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A.1  POKYNY PRE UCHÁDZAČOV 
 

Časť I. 
Všeobecné informácie 

 
1 IDENTIFIKÁCIA VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA 

Názov: Mesto Spišská Nová Ves 
Adresa sídla: Radničné námestie 7, 052 70 Spišská Nová Ves 
Krajina: Slovenská republika 
Internetová adresa organizácie (URL): http://www.spisskanovaves.eu   
Zastúpený: PhDr. Ján Volný, PhD., primátor mesta 
IČO: 00329614 
DIČ: 2020717875 
Verejný obstarávateľ podľa § 6 ods. 1 písm. b) zákona č. 25/2006 Z. z. 
 
Kontaktné osoby pre styk s uchádzačmi a poskytovanie informácií:  
Meno:   Ing. Peter Susa – vedúci oddelenia výstavby a dopravy 
Adresa: Štefánikovo námestie 1, 052 01 Spišská Nová Ves  
Tel.:      +42153/4152 333, +421 918/ 341 533 
E-mail:  peter.susa@mestosnv.sk  
 
Meno:   Ing. Štefan Sanetrik – referent oddelenia výstavby a dopravy 
Adresa: Štefánikovo námestie 1, 052 01 Spišská Nová Ves  
Tel.:      +421 53/4152 334, +421 917/ 636 224 
E-mail:  stefan.sanetrik@mestosnv.sk  

 
2 PREDMET ZÁKAZKY 
2.1 Názov predmetu zákazky: „Zníženie energetickej náročnosti budovy Materskej školy na ul. 

Jilemnického 2 v Spišskej Novej Vsi výmenou výplní otvorov“ 
2.2 Číselný kód pre predmety obstarávania zo Spoločného slovníka obstarávania (CPV) - hlavného 

slovníka, prípadne alfanumerický kód z Doplnkového slovníka Spoločného slovníka 
obstarávania (CPV/SSO): 
Hlavný predmet: 45421100-5 
Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť B.2 Súťažných podkladov. 

 
3 ROZDELENIE PREDMETU ZÁKAZKY 

Predmet zákazky nie je delený na časti. 
 
4 VARIANTNÉ RIEŠENIA 
4.1 Uchádzačom sa neumožňuje predložiť variantné riešenie vo vzťahu k požadovanému riešeniu. 
4.2 Ak súčasťou ponuky bude aj variantné riešenie, nebude takéto variantné riešenie zaradené do 

vyhodnotenia/brané do úvahy. 
4.3 Ak súčasťou ponuky bude viac riešení a nebude zrejmé, ktoré riešenie je základná ponuka a 

ktoré je variantné riešenie, takáto ponuka bude z verejného obstarávania vylúčená. 
 

5 MIESTO A TERMÍN DODANIA PREDMETU ZÁKAZKY 
5.1 Miesto alebo miesta dodania predmetu zákazky:  

Mesto Spišská Nová Ves, ulica Jilemnického 2, Materská škola,  
5.2 Lehota dodania predmetu zákazky (uskutočnenia stavebných prác): 

1 mesiac od podpisu Zmluvy o dielo. 
 
6 ZDROJ FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV 
6.1 Predmet zákazky bude financovaný: z vlastných prostriedkov verejného obstarávateľa.  

 
7 DRUH ZÁKAZKY 
7.1 Druh zákazky: podlimitná bez využitia elektronického trhoviska na uskutočnenie stavebných 

prác. 
7.2 Výsledok postupu verejného obstarávania: zadanie zákazky podpísaním zmluvy o dielo. 
7.3 Elektronická aukcia: nepoužije sa. 
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7.4 Zákazka vyhradená pre chránené dielne alebo chránené pracoviská: nie. 
7.5 Podrobné vymedzenie všeobecných podmienok na dodanie požadovaného predmetu zákazky 

tvorí časť Súťažných podkladov B.1, vrátane časti B.2. 
7.6 Verejná zmluva - Zmluva o dielo bude podpísaná na zákazku. 
 
8 PREDPOKLADANÁ HODNOTA ZÁKAZKY 
8.1 Predpokladaná hodnota predmetu zákazky: najviac (maximálne) 41 666,00 EUR bez DPH. 

 
Časť II. 

