nezmazateľným atramentom a pod.
A.3.6.2. Doklady a dokumenty tvoriace obsah ponuky, požadované v týchto súťažných
podkladoch, musia byť v ponuke predložené ako originály alebo úradne overené kópie týchto
dokladov alebo dokumentov nie staršie ako 3 mesiace resp. 1 mesiac ku dňu predloženia
ponuky, ak nie je určené inak.
A.3.6.3. Uchádzač je povinný predložiť 1x originál a 1x kópiu dokumentov tvoriacich náležitosti
ponuky. Originál ponuky bude obsahovať kompletnú elektronickú verziu ponuky na
neprepisovateľnom CD vo formáte „pdf“ alebo obdobnom. Kópia ponuky bude obsahovať
kompletnú elektronickú verziu ponuky na neprepisovateľnom CD vo formáte „pdf“ alebo
obdobnom, bez uvádzania osobných údajov, podpisov, otlačkov pečiatok a s vymazaním
všetkých ďalších dát, ktoré si uchádzač nežiada zverejniť v Profile verejného obstarávateľa na
web stránke obstarávateľa a v Profile verejného obstarávateľa na web stránke Úradu pre verejné
obstarávanie. V prípade, že uchádzač nevymazal alebo inak nezabránil zverejneniu dát, ktoré si
nepraje zverejniť, obstarávateľ takéto zmeny úpravy nevykoná a bude to mať za to, že uchádzač
súhlasí so zverejnením príslušných dát. Všetky časti originálu a kópie je uchádzač povinný
pevne spojiť do samostatného zväzku pre časť „Ostatné“ a časť „Kritériá“. Všetky predkladané
písomnosti, ktoré sú vystavené uchádzačom musia byť podpísané štatutárnym zástupcom
uchádzača (tak ako je uvedený spôsob oprávnenosti podpisovať požadované doklady v platnom
doklade o právnej subjektivite záujemcu). Ako prvý list je štatutárom uchádzača podpísaný
kompletný zoznam všetkých predkladaných dokladov. Ponuka predložená uchádzačom bude
riadne skompletizovaná a zviazaná pre časť „Ostatné“ a časť „Kritériá“, bez možnosti svojvoľnej
výmeny jednotlivých častí, teda aby každá časť tvorila jeden celok, za ktorý sa považuje
knižničná väzba, hrebeňová väzba doplnená špagátom, ktorá je zabezpečená prelepením
páskou a opatrená pečiatkou uchádzača, alebo rýchloviazač doplnený špagátovým spojením,
ktorý je zabezpečený prelepením páskou a opatrený pečiatkou uchádzača. Osobitne musia byt
odčlenené, uzatvorené a označené časti „Ostatné“ a „Kritéria“, pričom každá časť bude vložená
v samostatnej, nepoškodenej a proti svojvoľnému otvoreniu v zabezpečenej obálke alebo obale.
A.3.6.4. Obe časti cenovej ponuky uchádzač vloží do vonkajšieho obalu, ktorý bude
nepoškodený a zabezpečený proti svojvoľnému otvoreniu. Vonkajší obal uchádzač označí v
súlade s bodom A.4.2.
A.3.6.5. Časť cenovej ponuky „Kritéria“ bude osobitne oddelená a uzatvorená v nepoškodenej
obálke a bude obsahovať: tabuľku cenovej ponuky podľa bodu F, nacenený výkaz výmer
a štatutárom alebo inou poverenou osobou podpísanú a opečiatkovanú Zmluvu o dielo
s uvedenou celkovou cenou realizácie zákazky.
A.3.6.6. Nesplnenie bodu A.3.6.5. bude považované ako nedodržanie súťažných podmienok a
uchádzač bude z tejto súťaže vylúčený.
A.4. Predkladanie ponúk
A.4.1. Predkladanie ponúk:
A.4.1.1. Každý uchádzač môže predložiť len jednu ponuku
A.4.1.2. Uchádzač, ktorý predloží ponuku v rozpore s bodom A.4.1.1. bude z tejto súťaže
vylúčený.
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A.4.2. Označenie ponúk:
A.4.2.1. Uchádzač vloží všetky časti ponuky v súlade s bodom A.3.6.3. do samostatného
vonkajšieho obalu. Obal musí byť uzatvorený.
A.4.2.2. Vonkajší obal ponuky musí obsahovať nasledovné údaje:
A.4.2.2.1. adresu obstarávateľa uvedenú v bode A.4.3.1.
A.4.2.2.2. meno a priezvisko alebo obchodný názov spoločnosti uchádzača a jeho úplná adresa
alebo úplná adresa sídla uchádzača tak, aby bolo možné ponuku vrátiť neotvorenú v prípade,
že bola predložená po lehote na predkladanie ponúk. V prípade skupiny sa uvedie obchodné
meno a sídlo vedúceho člena skupiny s výrazným označením "vedúci člen" a obchodné meno a
sídlo všetkých ostatných členov.
A.4.2.2.3. označenie „S T R E T A V A - SÚŤAŽ - NEOTVÁRAŤ!“,
A.4.2.2.4. označenie „heslo verejnej súťaže“: podľa bodu A.1.2.1.,
A.4.2.3. Ponuky, ktoré nespĺňajú podmienky v bode A.4.2.2.1. až A.4.2.2.4. budú posudzované
ako v bode A.4.3.3.
A.4.3. Miesto a termín predkladania ponúk:
A.4.3.1. Ponuky je potrebné doručiť na adresu obstarávateľa uvedenú v bode A.1.1.
A.4.3.2. Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňom 23.02.2015 o 12:00 hod. Čas pre osobné
odovzdanie písomností je v pracovných dňoch v čase od 10,00 do 15,00 hod. Osobné
odovzdanie písomností mimo dňa 23.02.2014 nahlásiť vopred minimálne 24 hodín na telefónne
číslo +421 56 64 97 204 alebo e-mail adresu ocustretava@stonline.sk.
A.4.3.3. Ponuku predloženú (doručenú) po uplynutí lehoty uvedenej v bode A.4.3.2 vráti
obstarávateľ uchádzačovi neotvorenú.
A.4.4. Doplnenie, zmena a odvolanie ponuky:
A.4.4.1. Uchádzač môže predloženú ponuku dodatočne doplniť, zmeniť alebo odvolať do
uplynutia lehoty podľa bodu A.4.3.2.
A.4.4.2. Doplnenie alebo zmenu ponuky je možné vykonať vrátením pôvodnej ponuky na
základe písomnej žiadosti uchádzača zaslanej prostredníctvom poštovej zásielky alebo
doručenej osobne uchádzačom alebo splnomocnenou osobou uchádzača na adrese
obstarávateľa uvedenej v bode A.4.3.1 a doručením novej ponuky v lehote podľa bodu A.4.3.2.
A.4.5. Otváranie a vyhodnotenie ponúk:
A.4.5.1. Otváranie obálok s ponukami sa uskutoční dňa 23.02.2015 13:00 hod. na adrese
uvedenej v bode A.4.3.1. Dátum a čas uvedený v A.4.3.1.je dátum a čas otvárania časti ponuky
označenej ako "Ostatné". Účasť uchádzačov, ktorí predložili ponuky v lehote na predkladanie
ponúk sa na otváraní ponúk neumožňuje.
