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VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK (PODLIMITNÉ ZÁKAZKY)
Formulár: Formulár č. 7 podľa Vyhlášky č. 171/2013 Z. z.

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ/OBSTARÁVATEĽ
Obec Stretava
IČO: 00325821
Stretava 12, 07213 Stretava
Slovensko
Kontaktné miesto (miesta): Obec Stretava, Obecný úrad č. 12, 072 13 p. Palín
Kontaktná osoba: Keher Marek, starosta
Mobil: +421 907910630
Telefón: +421 566497204
Fax: +421 566497204
Email: ocustretava@stonline.sk
Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL): http://www.stretava.sk
Ďalšie informácie možno získať na inom mieste
Príloha A.I) Adresa a kontaktné miesto (miesta), na ktorých možno získať ďalšie
informácie
PhDr. Blažej Slabý, CSc. - Project management
IČO: 44130228
Košariská 207, 900 42 Dunajská Lužná , 90042 Dunajská Lužná
Slovensko
Kontaktné miesto (miesta): Košariská 207, 900 42 Dunajská Lužná
Kontaktná osoba: PhDr. Blažej Slabý, CSc.
Mobil: +421 918963377
Telefón: +421 918963377
Email: bs5262@gmail.com
Súťažné a doplňujúce podklady možno získať na inom mieste
Príloha A.II) Adresa a kontaktné miesto (miesta), na ktorých možno získať súťažné
podklady a doplňujúce dokumenty
PhDr. Blažej Slabý, CSc. - Project management
IČO: 44130228
Košariská 207, 900 42 Dunajská Lužná , 90042 Dunajská Lužná
Slovensko
Kontaktné miesto (miesta): Košariská 207, 900 42 Dunajská Lužná
Kontaktná osoba: PhDr. Blažej Slabý, CSc.
Mobil: +421 918963377
Telefón: +421 918963377
Email: bs5262@gmail.com
Ponuky budú doručené na inom mieste
Príloha A.III) Adresa a kontaktné miesto, na ktoré musia byť doručené ponuky
Obec Stretava
IČO: 00325821
Obec Stretava, Obecný úrad č. 12, 072 13 p. Palín , 07213 Stretava
Slovensko
Kontaktné miesto (miesta): Obec Stretava, Obecný úrad č. 12, 072 13 p. Palín
Kontaktná osoba: Marek Keher, starosta