Dorozumievanie a vysvetľovanie 
 
9    DOROZUMIEVANIE MEDZI VEREJNÝM OBSTARÁVATEĽOM A UCHÁDZAČMI 
9.1 Komunikácia vo verejnom obstarávaní sa uskutočňuje spôsobom, ktorý zabezpečí úplnosť a 

obsah údajov a zaručí ochranu dôverných a osobných údajov.  
9.2 Odovzdávanie podkladov a dorozumievanie (ďalej len „informácie") medzi verejným 

obstarávateľom a záujemcami alebo uchádzačmi možno uskutočňovať písomne 
prostredníctvom pošty, elektronicky alebo ich kombináciou. 

9.3 Pri poskytnutí informácií spôsobom, ktorým nemožno trvalo zachytiť ich obsah (napr. 
telefonicky), doručia sa tieto informácie aj v písomnej forme najneskôr do 3 pracovných dní 
odo dňa poskytnutiadoslania tejto informácie, pred uplynutím stanovených lehôt. 

9.4 Pri zistení rozdielov medzi obsahom informácie poskytnutej spôsobom, ktorým nemožno 
trvalo zachytiť jej obsah alebo podanej elektronickými prostriedkami a informácie 
vyhotovenej v písomnej forme, doručenej osobne alebo poštovou zásielkou, rozhodujúca je 
písomná forma. 

9.5 Komunikačným jazykom vo verejnom obstarávaní je jazyk slovenský. 
 

10    VYSVETĽOVANIE A DOPLNENIE SÚŤAŽNÝCH PODKLADOV 
10.1 V prípade nejasností/potreby objasnenia podmienok účasti uchádzačov vo verejnom 

obstarávaní, uvedených vo Výzve na predkladanie ponúk, prostredníctvom ktorej 
bolo vyhlásené verejné obstarávanie, a/alebo v Súťažných podkladoch alebo iných 
dokumentoch poskytnutých verejným obstarávateľom v lehote na predkladanie ponúk, môže 
ktorýkoľvek z uchádzačov podľa bodu A.1-9 požiadať o ich vysvetlenie u kontaktných osôb 
uvedených v bode A.1-1.  

10.2 Verejný obstarávateľ bude akceptovať žiadosť o vysvetlenie doručenú elektronickými 
prostriedkami (e-mailom), v písomnej forme poštou alebo osobne. Za dátum predloženia 
žiadosti o vysvetlenie sa bude považovať dátum prijatia e-mailovej správy alebo doručenie 
žiadosti poštou alebo osobne. 

10.3 Za včas doručenú požiadavku uchádzača o vysvetlenie podľa bodu A.1-10.1 sa bude 
považovať požiadavka o vysvetlenie doručená najneskôr do 17. 07. 2013 do 11.30 hod. 

10.4 Vysvetlenie požiadaviek uvedených vo Výzve na predkladanie ponúk, podmienok účasti vo 
verejnom obstarávaní, Súťažných podkladov alebo sprievodnej dokumentácie verejný 
obstarávateľ v súlade s § 38 zákona č. 25/2006 Z. z. bezodkladne oznámi všetkým záujemcom, 
najneskôr však 6 dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk, ak bola požiadavka 
doručená verejnému obstarávateľovi v stanovenom termíne. 

10.5 Verejný obstarávateľ vo výnimočných prípadoch môže doplniť informácie uvedené v 
Súťažných podkladoch, ktoré preukázateľne oznámi súčasne všetkým uchádzačom alebo 
záujemcom, najneskôr však 6 dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk. Tieto 
informácie nesmú byť v rozpore s Výzvou na predkladanie ponúk. 
 

11    OBHLIADKA MIESTA DODANIA PREDMETU ZÁKAZKY 
11.1 Záujemcom sa odporúča vykonať obhliadku miesta realizácie predmetu zákazky a jeho okolia 

tak, aby si sami overili jeho aktuálny stav a získali informácie potrebné na prípravu, 
spracovanie ponuky a začatie prác súvisiacich s realizáciou predmetu zákazky.  

11.2 Pre obhliadku miesta dodania predmetu zákazky kontaktujte osoby uvedené v bode A.1 - 1. 
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Časť III. 
Príprava ponuky 

 
12    VYHOTOVENIE PONUKY 
12.1 Ponuka musí byť vyhotovená v písomnej forme, ktorá zabezpečí trvalé zachytenie jej obsahu. 