A.4.5.2. Otváranie ponúk vykoná komisia tak, že najskôr overí neporušenosť ponuky a následne
otvorí ponuku a časť ponuky označenú ako „Ostatné“. Každú otvorenú časť ponuky, označenú
ako „Ostatné“ komisia označí poradovým číslom v tom poradí, v akom bola predložená. Po
otvorení časti ponuky, označenej ako „Ostatné“ komisia vykoná všetky úkony podľa zákona o
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VO, spočívajúce vo vyhodnotení tejto časti ponuky, podaní vysvetlenia, doplnení tejto časti
ponuky, pri verejnej súťaži aj vo vyhodnotení splnenia podmienok účasti a vylúčení uchádzačov
alebo vylúčení ponúk uchádzačov.
A.4.5.3. Otváranie častí ponúk, označených ako "Kritéria" bude vykonané len vo vzťahu k
ponukám, ktoré neboli vylúčené na základe vyhodnotenia časti „Ostatné“ , a to na mieste v čase
oznámenom uchádzačom, ktorých ponuky neboli vylúčené. Na základe § 100, ods. 6, písm. g)
ZVO pri použití elektronickej aukcie je otváranie ponúk neverejné a zápisnica sa neodosiela.
A.4.6. Dôvernosť procesu verejného obstarávania:
A.4.6.1. Informácie, týkajúce sa preskúmania, vysvetlenia, vyhodnotenia, vzájomného
porovnania ponúk a odporúčaní do prijatia ponuky sú dôverné. Členovia komisie na
vyhodnotenie ponúk a zodpovedné osoby obstarávateľa nesmú zverejniť uvedené informácie
ani uchádzačom, ani žiadnym iným osobám.
A.4.6.2. Informácie, ktoré uchádzač v ponuke označí za dôverné, nebudú zverejnené. Uchádzač
zároveň podľa A.3.6.3. na predložených CD k častiam „Ostatné“ a „Kritériá“ vymaže dáta, ktoré
nechce zverejniť.
A.4.7. Vyhodnotenie splnenia podmienok účasti:
A.4.7.1. Komisia najskôr vyhodnotí splnenie podmienok účasti jednotlivých uchádzačov v časti
„Ostatné“. Komisia na vyhodnotenie ponúk pristúpi k vyhodnoteniu ponúk a preskúma, či všetky
ponuky spĺňajú požiadavky obstarávateľa a rozhodne, či ponuka:
A.4.7.1.1. obsahuje všetky doklady a dokumenty, ktorými uchádzač preukazuje splnenie
podmienok účasti na verejnej súťaži,
A.4.7.1.2. obsahuje náležitosti určené v bodoch A.3.2. a E,
A.4.7.1.3. zodpovedá pokynom a dokumentom uvedeným v týchto súťažných podkladoch.
A.4.7.2. Ak komisia zistí, že uchádzač nesplnil podmienky stanovené v bode A.4.7.1., bude
uchádzač z tejto súťaže vylúčený.
A.4.7.3. Komisia vylúči uchádzača, ak v určenej lehote nepredloží vysvetlenie ponuky,
vysvetlenie návrhu ceny, alebo ak komisia neuzná vysvetlenie ceny za dostatočné.
A.4.7.4. Skutočne zodpovedajúcou je ponuka, ktorá vyhovuje všetkým požiadavkám a
špecifikáciám podľa týchto súťažných podkladov a zároveň neobsahuje žiadne obmedzenia
alebo výhrady, ktoré sú v rozpore s uvedeným dokumentom. Ostatné ponuky uchádzačov budú
z tejto súťaže vylúčené.
A.4.7.5. Uchádzač bude písomne upovedomený o vylúčení jeho ponuky s uvedením dôvodu
vylúčenia a lehoty, v ktorej môže byť podaná žiadosť o nápravu podľa § 136 ZVO.
A.4.8. Oprava chýb:
A.4.8.1. Neumožňuje sa.
A.4.9. Vysvetľovanie ponúk:
A.4.9.1. Vyhodnotenie ponúk komisiou je neverejné.
A.4.9.2. Komisia môže požiadať uchádzačov o písomné vysvetlenie ponúk. Vysvetlením ponuky
nemôže dôjsť k jej zmene. Za zmenu ponuky sa nepovažuje odstránenie zrejmých chýb v písaní
a počítaní.
Strana 15 z 28

Obec Stretava, Obecný úrad Obec Stretava, Stretava č.12, 072 13 pošta Palín
Súťažné podklady pre predmet zákazky:
Zlepšenie energetickej hospodárnosti budovy Kultúrneho domu v obci Stretava

(Podlimitná zákazka / verejný obstarávateľ podľa § 6 ods. 1 písm. b) postup podľa § 100 až 102 (Stavebné práce) v zmysle §
34 zákona NR SR č.25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení)

A.4.9.3. Ak boli predložené najmenej tri ponuky od uchádzačov, ktorí spĺňajú podmienky účasti,
ktoré spĺňajú požiadavky obstarávateľa na predmet zákazky za neobvykle nízku cenu sa tejto
verejnej súťaži považuje ponuka, ktorá obsahuje cenu o viac ako 30% nižšiu ako než je priemer
cien plnenia podľa ostatných ponúk, alebo je 15% nižšia, než je cena plnenia podľa ponuky s
druhou najnižšou cenou plnenia a zároveň resp. je o 15% nižšia ako predpokladaná hodnota
zákazky, ak je vyjadrená konkrétnym číslom. O vysvetlenie ponuky môže komisia požiadať aj
uchádzača, ktorý stanovil neprimerane krátku lehotu výstavby, ako druhého kritéria ekonomicky
najvýhodnejšej cenovej ponuky. Za neprimerane krátku lehoty výstavby bude obstarávateľ v tejto
súťaži pokladať lehotu, ktorá je o 30% nižšia ako je priemer lehôt výstavby podľa ostatných
ponúk.
A.4.9.4. Ak sa pri určitej zákazke objaví mimoriadne nízka ponuka vo vzťahu k stavebným
prácam, komisia môže písomne požiadať uchádzača o podrobnosti týkajúce sa tej časti ponuky,
ktoré sú pre jej cenu a lehotu výstavby podstatné. Uchádzač musí doručiť odôvodnenie nízkej
ponuky alebo krátkej lehoty výstavby do piatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti,
pokiaľ komisia neurčila dlhšiu lehotu. Tieto podrobnosti sa môžu týkať najmä: a. hospodárnosti
stavebných postupov, hospodárnosti výrobných postupov alebo hospodárnosti poskytovaných
služieb, b. technického riešenia alebo osobitne výhodných podmienok, ktoré má uchádzač k
dispozícii na dodanie tovaru, na uskutočnenie stavebných prác, na poskytnutie služby, c.
osobitosti tovaru, osobitosti stavebných prác alebo osobitosti služby navrhovanej uchádzačom,
d. súladu so zákonmi, ktoré sa týkajú ochrany zamestnanosti a pracovných podmienok platných
v mieste dodania tovaru, na mieste uskutočnenia stavebných prác alebo v mieste poskytnutia
služby, e. možnosti uchádzača získať štátnu pomoc.
A.4.9.5. Ak uchádzač odôvodňuje mimoriadne nízku ponuku získaním štátnej pomoci, musí byť
schopný v primeranej lehote určenej komisiou preukázať, že mu štátna pomoc bola poskytnutá
v súlade s príslušným právnym predpisom, inak obstarávateľ vylúči ponuku.