Mobil: +429079106301
Telefón: +421 566497204
Fax: +421 566497204
Email: ocustretava@stonline.sk
Internetová adresa (URL): http://www.stretava.sk
I.2.Druh verejného obstarávateľa/obstarávateľa
I.2.1.Druh verejného obstarávateľa/obstarávateľa
RO - Regionálny alebo miestny orgán
Zatriedenie obstarávajúceho subjektu podľa zákona: § 6 ods. 1 písm. b)
ODDIEL II. PREDMET ZÁKAZKY
II.OPIS
II.1.Názov zákazky
Zlepšenie energetickej hospodárnosti budovy Kultúrneho domu v obci Stretava
II.1.2.Druh zákazky a miesto uskutočňovania stavebných prác, dodania tovarov alebo
poskytovania služieb
Stavebné práce
Hlavné stavenisko alebo miesto uskutočňovania stavebných prác: Kultúrny dom v obci
Stretava, parcela číslo 496, kat.ú. Stretava, okres Michalovce
NUTS kód:
SK042
II.1.3.Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov)
Stavebné práce na zlepšení energetickej hospodárnosti budovy Kultúrneho domu v obci
Stretava: výmena okien a dverí v obvodových múroch, zateplenie obvodových stien,
zateplenie stropu nad prednou, pôvodnou časťou budovy s pôvodným dreveným krovom a
výmena krytiny, výmena plochej strechy prístavby za sedlovú a zateplenie strechy, nový
odkvapový systém, zateplenie podlahy v miestnosti sály a priľahlej chodby kultúrneho domu,
výmena ústredného kúrenia, výmena bleskozvodu
II.1.4.Spoločný slovník obstarávania (CPV)
Hlavný predmet
Hlavný slovník: 45212300-9
Doplňujúce predmety
Hlavný slovník: 45453100-8, 45421130-4, 44212381-3, 45312311-0, 45261300-7, 453311007, 44112400-2, 45261000-4
II.1.5)Časti
Táto zákazka sa delí na časti Nie
II.2.Množstvo alebo rozsah zákazky
II.2.1.Celkové množstvo alebo rozsah
Stavebné práce na zlepšení energetickej hospodárnosti budovy Kultúrneho domu v obci
Stretava.
II.2.2.Predpokladaná hodnota predmetu zákazky bez DPH
Hodnota 135 617,7700 EUR
II.3.Trvanie zmluvy alebo lehota dodania
Obdobie v dňoch (od zadania zákazky)
Zadajte hodnotu: 120
ODDIEL III. OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ
INFORMÁCIE
III.1.Podmienky účasti
III.1.1.Osobné postavenie
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok
účasti: Uchádzač: 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;
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; 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; 4) nemá evidované
nedoplatky poistného, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia: a) na zdravotné poistenie.
Splnenie preukáže uchádzač potvrdením zdravotných poisťovní; b)na sociálne poistenie.
Splnenie preukáže uchádzač potvrdením sociálnej poisťovne; c) príspevkov na starobné
dôchodkové sporenia. Splnenie preukáže uchádzač potvrdením sociálnej poisťovne; 5) nemá
evidované daňové nedoplatky, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia. Splnenie preukáže
uchádzač potvrdením príslušného daňového úradu; 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; 7) nemá právoplatne uložený zákaz účasti vo
verejnom obstarávaní alebo nie je osobou, a) 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, b) 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 je alebo v čase, keď prebiehalo verejné obstarávanie vo vzťahu ku
ktorému bol právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní, bola ba)
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, bb). právnym nástupcom osoby, ktorá mala v čase, keď k nástupníctvu došlo,
právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní, c) 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; 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; 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; 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.
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. 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.
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 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.
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.
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.
Obstarávateľ odôvodňuje primeranosť podmienky účasti nasledovne: stanovené podmienky
účasti vyplývajú priamo z § 100, ods. 1, písm. b) ZVO.
III.1.2.Ekonomické a finančné postavenie
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok
účasti: Vyjadrenie banky alebo pobočky zahraničnej banky o schopnosti uchádzača plniť si
finančné záväzky počas realizácie predmetu zákazky. Splnenie preukáže uchádzač vyjadrením
banky. Uchádzač zároveň pripojí čestné vyhlásenie, že v ďalších bankách ako v banke
(bankách), ktorá podľa tohto bodu vydala potvrdenie, nemá otvorený resp. vedený iný účet
alebo iné záväzky: a) 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; b) účet uchádzača predchádzajúcich troch kalendárnych rokoch (2012
až 2014) nebol a nie je predmetom exekúcie; c) uchádzač v prípade splácania úveru dodržiava
splátkový kalendár.
Prehľad o celkovom obrate za ostatné tri hospodárske roky t. j. 2012, 2013 a 2014 v závislosti