Ponuka musí byť vyhotovená nezmazateľným atramentom rukopisom, písacím strojom alebo 
tlačiarenským výstupným zariadením výpočtovej techniky, ktorej obsah je pre fyzickú osobu 
čitateľný.  

12.2 Ak uchádzač alebo záujemca predkladá verejnému obstarávateľovi a obstarávateľovi 
dokumenty v listinnej podobe, predloží ich súčasne v elektronickej podobe na pamäťovom 
médiu, pričom ak ide o 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. 

12.3 Potvrdenia, doklady a iné dokumenty tvoriace ponuku, požadované vo Výzve na predkladanie 
ponúk, prostredníctvom ktorého bolo vyhlásené verejné obstarávanie, a v týchto Súťažných 
podkladoch, musia byť v ponuke predložené ako prvopisy/originály alebo ich úradne 
osvedčené/overené kópie, pokiaľ nie je určené inak. 
 

13    JAZYK PONUKY 
13.1 Ponuka a ďalšie doklady vo verejnom obstarávaní musia byť predložené v slovenskom jazyku. 
13.2 Ak ponuku predkladá uchádzač so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, musí predložiť 

doklady, ktorými preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní, v 
pôvodnom jazyku a súčasne predložiť úradný preklad takýchto dokladov do slovenského 
jazyka, okrem dokladov predložených v českom jazyku. 

13.3 Ak má uchádzač sídlo v Slovenskej republike, ale niektorý z dokladov vie predložiť iba v 
inom ako slovenskom jazyku, predloží tento doklad v jazyku, v ktorom je vyhotovený a 
súčasne musí predložiť aj jeho úradný preklad do slovenského jazyka, okrem dokladov 
predložených v českom jazyku. 

13.4 V prípade zistenia rozdielov v obsahu predložených dokladov, rozhodujúci je úradný preklad 
v slovenskom jazyku. 
 

14    MENA A CENY UVÁDZANÉ V PONUKE 
14.1 Uchádzačom navrhovaná konečná cena za dodanie požadovaného predmetu zákazky, uvedená 

v ponuke uchádzača, musí byť vyjadrená v eurách zaokrúhlených na 2 desatinné miesta. 
14.2 Cena za obstarávaný predmet zákazky musí byť stanovená podľa zákona NR SR č. 18/1996 Z. 

z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z. v platnom znení, 
ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách. 

14.3 Navrhovaná konečná cena musí byť za celý požadovaný predmet zákazky, ako je definovaný 
v časti B.2 Súťažných podkladov, a vyplývajúca zo zmluvných podmienok. Navrhovaná 
konečná cena musí byť predložená vo forme podľa Prílohy č. 1 Súťažných podkladov, 
a zároveň musí spĺňať podmienky uvedené v bode A.1-8. 

14.4 Ak je uchádzač platiteľom dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“), navrhovanú konečnú 
cenu uvedie podľa Prílohy č. 1 Súťažných podkladov v zložení: 
14.4.1 navrhovaná konečná cena bez DPH v EUR, 
14.4.2 sadzba DPH v %, 
14.4.3 výška DPH v EUR, 
14.4.4 navrhovaná konečná cena vrátane DPH v EUR. 

14.5 Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie navrhovanú konečnú cenu podľa Prílohy č. 1  
Súťažných podkladov v zložení: 
14.5.1 navrhovaná konečná cena bez DPH v EUR, 
14.5.2 sadzba DPH v %, 
14.5.3 výška DPH v EUR, 
14.5.4 navrhovaná konečná cena celkom v EUR. 
Skutočnosť, že nie je platiteľom DPH, označí v Prílohe č.1 Súťažných podkladov. 

14.6 Uchádzač musí v ponuke uvádzať finančnú hodnotu v eurách (vrátane dokladov). Ak je v 
dokladoch uvedená iná mena ako euro, prepočet môže byť dopísaný do referenčného listu 
ručne perom, pričom sa k pôvodnej sume v inej mene uvedie suma v EUR a platný kurz NBS 
príslušnej meny k EUR-u v posledný deň príslušného mesiaca, v ktorom bola ukončená 
referenčná zákazka. 
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15    ZÁBEZPEKA PONUKY 
15.1 Zábezpeka ponuky sa nevyžaduje. 