A.4.9.6. Komisia zohľadní vysvetlenie ponuky uchádzačom v súlade s požiadavkou podľa bodu
A.4.9.4. alebo odôvodnenie mimoriadne nízkej ponuky alebo neprimerane krátkej lehoty
výstavby uchádzačom, ktoré vychádza z predložených dôkazov. Po písomnom odôvodnení
mimoriadne nízkej ponuky a krátkej lehoty výstavby môže komisia vyzvať uchádzača na osobnú
konzultáciu na účely vysvetlenia predloženého odôvodnenia, ktorá sa nesmie konať skôr ako
päť pracovných dní odo dňa doručenia pozvánky. Obstarávateľ vylúči ponuku, ak uchádzač: a.
nedoručí písomné vysvetlenie ponuky na základe požiadavky v lehote piatich pracovných dní
odo dňa doručenia žiadosti o vysvetlenie, ak komisia neurčí dlhšiu lehotu, b. predložené
vysvetlenie ponuky nie je v súlade s požiadavkou obstarávateľa a zásadným spôsobom mení
predmet zákazky, c. nedostaví sa po výzve komisie na osobnú konzultáciu na účely vysvetlenia
predloženého odôvodnenia mimoriadne nízkej ponuky.
A.4.9.7. Uchádzač bude písomne upovedomený o vylúčení s uvedením: a) dôvodov
vyplývajúcich najmä nesúladu predloženej ponuky s technickými špecifikáciami, výkonnostnými
požiadavkami a funkčnými požiadavkami na predmet zákazky určenými obstarávateľom podľa
§ 34 ods. 2 ZVO, b) lehotou, v ktorej môže byť podaná námietka podľa §138, ods. 2, písm. e)
ZVO.
A.4.10. Mena a lehoty na vyhodnotenie ponúk:
A.4.10.1. Ceny uvedené v ponukách uchádzačov sa budú vyhodnocovať v eurách (EUR)
s uvedením dvoch desatinných miest v súlade s bodom A.3.5.2.
A.4.10.2. Lehotu výstavby uchádzač uvádza počtom kalendárnych dní, počnúc dňom
nasledujúcim po prevzatí staveniska.
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A.4.11. Vyhodnotenie ponúk:
A.4.11.1. Komisia na vyhodnotenie ponúk zriadená obstarávateľom hodnotí tie ponuky, ktoré
neboli podľa bodov A.4.7. a A.4.9. zo súťaže vylúčené. Hodnotenie sa nekoná, ak sa súťaž zruší
v súlade s bodom A.1.12.
A.4.11.2. Pri vyhodnocovaní ponúk postupuje komisia len podľa kritéria na vyhodnotenie ponúk
uvedeného v týchto súťažných podkladoch v bode F s prihliadnutím na tabuľku návrhov
uchádzača na plnenie kritéria určeného obstarávateľom na hodnotenie ponúk podľa bodu G.
A.4.12. Elektronická aukcia:
A.4.12.1. Na základe vyhodnotenia ponúk podľa A.4.11. a v súlade s §43 ods. 9 ZVO pristúpi
obstarávateľ k elektronickej aukcii nie skôr ako dva pracovné dni odo dňa odoslania výzvy na
účasť v elektronickej aukcii.
A.4.12.2. Výzva k účasti v elektronickej aukcii bude zaslaná všetkým tým uchádzačom, ktorí
splnili podmienky účasti v častiach „Ostatné“ a „Kritériá“ a neboli zo súťaže vyradení.
A.4.12.3. Postup obstarávateľa v elektronickej aukcii upravuje Aukčný poriadok uvedený
v Prílohe č. 10 súťažných podkladov.
A.5. Prijatie cenovej ponuky a uzatvorenie zmluvy
A.5.1. Oznámenie o výsledku hodnotenia:
A.5.1.1. Úspešnému uchádzačovi obstarávateľ oznámi, že jeho ponuku prijíma.
A.5.1.2. Ostatným uchádzačom pošle oznámenie, že neuspeli a dôvody neprijatia ich ponuky. V
oznámení uvedie identifikáciu úspešného uchádzača alebo uchádzačov, informáciu o
charakteristikách a výhodách prijatej ponuky alebo ponúk a lehotu, v ktorej môže byť podaná
námietka podľa § 138 ods. 2 písm. f) ZVO.
A.5.1.3. Oznámenia podľa bodov A.5.1.1. a A.5.1.2. sú písomné zaslané všetkým uchádzačom,
ktorých ponuky sa vyhodnocovali.
A.5.2. Prijatie zmluvy:
A.5.2.1. Obstarávateľ uzavrie Zmluvu o dielo v lehote viazanosti ponúk. Uzavretá zmluva
nesmie byť v rozpore so súťažnými podkladmi a s ponukou predloženou úspešným uchádzačom
alebo uchádzačmi.
A.5.2.2. Zmluvu o dielo predloženú uchádzačom v súlade s týmito súťažnými podkladmi, ktorého
ponuka bola úspešná, bude v prípade, že nebola podaná žiadosť o vysvetlenie postupov
obstarávateľa k vyhodnoteniu cenových ponúk a výberu víťaznej cenovej ponuky, prijatá najskôr
na nasledujúci deň po uplynutí 16 dní od odoslania oznámenia o výsledku v súlade s bodom
A.5.1.
A.5.2.3. Úspešný uchádzač je povinný poskytnúť obstarávateľovi riadnu súčinnosť, potrebnú na
uzavretie zmluvy s úspešným uchádzačom tak, aby mohla byť uzatvorená do 30 dní odo dňa
uplynutia lehoty podľa odsekov ustanovení § 45 ods. 2 až 7 ZVO, ak bol na ich uzatvorenie
písomne vyzvaný.
a) Úspešný uchádzač je povinný predložiť obstarávateľovi čestné prehlásenie, že neexistuje
konflikt záujmov medzi úspešným uchádzačom a Stavebným dozorom, ak v čase podpísania
Strana 17 z 28

Obec Stretava, Obecný úrad Obec Stretava, Stretava č.12, 072 13 pošta Palín
Súťažné podklady pre predmet zákazky:
Zlepšenie energetickej hospodárnosti budovy Kultúrneho domu v obci Stretava

(Podlimitná zákazka / verejný obstarávateľ podľa § 6 ods. 1 písm. b) postup podľa § 100 až 102 (Stavebné práce) v zmysle §
34 zákona NR SR č.25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení)

Zmluvy o dielo je Stavebný dozor už známy. Konflikt záujmov znamená situáciu, kedy z dôvodov
osobných alebo iných obdobných vzťahov medzi úspešným uchádzačom a Stavebným dozorom
je alebo by mohol byť narušený, alebo ohrozený záujem obstarávateľa na nestrannom a
objektívnom výkone práv a povinností úspešného uchádzača a Stavebného dozoru. Za osobné
alebo obdobné vzťahy sa považuje rodinná spriaznenosť, citová spriaznenosť, personálna
spriaznenosť, politická spriaznenosť a ekonomický alebo akýkoľvek iný, napr. majetkový záujem
zdieľaný medzi úspešným uchádzačom a Stavebným dozorom.