od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti vo výške minimálne 300 000,00 EUR bez
DPH. 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, 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.
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.
III.1.3.Technická alebo odborná spôsobilosť
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok
účasti: 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.
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 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. V prípade, ak uchádzač predkladá v
zozname aj stavebné práce, ktorých uskutočnenie presahuje stanovené obdobie rokov (20102014), uchádzač v zozname a v potvrdení uvedie zvlášť cenu iba za tú časť, ktorá bola
uskutočnená v požadovanom období. Uchádzač, ktorého tvorí skupina podnikateľov,
preukazuje splnenie podmienok účasti, ktoré sa týkajú technickej alebo odbornej spôsobilosti
za všetkých členov skupiny spoločne.
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). Uchádzač
môže splnenie tejto požiadavky preukázať aj pomocou tretej osoby. V takomto prípade musí
uchádzač preukázať, že pri plnení predmetu zákazky bude môcť reálne disponovať s
kapacitami tretej osoby.
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.
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.
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.
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.
Vyhradené zákazky pre chránené dielne alebo chránené pracoviská Nie
ODDIEL IV. POSTUP
IV.1.Kritériá na vyhodnotenie ponúk
IV.1.1.Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Voľba Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka z hľadiska
kritérií uvedených nižšie (kritériá na vyhodnotenie ponúk je potrebné uviesť s ich relatívnou
váhou alebo v zostupnom poradí dôležitosti, ak nemožno z preukázateľných dôvodov uviesť
ich relatívnu váhu)
Časť: 1
Názov: cena
Váha: 70
Časť: 2
Názov: lehota výstavby
Váha: 30
IV.1.2.Použije sa elektronická aukcia
Áno
IV.2.Administratívne informácie
IV.2.1.Evidenčné číslo spisu, ktoré pridelil verejný obstarávateľ/obstarávateľ
128/2015-VO
IV.2.2.Podmienky na získanie súťažných podkladov a doplňujúcich dokumentov
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady alebo o prístup k dokumentom
Dátum a čas: 23.02.2015 12:00
Úhrada za súťažné podklady
Uvedte Nie
IV.2.3.Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 23.02.2015 12:00
IV.2.4.Podmienky otvárania ponúk
Dátum a čas: 23.02.2015 13:00
Miesto : Obecný úrad Obec Stretava, Stretava č.12
Osoby oprávnené zúčastniť sa na otváraní ponúk : Otvárania časti ponuky označenej ako
"Ostatné" sa účasť uchádzačov, ktorí predložili ponuky v lehote na predkladanie ponúk,
neumožňuje. Otváranie častí ponúk, označených ako "Kritéria" bude vykonané len vo vzťahu
k ponukám, ktoré neboli vylúčené na základe vyhodnotenia časti "Ostatné" . Podľa § 100,
ods. 6, písm. g) ZVO pri použití elektronickej aukcie je otváranie ponúk neverejné a zápisnica
sa neodosiela.
ODDIEL VI. DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
VI.1.Zákazka sa týka projektu /programu financovaného z fondov EÚ
Nie
VI.2.Ďalšie doplňujúce informácie
Predmet zákazky bude financovaný z vlastných prostriedkov obstarávateľa a nenávratných
finančných prostriedkov 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.
Podrobné informácie k predloženiu ponúk, kontrole úplnosti a hodnoteniu ponúk a k
organizácii elektronickej aukcie sú uvedené v Súťažných podkladoch a v Aukčnom poriadku.
VI.3.Dátum odoslania tejto výzvy
02.02.2015

Redakčné opravy
3118-IOX publikovaná vo vestníku číslo 26/2015
V oznámení 02889-WYP verejného obstarávateľa/obstarávateľa Obec Stretava, Stretava 12, 072 13 Stretava
zverejnenom vo VVO č. 024/2015 zo dňa 03.02.2015 boli nesprávne zverejnené údaje
III.1.3. Technická alebo odborná spôsobilosť
Namiesto:
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: 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.
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 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. 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. Uchádzač, ktorého tvorí skupina podnikateľov, preukazuje splnenie
podmienok účasti, ktoré sa týkajú technickej alebo odbornej spôsobilosti za všetkých členov skupiny spoločne.
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). Uchádzač môže splnenie tejto požiadavky preukázať
aj pomocou tretej osoby.
V takomto prípade musí uchádzač preukázať, že pri plnení predmetu zákazky bude môcť reálne disponovať s
kapacitami tretej osoby.
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.
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.
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.
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.
Viď:
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: Uchádzač podľa § 28
ods. 1 písm. b) ZVO predloží zoznam obdobných stavebných prác ako je predmet zákazky podľa A.1.2.
(výstavby, resp. rekonštrukcií 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.
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 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. 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. Uchádzač, ktorého tvorí skupina podnikateľov, preukazuje splnenie
podmienok účasti, ktoré sa týkajú technickej alebo odbornej spôsobilosti za všetkých členov skupiny spoločne.
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). Uchádzač môže splnenie tejto požiadavky preukázať
aj pomocou tretej osoby. V takomto prípade musí uchádzač preukázať, že pri plnení predmetu zákazky bude
môcť reálne disponovať s kapacitami tretej osoby.
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.

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.
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 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.
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.

Profil obstarávateľa
Zákazka: Zlepšenie energetickej hospodárnosti budovy Kultúrneho domu v obci Stretava
Obstarávateľ: Obec Stretava