 
16    OBSAH PONUKY 
16.1 Ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať tieto doklady: 

16.1.1 Identifikačné údaje uchádzača (názov a adresa sídla/miesta podnikania, IČO, 
telefónne číslo a pod.) podpísané oprávnenou osobou uchádzača; v prípade skupiny je 
potrebné uviesť, že ide o skupinu, a zároveň uviesť identifikačné údaje všetkých 
členov skupiny. 

16.1.2 Návrh na plnenie stanovených kritérií určených na vyhodnotenie ponuky: uvedený 
podklad musí byť podpísaný uchádzačom alebo osobou oprávnenou konať za 
uchádzača, v prípade skupiny dodávateľov musí byť podpísaný každým členom 
skupiny alebo osobou/osobami oprávnenými konať v danej veci za člena skupiny. 
Návrh na plnenie kritérií je potrebné predložiť v zmysle Prílohy č. 1 Súťažných 
podkladov.  

16.1.3 Doklady a dokumenty, prostredníctvom ktorých uchádzač preukazuje splnenie 
podmienok účasti vo verejnom obstarávaní, podľa časti A.2 Súťažných podkladov 
požadované vo Výzve na predkladanie ponúk, ktorou bolo vyhlásené verejné 
obstarávanie. Verejný obstarávateľ odporúča uchádzačom, aby do predkladanej 
ponuky vložili zoznamu predložených potvrdení, dokladov a dokumentov, ktorý 
podpísaný uchádzačom alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača, v prípade 
skupiny dodávateľov musí byť podpísaný každým členom skupiny alebo 
osobou/osobami oprávnenými konať v danej veci za člena skupiny. 

16.1.4 V prípade skupiny dodávateľov, čestné vyhlásenie skupiny dodávateľov, podpísané 
všetkými členmi skupiny alebo osobou/osobami oprávnenými konať v danej veci za 
každého člena skupiny, v ktorom vyhlásia, že v prípade prijatia ich ponuky verejným 
obstarávateľom vytvoria všetci členovia skupiny dodávateľov požadované právne 
vzťahy podľa bodu A.1-19.1 týchto Súťažných podkladov. 

16.1.5 V prípade skupiny dodávateľov vystavenú plnú moc (úradne overenú) pre jedného z 
členov skupiny, ktorý bude oprávnený prijímať pokyny za všetkých a konať v mene 
všetkých ostatných členov skupiny, podpísanú všetkými členmi skupiny alebo 
osobou/osobami oprávnenými konať v danej veci za každého člena skupiny. Skupina 
dodávateľov si musí určiť jednu spoločnú korešpondenčnú adresu, obsahujúcu aj e-
mailový alebo faxový kontakt (ak existuje), prostredníctvom ktorého bude verejný 
obstarávateľ so skupinou komunikovať. 

16.2 Ak súčasťou ponuky nebudú doklady podľa bodu A.1-16.1, môže byť takáto ponuka z 
verejného obstarávania vylúčená. 

 
17    NÁKLADY NA PONUKU 
17.1 Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez 

finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi, bez ohľadu na výsledok verejného 
obstarávania. 

17.2 Ponuky doručené na adresu uvedenú v bode A.1-22.1 a predložené v lehote na predkladanie 
ponúk podľa bodu A.1-22.2, sa počas plynutia lehoty viazanosti a po uplynutí lehoty 
viazanosti ponúk podľa bodu A.1-18.1 uchádzačom nevracajú. Zostávajú ako súčasť 
dokumentácie vyhlásenej verejnej súťaže. 

 
18 LEHOTA VIAZANOSTI PONUKY 
18.1 Uchádzač je svojou ponukou viazaný od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk až do 

uplynutia lehoty viazanosti ponúk stanovenej verejným obstarávateľom do 31. 12. 2013. 
18.2 V prípade, ak bude začatá kontrola postupu verejného obstarávateľa pred uzavretím zmluvy 

podľa §146 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní, ktorou môže dôjsť k 
pozastaveniu konania verejného obstarávateľa, verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo 
neuzavrieť zmluvu v lehote viazanosti ponúk. V tomto prípade verejný obstarávateľ oznámi 
uchádzačom predpokladané predĺženie lehoty viazanosti ponúk. 