b) V zmysle zmluvy článku č. 1 bodu 6 „Zhotoviteľ sa zaväzuje vyhotoviť a dokončiť Dielo
prostredníctvom tých osôb, ktorými podľa ZVO preukazoval splnenie podmienok účasti vo
verejnom obstarávaní na predmet zákazky „Zlepšenie energetickej hospodárnosti budovy
Kultúrneho domu v obci Stretava“. Ak nebude možné Dielo vyhotoviť a dokončiť prostredníctvom
týchto osôb, je Zhotoviteľ povinný Dielo vyhotoviť a dokončiť prostredníctvom osôb spĺňajúcich
totožné podmienky týkajúce technickej alebo odbornej spôsobilosti.“ Obstarávateľ umožní
úspešnému uchádzačovi náhradu osôb, ktorými podľa ZVO preukazoval splnenie podmienok
účasti vo verejnom obstarávaní na predmet zákazky „Zlepšenie energetickej hospodárnosti
budovy Kultúrneho domu v obci Stretava“ aj pred podpisom zmluvy. V takomto prípade musia
tieto osoby spĺňať totožné podmienky účasti týkajúce sa technickej alebo odbornej spôsobilosti,
a v rámci poskytnutia riadnej súčinnosti úspešný uchádzač bude povinný predložiť
obstarávateľovi všetky doklady pre posúdenie splnenia podmienok účasti.
c) Úspešný uchádzač pred podpisom zmluvy predloží doklad potvrdzujúci, že je držiteľom
licencie pre realizáciu zateplenia budovy kontaktným tepelnoizolačným systémom, alebo
predloží detailný technologický postup realizácie zateplenia u použitého stavebného materiálu
od jeho výrobcu. Pri predloženej licencii alebo pri technologickom postupe musia byť
predložené aj výrobcom deklarované vlastnosti a hodnoty fyzikálnych veličín tepelnoizolačného
výrobku, na základe preukazovania zhody v súlade s požiadavkami technických predpisov.
A.5.2.4.Nesplnenie povinností uvedených pod písmenom a) až c) bude obstarávateľ považovať
za neposkytnutie súčinnosti. Ak úspešný uchádzač odmietne uzavrieť Zmluvu o dielo, alebo
nesplní povinnosť podľa prvej vety, obstarávateľ môže uzatvoriť Zmluvu o dielo s uchádzačom,
ktorý sa umiestnili ako druhý v poradí. Ak uchádzač, ktorí sa umiestnili druhý v poradí odmietne
uzavrieť Zmluvu o dielo, alebo neposkytne obstarávateľovi riadnu súčinnosť, potrebnú na jej
uzavretie tak, aby mohla byť uzatvorená do 30 dní odo dňa, keď bol k jej uzavretiu písomne
vyzvaný, obstarávateľ môže uzatvoriť Zmluvu o dielo s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorý sa
umiestnili ako tretí v poradí. Uchádzač, ktorý sa umiestnili tretí v poradí je povinný poskytnúť
obstarávateľovi riadnu súčinnosť, potrebnú na uzavretie Zmluvu o dielo, tak, aby mohla byť
uzatvorená do 30 dní odo dňa, keď bol k ich uzavretiu písomne vyzvaný.
A.5.2.5. Ponuky uchádzačov, ani ich časti, sa nepoužijú bez súhlasu uchádzačov.
A.5.2.6. Obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť verejnú súťaž, ak:
A.5.2.6.1. ani jeden uchádzač nesplnil podmienky účasti podľa týchto súťažných podkladov a
ani jeden záujemca neuplatnil žiadosť o vysvetlenie súťažných podkladov v súlade so zákonom
VO,
A.5.2.6.2. nedostal ani jednu ponuku,
A.5.2.6.3. ak dostal menej ako tri ponuky,
A.5.2.6.4. ani jedna ponuka nesplnila podmienky podľa týchto súťažných podkladov a ani jeden
uchádzač neuplatnil žiadosť o vysvetlenie súťažných podkladov v súlade so zákonom VO,
A.5.2.6.5. jej zrušenia nariadil úrad,
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A.5.2.6.6. zmenili sa okolnosti, za ktorých bola táto súťaž vyhlásená.
A.5.2.7. Obstarávateľ upovedomí záujemcov alebo uchádzačov o zrušení použitého zadávania
zákazky s uvedením dôvodu a oznámi postup, ktorý použije pri zadávaní zákazky na pôvodný
predmet zákazky.
B. Opis predmetu zákazky
B.1. Opis predmetu zákazky je podrobne uvedený v prílohách:







Príloha č. 4.: Nenacenený výkaz výmer stavebných prác.
Príloha č. 5.: Sprievodná správa a Súhrnná technická správa
Príloha č. 6.: Technická správa architektonicko – stavebné riešenie
Príloha č. 7.: Technická správa - bleskozvod
Príloha č. 8.: Tepelnotechnický posudok
Príloha č. 9.: Výkresová dokumentácia stavebných prác

B.1.1. Opis predmetu zákazky je nemenný a nepripúšťa variantné riešenia.
C. Spôsob určenia ceny zákazky
C.1. Určenie ceny zákazky:
C.1.1. Spôsob určenia ceny zákazky je v súlade s bodom A.3.5.
C.1.2. Ak je uchádzač platcom dane z pridanej hodnoty (ďalej len DPH), navrhovanú cenu
zákazky, jednotkové ceny i čiastkové ceny v dohode uvedie v zložení:
C.1.2.1. navrhovaná cena zákazky bez DPH,
C.1.2.2. sadzba DPH a výška DPH,
C.2.2.3. navrhovaná cena zákazky vrátane DPH.
C.2.3. Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie navrhovanú cenu zákazky v sume, ktorej
súčasťou je aj DPH. Súčasne na túto skutočnosť v ponuke upozorní.
C.2.4. Cena zákazky je uvedená v návrhu Zmluvy o dielo v celom rozsahu predmetu zákazky.
V navrhovanej cene sú zahrnuté aj náklady na vybudovanie, prevádzku, stráženie, údržbu,
vypratanie a vyčistenie staveniska poskytovateľom, prípadné práce v noci, v dňoch pracovného
voľna a sviatkov, v nadčasoch, dopravné značenie späté s realizáciou zákazky, poistenie diela,
ako aj všetky vedľajšie náklady potrebné na plnenia diela. Navrhovaná cena zákazky je po celú
dobu trvania Zmluvy o dielo nemenná.
C.2.5. Cena zákazky pozostáva z:
C.2.5.1. sumár všetkých položiek a služieb, prác súvisiacich s plnením predmetu zákazky a
odovzdaním predmetu zákazky,
C.2.5.2. náklady spojené s poistením pre prípad výpadku plnenia predmetu zákazky,
C.2.5.3. náklady spojené s vypracovaním ponuky,
C.2.5.4. dopravné náklady spojené s plnením predmetu zákazky,
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C.2.5.5. Vyčíslenie naturálneho a číselného rabatu je neprípustné. V prípade, že uchádzač
uvedie v ponuke a/alebo dohode naturálny alebo finančný rabat, komisia na hodnotenie ponúk
k nemu nebude prihliadať.
C.2.5.6. Uchádzač cenu uvádza v súlade s bodmi C.1.2. a v Tabuľke ponuky v Prílohe č. 2.,
ktorá je zároveň neoddeliteľnou súčasťou návrhu Zmluvy o dielo (Príloha č. 2. Tabuľka ponuky).
C.2.5.7. Pri určovaní cien jednotlivých položiek je potrebné venovať pozornosť všetkým
požadovaným údajom, ako aj pokynom a záväzkom vyplývajúcim z pokynov pre uchádzačov na
zhotovenie ponuky, z obchodných podmienok dodania predmetu obstarávania, ako aj z iných
dokladov tvoriacich súčasť zmluvného záväzku.
C.2.5.8. Uchádzač cenu špecifikuje na základe výkazu výmer, ktorý je Prílohou č. 4 týchto
súťažných podkladov a to tak, že ocení jednotlivé položky. Uchádzač musí v cene stavebných
prác uviesť pre každú požadovanú položku jednotkovú cenu pri zachovaní počtu a popisu
jednotlivých položiek. Celková cena je daná súčinom počtu jednotiek a jednotkovej ceny a
množstva uvedeného vo výkaze výmer, ktorý je Prílohou č. 4 týchto súťažných podkladov.
Spôsob určenia ceny musí byť zrozumiteľný, jasný a bez matematických chýb. Všetky ceny
uvádzané v ponukách uchádzačov žiadame uviesť v aj elektronickej forme v xls. formáte alebo
ekvivalent zavzorcovaný funkciou ROUND na dve desatinné miesta.
C.2.5.9. Uchádzač musí vyplniť predložený nenacenený výkaz výmer, ktorý je Prílohou č. 4
týchto súťažných podkladov v plnom rozsahu. Neuvedenie jednotkovej ceny k niektorej z
položiek bude považované za nesplnenie požiadavky obstarávateľa a takáto ponuka bude zo
zadávania zákazky vylúčená.
C.2.5.10. Cenu stanoví uchádzač na základe oceneného výkazu položiek, ktorý bude súčasťou
ponuky uchádzača a bude tvoriť prílohu Zmluvy o dielo. Do ceny predmetu zákazky počas
platnosti zmluvy bude prípustné premietnuť: zmenu sadzby DPH a iných administratívnych
opatrení štátu,
C.2.5.11. Použité materiály pri výstavbe musia mať certifikáty v zmysle platných predpisov.
Tepelno-technické vlastnosti použitých stavebných materiálov musia spĺňať normované hodnoty
fyzikálnych veličín v súlade s STN 73 0540-3 : 2012. Splnenie tejto požiadavky na vlastnosti
použitých stavebných materiálov je potrebne deklarovať výrobcom na základe preukazovania
zhody (na základe posudzovania parametrov).
C.2.5.12. Ak sa v prílohe alebo na inom mieste v súťažných podkladoch uvádza odkaz na
technické špecifikácie v poradí: slovenské technické normy, ktorými sa prevzali európske normy,
európske technické osvedčenia, spoločné technické špecifikácie, medzinárodné normy, iné
technické referenčné systémy zavedené európskymi úradmi pre normalizáciu alebo, ak také
neexistujú, národné technické osvedčenia alebo národné technické špecifikácie týkajúce sa
uskutočnenia stavebných prác a používania stavebných výrobkov; umožňuje sa uchádzačom
predloženie ponuky s ekvivalentným riešením, resp. vyhovujúcimi vlastnosťami materiálov, aké
sú požadované v zmysle § 34 odsek 9 ZVO. Akýkoľvek odkaz na národné technické osvedčenia,
alebo národné technické špecifikácie resp. obchodné názvy či typové označenia, značku alebo
miesto pôvodu výroby, automaticky znamená, že možno použiť ekvivalent.
D. Obchodné podmienky dodania
D. 1. Vymedzenie obchodných podmienok je v Prílohe č. 1 Zmluva o dielo v súlade s bodom
A.1.5.1., ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť týchto súťažných podkladov.
D. 2. Uchádzač v návrhu Zmluvy o dielo doplní:
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D.2.1. Údaje o poskytovateľovi.
D.2.2. Navrhovanú cenu plnenia predmetu zákazky v EUR bez DPH, výšku a sumu DPH a cenu
s DPH a lehotu výstavby v počte kalendárnych dní.
D.2.3. Navrhovanú lehotu výstavby v počte kalendárnych dní, počnúc dňom nasledujúcim od
dňa prevzatia staveniska.
D.2.4. Podmienky Zmluvy o dielo sú nemenné a pre všetkých záujemcov resp. uchádzačov
rovnaké a uchádzač pri predkladaní Zmluvy o dielo tieto podmienky nemôže meniť. Akákoľvek
zmena podmienok v podpísanej Zmluve o dielo zo strany uchádzača bez použitia postupov
vyžiadania vysvetlenia, nápravy resp. námietky bude zo strany obstarávateľa dôvodom na
vylúčenie uchádzača zo súťaže.
D.3. Priložením vyplnenej ponuky v Prílohe č. 2.: Tabuľka ponuky.
E. Podmienky účasti uchádzačov
A.6: Osobné postavenie uchádzača v súlade s §26 ZVO
A.6.1.1. Nebol on ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu právoplatne odsúdený
za trestný čin korupcie, za trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskej únie, za
trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, za trestný čin založenia, zosnovania a
podporovania zločineckej skupiny alebo za trestný čin založenia, zosnovania alebo
podporovania teroristickej skupiny alebo za trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na
terorizme. Splnenie preukáže uchádzač výpisom z registra trestov;
A.6.1.2. nebol on ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu právoplatne odsúdený
za trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním. Splnenie preukáže uchádzač
výpisom z registra trestov;
A.6.1.3. nie je voči nemu vedené konkurzné konanie, nie je v konkurze, v likvidácii ani nebol proti
nemu zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku. Splnenie preukáže
uchádzač potvrdením príslušného súdu;
A.6.1.4. nemá evidované nedoplatky poistného, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia:
A.6.1.4.1. na zdravotné poistenie. Splnenie preukáže uchádzač potvrdením zdravotných
poisťovní;
A.6.1.4.2. na sociálne poistenie. Splnenie preukáže uchádzač potvrdením sociálnej poisťovne;
A.6.1.4.3. príspevkov na starobné dôchodkové sporenia. Splnenie preukáže uchádzač
potvrdením sociálnej poisťovne;
A.6.1.5. nemá evidované daňové nedoplatky, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia. Splnenie
preukáže uchádzač potvrdením príslušného daňového úradu;
A.6.1.6. je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu
v rozsahu predmetu zákazky. Splnenie preukáže uchádzač dokladom o oprávnení dodávať
tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu v rozsahu predmetu zákazky;
A.6.1.7. nemá právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní alebo nie je osobou,
1. ktorej spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % akcií tejto spoločnosti
alebo členom, alebo ktorej štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom
alebo ovládajúcou osobou je osoba, ktorá má právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom
obstarávaní, 2. ktorej spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % akcií tejto
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spoločnosti alebo členom, alebo ktorej štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu,
prokuristom alebo ovládajúcou osobou je osoba, ktorá je alebo v čase, keď prebiehalo verejné
obstarávanie vo vzťahu ku ktorému bol právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom
obstarávaní, bola 2a. spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % akcií tejto
spoločnosti alebo členom, alebo ktorej štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu,
prokuristom alebo ovládajúcou osobou osoby, ktorá má právoplatne uložený zákaz účasti vo
verejnom obstarávaní, 2b. právnym nástupcom osoby, ktorá mala v čase, keď k nástupníctvu
došlo, právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní, 3. ktorá sa stala právnym
nástupcom osoby, ktorá mala v čase, keď k nástupníctvu došlo, právoplatne uložený zákaz
účasti vo verejnom obstarávaní. Splnenie preukáže uchádzač potvrdením Úradu pre verejné
obstarávanie, nie starším ako tri mesiace alebo čestným vyhlásením;
A.6.1.8. nebolo mu v predchádzajúcich troch rokoch preukázané závažne porušenie odborných
povinností, ktoré dokáže obstarávateľ preukázať čestným vyhlásením. Za závažné porušenie
odborných povinností sa rozumie najmä účasť na dohode obmedzujúcej súťaž vo verejnom
obstarávaní porušenie zákazu nelegálneho zamestnávania, za ktoré bola právoplatne uložená
pokuta, a iné hrubé porušenie práva alebo hrubé porušenie zmluvných povinností, ktoré možno
preukázať konečným rozhodnutím príslušného orgánu verejnej moci;
A.6.1.9. nemá nesplnenú povinnosť vyplatenia odmeny alebo odplaty zo zmluvy s osobou, ktorá
je alebo bola subdodávateľom vo vzťahu k zákazke, zadanej podľa tohto zákona, ktorá sa
vymáha výkonom rozhodnutia, ktoré dokáže uchádzač preukázať čestným vyhlásením;
A.6.1.10. nemá nesplnenú povinnosť vyplatenia mzdy, platu alebo inej odmeny za prácu,
náhrady mzdy alebo odstupného, na ktorých vyplatenie má zamestnanec nárok, ktoré sa
vymáhajú výkonom rozhodnutia, ktoré dokáže uchádzač preukázať čestným vyhlásením.