18.3 Uchádzači sú svojou ponukou viazaní do uplynutia verejným obstarávateľom oznámenej, 
primerane predĺženej lehoty viazanosti ponúk. 
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Časť IV. 

Predkladanie ponuky 
 
19  UCHÁDZAČ OPRÁVNENÝ PREDLOŽIŤ PONUKU 
19.1 Uchádzačom môže byť fyzická osoba alebo právnická osoba vystupujúca voči verejnému 

obstarávateľovi samostatne alebo, v zmysle § 31 zákona č. 25/2006 Z. z. skupina fyzických 
osôb/právnických osôb vystupujúcich voči verejnému obstarávateľovi spoločne, ktorá 
predložila ponuku. Skupina dodávateľov utvorená na dodanie predmetu zákazky, ktorej 
ponuka bude prijatá verejným obstarávateľom, musí vytvoriť do termínu stanoveného na 
uzavretie zmluvy podľa bodu A.1-33 takú právnu formu, aby bolo zabezpečené riadne plnenie 
zmluvy, a dokladovať ju verejnému obstarávateľovi. 

19.2 Právnická osoba, ktorej zakladateľ, člen alebo spoločník je politická strana alebo politické 
hnutie, sa verejnej súťaže nesmie zúčastniť podľa § 17 ods. 3 zákona č. 424/1991 Zb. 
o združovaní v politických stranách a v politických hnutiach. 
 

20    PREDLOŽENIE PONUKY 
20.1 Každý uchádzač môže vo verejnej súťaži predložiť iba jednu ponuku, buď samostatne sám za 

seba alebo ako skupina, ak je jedným z členov skupiny. Fyzická osoba alebo právnická osoba, 
ktorá vo svojom mene/za seba predloží ponuku vo verejnej súťaži, nemôže súčasne/zároveň 
predložiť inú/ďalšiu ponuku ako skupina, ak je jedným z členov skupiny dodávateľov v tom 
istom postupe zadávania zákazky (v tej istej verejnej súťaži). Verejný obstarávateľ vylúči 
takého uchádzača, ktorý je súčasne členom skupiny dodávateľov. 

20.2 Ak uchádzač predloží ponuku, pre verejného obstarávateľa to znamená, že súhlasí s 
podmienkami súťaže, hlavne so záväznými podmienkami súťaže, ktorými sú všeobecné  
podmienky dodania predmetu zákazky (bod B.1 Súťažných podkladov) vrátane opisu 
predmetu zákazky (bod B.2 Súťažných podkladov). To nevylučuje právo uchádzača na revízne 
postupy. 

20.3 Ponuka musí byť predložená v jednom originálnom vyhotovení a podpísaná oprávnenou 
osobou. 

20.4 Formálna úprava ponuky:  
Verejný obstarávateľ odporúča aby celá ponuka bola pevne zviazaná, očíslovaná (vzostupne 
od strany 1 po stranu x arabskými číslicami) a parafovaná oprávnenou osobou na každej 
strane. Zviazanie musí byť také, aby neumožňovalo vyberanie listov. V prípade skupiny 
uchádzačov musí doklady parafovať oprávnená osoba každého člena skupiny alebo osoba 
splnomocnená oprávnenými osobami členov skupiny. Podpisy na splnomocnení musia byť 
úradne osvedčené. 

20.5 Uchádzač predloží celú ponuku v samostatnom uzavretom obale podľa bodu A.1-21 osobne 
alebo prostredníctvom poštovej zásielky na adresu uvedenú v bode A.1-22.1 a v lehote na 
predkladanie ponúk podľa bodu A.1-22.2. 
 

21   OZNAČENIE OBÁLOK PONUKY 
21.1 Uchádzač vloží celú ponuku do samostatnej nepriehľadnej obálky/obalu. Obálka/obal ponuky 

musí byť uzatvorený, prípadne zapečatený/zabezpečený proti nežiadúcemu otvoreniu 
a označený požadovanými údajmi podľa bodu A.1-21.2. 