A.6.1.11. Konečným rozhodnutím príslušného orgánu verejnej moci sa rozumie: a) právoplatné
rozhodnutie príslušného správneho orgánu, proti ktorému nie je možné podať žalobu, b)
právoplatné rozhodnutie príslušného správneho orgánu, proti ktorému nebola podaná žaloba, c
) právoplatné rozhodnutie súdu, ktorým bola žaloba proti rozhodnutiu alebo postupu správneho
orgánu zamietnutá alebo konanie zastavené alebo d) iný právoplatný rozsudok súdu.
A.6.1.12. Podnikateľ zapísaný v zozname podnikateľov podľa ZVO v znení účinnom od
01.07.2013 (t. j. podnikateľ, ktorý o zapísanie do zoznamu podnikateľov požiadal po 30.06.2013
a ktorému Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej len úrad") vydal výpis zo zoznamu podnikateľov
vo forme elektronického odpisu) nie je povinný v procesoch verejného obstarávania predkladať
doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia podľa §
26 ods. 2 ZVO.
A.6.1.13. Podnikateľ zapísaný v zozname podnikateľov podľa ZVO v znení účinnom do
30.06.2013 (t. j. podnikateľ, ktorý o zapísanie do zoznamu podnikateľov požiadal do 30.06.2013
a ktorému úrad vydal potvrdenie o zapísaní do zoznamu podnikateľov v listinnej podobe) nie je
povinný v procesoch verejného obstarávania predkladať toto potvrdenie. Avšak je potrebné, aby
tento podnikateľ preukázal v procesoch verejného obstarávania, že spĺňa aj podmienky účasti
podľa § 26 ods. 1 písm. i) a j), príp. aj podľa písm. h) ZVO, ak tento údaj potvrdenie neobsahuje.
Splnenie týchto podmienok účasti môže podnikateľ zapísaný v zozname podnikateľov podľa
ZVO v znení účinnom do 30.06.2013 preukázať tým, že v ponuke alebo v žiadosti o účasť
predloží doklady na preukázanie splnenia týchto podmienok § 26 ods. 1 písm. i) a j), príp. aj
písm. h) ZVO, t. j. čestné vyhlásenia podľa § 26 ods. 2 písm. g), príp. aj písm. f) tohto zákona.
A.6.1.14. Podnikateľ, ktorý má sídlo alebo miesto podnikania v inom členskom štáte, je na účely
zápisu a zmeny údajov v zozname podnikateľov oprávnený predložiť rovnocenné doklady,
vydané príslušným orgánom iného členského štátu, alebo potvrdenie o zápise do obdobného
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zoznamu alebo iný rovnocenný doklad, vydaný príslušným orgánom iného členského štátu, ktorý
obsahuje potvrdenie skutočností, ktoré sú predmetom zápisu alebo zmeny údajov v zozname
podnikateľov. Ak má uchádzač sídlo v členskom štáte inom ako Slovenská republika a právo
tohto členského štátu neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, možno ho nahradiť vyhlásením
urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo
obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v krajine pôvodu alebo v krajine sídla záujemcu.
A.6.1.15. Uchádzač, ktorého tvorí skupina dodávateľov, preukazuje splnenie podmienok účasti
týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Splnenie podmienky
účasti podľa § 26 ods. 1 písm. f) ZVO preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu
zákazky, ktorú má zabezpečiť.
A.6.1.16. Splnenie podmienok účasti môže uchádzač preukázať čestným vyhlásením podľa §
32 ods. 11 ZVO, pričom doklady, preukazujúce splnenie podmienok účasti predkladá
obstarávateľovi úspešný uchádzač alebo uchádzači, ktorí sa umiestnili na prvom až treťom
mieste v poradí podľa §44, ods. 1 ZVO.
A.6.1.17. Obstarávateľ odôvodňuje primeranosť podmienky účasti nasledovne: stanovené
podmienky účasti vyplývajú priamo z § 100, ods. 1, písm. b) ZVO.
A.7: Finančné a ekonomické postavenie v súlade s §27 ZVO
A.7.1.1. Vyjadrenie banky alebo pobočky zahraničnej banky o schopnosti uchádzača plniť si
finančné záväzky počas realizácie predmetu zákazky. Splnenie preukáže uchádzač vyjadrením
banky:
A.7.1.1.1. uchádzač je schopný platiť si svoje finančné záväzky a v predchádzajúcich troch
kalendárnych rokoch (2012 až 2014) nebol a ani v súčasnosti nie je v nepovolenom debete,
A.7.1.1.2. účet uchádzača predchádzajúcich troch kalendárnych rokoch (2012 až 2014) nebol
a nie je predmetom exekúcie,
A.7.1.1.3. uchádzač v prípade splácania úveru dodržiava splátkový kalendár.
Uchádzač zároveň pripojí čestné vyhlásenie, že v ďalších bankách ako v banke (bankách), ktorá
podľa tohto bodu vydala potvrdenie, nemá otvorený resp. vedený účet alebo iné záväzky.
A.7.1.2. Prehľad o celkovom obrate za ostatné tri hospodárske roky t. j. 2012, 2013 a 2014, za
ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti vo výške
minimálne 360 000,00 EUR bez DPH celkom za sledované referenčné obdobie. Splnenie
preukáže uchádzač predložením výkazov ziskov a strát alebo výkazov o príjmoch a výdavkoch
za roky 2012, 2013 a 2014. Predložené výkazy musia byť overené príslušným daňovým úradom
podľa zákona 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných
finančných orgánov v znení neskorších predpisov. V prípade, že výkazy ziskov a strát alebo
výkazy o príjmoch a výdavkoch za roky 2012, 2013 a 2014 boli publikované v registri účtovných
uzávierok, ktorého správcom je Ministerstvo financií Slovenskej republiky prostredníctvom
www.registeruz.sk, uchádzač v súlade s všeobecným metodickým usmernením Úradu pre
verejné obstarávanie s názvom Finančné a ekonomické postavenie - účtovné závierky, predloží
len kópie týchto účtovných uzávierok s priloženým čestným prehlásením s odkazom na ich
publikovanie. Splnenie tejto podmienky účasti pre rok 2014 môže uchádzač preukázať čestným
vyhlásením alebo nepotvrdeným Výkazom ziskov a strát za rok 2014 pre uchádzačov, ktorí
nebudú mať ešte potvrdenú účtovnú závierku daňovým úradom alebo audítorom. Uchádzač
môže na preukázanie finančného a ekonomického postavenia využiť finančné zdroje inej osoby,
bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač obstarávateľovi preukázať,
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že pri plnení zmluvy bude môcť reálne disponovať so zdrojmi osoby, ktorej postavenie využíva
na preukázanie finančného a ekonomického postavenia. Túto skutočnosť preukazuje uchádzač
čestným prehlásením tejto osoby, obsahujúcim záväzok osoby, ktorej zdrojmi mieni preukázať
svoje finančné a ekonomické postavenie, že táto osoba poskytne plnenie počas celého trvania
zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej zdroje majú byť použité na preukázanie finančného a
ekonomického postavenia musí spĺňať podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 ZVO vo vzťahu k tej
časti predmetu zákazky, na ktorú boli zdroje uchádzačovi poskytnuté. Ak uchádzač nedokáže z
objektívnych dôvodov preukázať finančné a ekonomické postavenie určeným dokladom,
obstarávateľ môže uznať aj iný doklad (ekvivalent), ktorým sa preukazuje finančné a ekonomické
postavenie. Uchádzač, ktorého tvorí skupina podnikateľov, preukazuje splnenie podmienok
účasti, ktoré sa týkajú finančného a ekonomického postavenia za všetkých členov skupiny
spoločne.
A.7.1.3. V súlade s § 27 ods. 2 ZVO ak uchádzač alebo záujemca preukázal finančné a
ekonomické postavenie zdrojmi inej osoby a počas trvania zmluvy, koncesnej zmluvy alebo
rámcovej dohody dôjde k plneniu, ktorého sa toto preukázanie týka, uchádzač alebo záujemca
je oprávnený toto plnenie poskytnúť len sám, alebo prostredníctvom tej osoby, písomnou
zmluvou s ktorou toto postavenie preukázal; možnosť zmeny subdodávateľa tým nie je dotknutá.
A.7.1.4. Predmetná podmienka mapuje stav ekonomickej a finančnej situácie uchádzača.
Podmienka je primeraná a jej potreba sleduje cieľ nájsť spôsobilého a ekonomicky stabilného
uchádzača, ktorý preukáže svoju finančnú stabilitu pre riadne plnenie predmetu zákazky. Táto
podmienka účasti zároveň slúži na to, aby obstarávateľ získal aktuálny údaj o schopnosti
záujemcu plniť svoje finančné záväzky a to od bankového subjektu, ktorý záujemcovi vedie
účet/účty a teda má prehľad o jeho prípadných finančných problémoch odôvodňujúcich obavu o
riadne plnenie dohody.
A.8 Technická a odborná spôsobilosť v súlade s §28 ZVO
A.8.1.1. Uchádzač podľa § 28 ods. 1 písm. b) ZVO predloží zoznam obdobných stavebných prác
ako je predmet zákazky podľa A.1.2. (výstavby, resp. rekonštrukcií verejných budov)
uskutočnených za päť rokov predchádzajúcich dňu predkladania ponúk, doplnenými
potvrdeniami o uspokojivom vykonaní stavebných prác s uvedením cien, miest a lehôt
uskutočnenia prác a zhodnotenia uskutočnených prác podľa obchodných podmienok: 1. ak
odberateľom bol obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dokladom je referencia, 2.
ak odberateľom bola iná osoba ako 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.
A.8.1.2. 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 musí uchádzač obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude môcť reálne
disponovať s kapacitami osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej
spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Túto skutočnosť preukazuje uchádzač písomnou
zmluvou uzavretou s touto osobou, obsahujúcou záväzok osoby, ktorej technickými a odbornými
kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť, že táto
osoba poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity
majú byť použité na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti, musí spĺňať podmienky
účasti podľa § 26 ods. 1 vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli kapacity
uchádzačovi poskytnuté. Ak uchádzač preukázal technickú spôsobilosť alebo odbornú
spôsobilosť technickými a odbornými kapacitami inej osoby a počas trvania zmluvy dôjde k
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plneniu, ktorého sa toto preukázanie týka, uchádzač je oprávnený toto plnenie poskytnúť len
sám, alebo prostredníctvom tej osoby, písomnou zmluvou s ktorou toto postavenie preukázal;
možnosť zmeny subdodávateľa tým nie je dotknutá.
A.8.1.3. V prípade, ak uchádzač predkladá v zozname aj stavebné práce, ktorých uskutočnenie
presahuje stanovené obdobie rokov (2010-2014), uchádzač v zozname a v potvrdení uvedie
zvlášť cenu iba za tú časť, ktorá bola uskutočnená v požadovanom období.
A.8.1.4. Uchádzač, ktorého tvorí skupina podnikateľov, preukazuje splnenie podmienok účasti,
ktoré sa týkajú technickej alebo odbornej spôsobilosti za všetkých členov skupiny spoločne.
Odôvodnenie primeranosti určenej podmienky účasti vo vzťahu k predmetu zákazky podľa § 32
ods. 6 ZVO: obstarávateľ požadovaním predmetnej podmienky účasti skúma schopnosť
uchádzača dodať požadovaný predmet zákazky, a to na základe preukázania praktických
skúsenosti s dodávkami rovnakého alebo podobného charakteru a v rozsahu ako je daný
predmet zákazky.
A.8.1.5. Uchádzač predloží údaje o vzdelaní a odbornej praxi alebo odbornej kvalifikácii osôb
zodpovedných za riadenie stavebných prác, ktoré preukáže uchádzač nasledovne: Uchádzač v
ponuke predloží doklad o odbornej spôsobilosti stavbyvedúceho na vybrané činnosti podľa § 45
ods. 1 písm. b) a § 45 ods. 4, 5 a § 46a zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní stavebnom
poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (stavbyvedúci) v spojení so zákonom
č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a stavebných inžinieroch v znení neskorších
predpisov alebo doklad ekvivalentný podľa práva EÚ. Uchádzač predloží osvedčenie
stavbyvedúceho o vykonaní odbornej skúšky pre činnosť stavbyvedúceho alebo iný ekvivalentný
doklad platný v členských krajinách EÚ (predloží buď overenú fotokópiu alebo kópiu, na ktorej
bude originál pečiatky tohto stavbyvedúceho a jeho podpis). Odôvodnenie vyžadovania tejto
podmienky účasti: Požiadavka na predloženie dokladu o odbornej spôsobilosti stavbyvedúceho
na vybrané činnosti podľa § 45 ods. 1 písm. b) a § 45 ods. 4, 5 a § 46a zákona č. 50/1976 Zb. o
územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov
(stavbyvedúci) v spojení so zákonom č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch
a stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov alebo dokladu ekvivalentného podľa
práva EÚ je nevyhnutnosťou vyplývajúcou z platnej legislatívy.
A.8.1.6. Uchádzač môže splnenie bodov A.8.1.1. až 8.1.5. preukázať aj pomocou tretej osoby.
V takomto prípade musí uchádzač preukázať, že pri plnení predmetu zákazky bude môcť reálne
disponovať s kapacitami tretej osoby.