21.2 Na obálke/obale ponuky musia byť uvedené nasledovné údaje:   
21.2.1 adresa, na ktorú sa ponuka doručuje, podľa bodu A.1-22.1 (na obálku uvádzať: 

Mestský úrad Spišská Nová Ves, Štefánikovo námestie 1, 052 01 Spišská Nová Ves) 
21.2.2 identifikácia uchádzača (jeho obchodné meno a adresa sídla/miesta podnikania), 
21.2.3 označenie obalu/obálky: „Verejná súťaž - neotvárať!“, 
21.2.4 označenie heslom verejnej súťaže: „Zníženie energetickej náročnosti budovy 

Materskej školy na ul. Jilemnického 2 v Spišskej Novej Vsi výmenou výplní 
otvorov“. 

 
22     MIESTO A LEHOTA NA PREDKLADANIE PONUKY 
22.1   Ponuky uchádzačov je potrebné doručiť poštou na adresu: 

Mestský úrad Spišská Nová Ves, Štefánikovo námestie 1, 052 01 Spišská Nová Ves. 
Pri osobnom doručení na adresu:  
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Mestský úrad Spišská Nová Ves, Štefánikovo námestie 1, Podateľňa (prízemie, č. dverí 106), 
v pracovných dňoch: stránkové hodiny 7.30 – 11.30, 12.30 – 14.00 hod. 

22.2   Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa: 29. 07. 2013 o 11.30 hod. 
22.3  V prípade, ak uchádzač predloží ponuku prostredníctvom poštovej zásielky, je rozhodujúci 

termín doručenia ponuky verejnému obstarávateľovi. 
22.4   Pri osobnom doručení ponuky uchádzačom verejný obstarávateľ vydá uchádzačovi potvrdenie 

o jej prevzatí s uvedením miesta, dátumu a času prevzatia ponuky. 
22.5   Ponuka uchádzača doručená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk, uvedenej v bode A.1-

22.2, vráti sa uchádzačovi neotvorená. 
 
23    DOPLNENIE, ZMENA A ODVOLANIE PONUKY 
23.1 Uchádzač môže predloženú ponuku dodatočne doplniť, zmeniť alebo vziať späť do uplynutia 

lehoty na predkladanie ponúk podľa bodu A.1-22.2.  
23.2 Doplnenie, zmenu alebo späťvzatie ponuky je možné vykonať odvolaním pôvodnej ponuky na 

základe písomnej žiadosti uchádzača, podpísanej uchádzačom alebo osobou oprávnenou 
konať za uchádzača, doručenej osobne alebo zaslanej prostredníctvom poštovej zásielky na 
adresu podľa bodu A.1-22.1. Doplnenú, zmenenú alebo inak upravenú ponuku je 
potrebné doručiť v lehote na predkladanie ponúk podľa bodu A.1-22.2 a na adresu podľa bodu 
A.1-22.1. 
 

 
Časť V. 

Otváranie a vyhodnotenie ponúk 
 
24   OTVÁRANIE PONÚK 
24.1 Otváranie ponúk sa uskutoční na adrese: 

Mestský úrad Spišská Nová Ves, Štefánikovo námestie 1, 052 01 Spišská Nová Ves, 
Oddelenie výstavby a dopravy, 2. poschodie, zasadacia miestnosť - číslo dverí 317, 

24.2 Otváranie ponúk: sa uskutoční dňa 29. 07. 2013 o 13.00 hod. 
24.3 Účasť na otváraní ponúk: Na otváraní ponúk sa môže zúčastniť každý uchádzač, ktorý 

predložil ponuku v lehote na predkladanie ponúk. Uchádzač môže byť zastúpený osobou 
oprávnenou zúčastniť sa na otváraní obálok s ponukami za uchádzača. Uchádzač (fyzická 
osoba), štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu uchádzača (právnická osoba) sa na 
otváraní ponúk preukáže preukazom totožnosti. Poverený zástupca uchádzača sa preukáže 
preukazom totožnosti a (úradne overeným) splnomocnením na zastupovanie. 

24.4 Na otváraní ponúk za účasti uchádzačov podľa bodu A.1-24.3 sa všetkým zúčastneným 
zverejnia obchodné mená, adresy sídla/miesta podnikania všetkých uchádzačov, ktorých 
ponuky boli doručené v lehote na predkladanie ponúk a na adresu uvedenú na doručenie 
ponúk, a ich návrhy na plnenie kritérií určených verejným obstarávateľom na vyhodnotenie 
ponúk, ktoré sa dajú vyjadriť číslom. 