A.8.1.7. Uchádzač uvedie podiel zákazky, ktorý má v úmysle zadať tretím osobám ako
subdodávku v prípade, že podiel subdodávok bude tvoriť viac ako 50% celkového objemu
zákazky a zároveň predloží čestné vyhlásenie, že subdodávateľ resp. každý subdodávateľ spĺňa
alebo najneskôr v čase plnenia bude spĺňať podmienky podľa § 26 ods. 1 ZVO čím nie je
dotknutá zodpovednosť úspešného uchádzača alebo uchádzačov za plnenie zmluvy a povinnosť
spĺňať podmienky podľa § 26 ods. 1 ZVO.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: 1. Splnenie podmienky - uchádzač preukáže
referenčnými listami (potvrdeniami) o uspokojivom vykonaní stavebných prác (uskutočnenie
prác) rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky za predchádzajúcich päť
rokov (2010, 2011, 2012, 2013 a 2014), že úspešne zrealizoval minimálne 4 stavby týkajúce sa
výstavby, resp. rekonštrukcií verejných budov, pričom z tohto zoznamu minimálny prestavaný
náklad minimálne jednej (1) stavby je 120.000,00 EUR bez DPH. Ak v referenčných listoch
(potvrdeniach) bude uvedený objem v inej mene ako EUR, uchádzač uvedie sumu v pôvodnej
mene bez DPH a uvedie aj sumu v EUR bez DPH, ktorú stanoví kurzom ECB platným ku dňu
zverejnenia tohto oznámenia. V prípade, ak uchádzač predkladá referenčné listy (potvrdenia)
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v mene SKK, v predloženom prehľade uvedie sumu v pôvodnej mene (v SKK) bez DPH a uvedie
aj sumu v EUR bez DPH, ktorú stanoví konverzným kurzom - 30,126 Sk/ 1 EUR.
2. Splnenie podmienky v zmysle § 28 ods. 1 písm. j) ZVO – uchádzač predloží čestné vyhlásenie,
že má k dispozícii stavebné mechanizmy a zariadenia, pre výkon požadovaných
rekonštrukčných prác.
A.9. Zabezpečenie kvality v súlade s § 29 ZVO
A.9.1. Neuplatňuje sa.
A.10. Environmentálne manažérstvo v súlade s §30 ZVO
A.10.1. Neuplatňuje sa
A.11. Splnenie podmienok účasti podľa § 32 ods. 11 ZVO
Splnenie podmienok účasti v bode A.3.2.1. môže uchádzač preukázať čestným vyhlásením
podľa § 32 ods. 11 ZVO, pričom doklady, preukazujúce splnenie podmienok účasti predkladá
obstarávateľovi úspešný uchádzač alebo uchádzači, ktorí sa umiestnili na prvom až treťom
mieste v poradí podľa §44, ods. 1 ZVO.
F. Kritérium hodnotenia ponúk
A.12. Kritérium
A.12.1. Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka
A.12.1.1. Kritériom na vyhodnotenie ponúk je podľa §35 ods. 1 písm. a) ZVO ekonomicky
najvýhodnejšia ponuka. Ponuky uchádzačov, ktoré neboli počas súťaže vylúčené budú
vyhodnocované na základe ekonomicky najvýhodnejšej ponuky.
A.12.1.2. Kritériami pre stanovenie ekonomicky najvýhodnejšej ponuky sú ponúkaná cena
s váhou kritéria 70% a lehota výstavby s váhou kritéria 30%.
A.13 Hodnotenie kritéria
A.13.1. Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka je vyjadrená ako súčet bodov podľa jednotlivých
kritérií s maximálnym možným počtom 100 bodov pri získaní maximálneho možného počtu 70
bodov za najnižšiu ponúkanú cenu a maximálneho možného počtu 30 bodov za najnižšiu lehotu
výstavby.
A.13.2. Cenová ponuka je uchádzačom stanovená EUR s DPH na dve desatinné miesta a lehota
výstavby je stanovená počtom dní, počnúc dňom nasledujúcim po prevzatí staveniska víťazným
uchádzačom. Pre potreby stanovenia počtu bodov pri uplatnení kritéria lehoty výstavby sa za
dobu 1 (jeden) deň bude počítať 1 (jeden) kalendárny deň. Maximálna lehota výstavby je 120
kalendárnych dní.
A.13.3. Návrh ceny v lehotu výstavby uchádzač uvádza v Prílohe č.2 Tabuľka ponuky k týmto
súťažným podkladom
A.13.4. Postup vyhodnotenia ekonomicky najvýhodnejšej ponuky s uvedením príkladu výpočtu
bodov ponuky uchádzača je uvedený v prílohe č. 10 Aukčný poriadok.
A.13.5. Obstarávateľ si vyhradzuje požiadať uchádzača o vysvetlenie návrhu ceny v prípade, ak
ponuka obsahuje neobvykle nízku cenu. Za neobvykle nízku cenu sa v tejto verejnej súťaži
považuje ponuka podľa A.4.9.3. týchto súťažných podkladov.
A.13.6. Obstarávateľ si vyhradzuje požiadať uchádzača o vysvetlenie návrhu lehoty výstavby
v prípade, ak ponuka obsahuje neobvykle krátku lehotu výstavby. Za neobvykle krátku lehoty
výstavby sa v tejto verejnej súťaži považuje ponuka, ktorej lehota výstavby bude kratšia ako 50%
priemeru súčtu lehôt výstavby zo všetkých predložených ponúk, ktoré neboli vylúčené zo súťaže.
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G. Tabuľka ponuky uchádzačov na plnenie kritérií
A.14. Tabuľka ponuky
Tabuľka ponuky tvorí Prílohu č. 2 k týmto súťažným podkladom. Na otváraní obálok podľa bodu
A.4.5.5 sa uvedú tieto údaje:
A.14.1. Obchodné meno uchádzača a poradie predloženia cenovej ponuky
A.14.2. Adresa sídla uchádzača
A.14.3. Plnenie kritéria hodnotenia ekonomicky najvýhodnejšej ponuky cena v EUR s DPH
a lehoty výstavby v počte kalendárnych dní.
Tabuľka ponuky
„Zlepšenie energetickej hospodárnosti budovy
Kultúrneho domu v obci Stretava“
Uchádzač (obchodné meno):

IČO:
Adresa sídla uchádzača:

Navrhovaná cena zákazky bez DPH v EUR:
Sadzba DPH a výška DPH v EUR:
Navrhovaná cena zákazky s DPH v EUR:
Lehota výstavby stanovená počtom kalendárnych dní:
Tabuľka ponuky je v Prílohe č. 2. Uchádzač nemá oprávnenie na zmenu obsahu tabuľky a takáto
zmena bude považovaná za neprijatie podmienok tejto súťaže.
A.15. Tabuľka referencií
Odberateľ
Poradové
číslo
Obchodné meno Adresa sídla

Kontakt: adresa,
Termín
meno kontaktnej Zmluvná realizácie
cena
osoby, e-mail
dodávky
a mobilne resp.
telefónne číslo

1.
2.
3.
4.
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Tabuľka referencií je v Prílohe č. 3. Uchádzač nemá oprávnenie na zmenu obsahu tabuľky a
takáto zmena bude považovaná za neprijatie podmienok tejto súťaže. Minimálny počet referencií
(4 referencie) môže uchádzať ľubovoľne navýšiť.

Prílohy:
1/ Príloha č. 1: Zmluva o dielo
2/ Príloha č. 2: Tabuľka ponuky
3/ Príloha č. 3: Tabuľka referencií
4/ Príloha č. 4: Nenacenený výkaz výmer stavebných prác.
5/ Príloha č. 5: Sprievodná správa a Súhrnná technická správa
6/ Príloha č. 6: Technická správa architektonicko stavebné riešenie
7/ Príloha č. 7: Technická správa bleskozvod
8/ Príloha č. 8: Tepelnotechnický posudok
9/ Príloha č. 9: Výkresová dokumentácia stavebných prác
10/ Príloha č. 10: Aukčný poriadok
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