24.5 Všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk, verejný 
obstarávateľ zašle najneskôr do 5 dní Zápisnicu z otvárania ponúk s uvedením zoznamu 
uchádzačov, vrátane ich obchodných mien, sídiel alebo miest podnikania a ich návrhov na 
plnenie kritérií, ktoré sa dajú vyjadriť číslom. 
 

25    PRESKÚMANIE PONÚK 
25.1 Do procesu vyhodnocovania ponúk budú zaradené tie ponuky, ktoré: 

25.1.1 obsahujú náležitosti uvedené v bode A.1-16,  
25.1.2 zodpovedajú požiadavkám a podmienkam na predmet zákazky uvedeným vo Výzve 

na predkladanie ponúk a v týchto Súťažných podkladoch. 
25.2 Platnou ponukou je ponuka, ktorá neobsahuje žiadne obmedzenia alebo výhrady, ktoré sú 

v rozpore s požiadavkami a podmienkami uvedenými vo Výzve, prostredníctvom ktorej 
bolo vyhlásené verejné obstarávanie, a v týchto Súťažných podkladoch a neobsahuje také 
skutočnosti, ktoré sú v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi. 

25.3 V prípade ak ponuka uchádzača nebude spĺňať požiadavky verejného obstarávateľa podľa 
bodov A.1-25.1 a A.1-25.2 a bude z verejného obstarávania vylúčená, uchádzačovi bude 
bezodkladne písomne oznámené vylúčenie jeho ponuky s uvedením dôvodu vylúčenia. 
 



č. SŠZ-MsÚ SNV/VO-01/2013  Strana 9 z 23 

 

26    VYHODNOTENIE SPLNENIA PODMIENOK ÚČASTI UCHÁDZAČOV 
26.1 Vyhodnotenie splnenia podmienok účasti uchádzačov bude založené na posúdení splnenia:  

26.1.1 podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa osobného postavenia 
uchádzača podľa § 26 zákona č. 25/2006 Z. z. a 

26.1.2 požadovaných podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa:  
26.1.2.1 finančného a ekonomického postavenia uchádzača podľa § 27 zákona č. 

25/2006 Z. z. a  
26.1.2.2 technickej alebo odbornej spôsobilosti uchádzača podľa § 28 – 30 zákona č. 

25/2006 Z. z. 
26.2 Uchádzač, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní, 

preukazuje splnenie podmienok účasti: 
26.2.1 podľa § 26 zákona č. 25/2006 Z. z. za každého člena skupiny osobitne, 
26.2.2 ktoré sa týkajú finančného a ekonomického postavenia, za všetkých členov skupiny 

spoločne, 
26.2.3 ktoré sa týkajú technickej alebo odbornej spôsobilosti, za všetkých členov skupiny 

spoločne. 
Splnenie podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 písm. f) zákona č. 25/2006 Z. z. (resp. bod A.2-
1.1 písm. f) Súťažných podkladov) preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu 
zákazky, ktorú má zabezpečiť. 
Skupina dodávateľov môže využiť finančné zdroje účastníkov skupiny dodávateľov alebo 
iných osôb podľa § 27 ods. 2 zákona č. 25/2006 Z. z. (resp. bod A.2-2.3 Súťažných 
podkladov), technické a odborné kapacity účastníkov skupiny dodávateľov alebo iných osôb 
podľa § 28 ods. 2 zákona č. 25/2006 Z. z. (resp. bod A.2-3.4 Súťažných podkladov). 

26.3 Splnenie podmienok účasti uchádzačov vo verejnej súťaži podľa bodu A.1-26.1 sa bude 
posudzovať z dokladov predložených podľa požiadaviek uvedených vo Výzve na predkladanie 
ponúk s vysvetlením podľa časti A.2 Súťažných podkladov a pri skupine dodávateľov 
spôsobom podľa bodu A.1-26.2. 

26.4 Komisia môže písomne požiadať uchádzača alebo záujemcu o vysvetlenie alebo doplnenie 
predložených dokladov, keď z predložených dokladov nemožno posúdiť ich platnosť alebo 
splnenie podmienky účasti. 
Uchádzač musí doručiť vysvetlenie alebo požadované doplnenie predložených dokladov do 
a) 5 pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti, ak verejný obstarávateľ použil s 

uchádzačom alebo záujemcom formu komunikácie poštovou prepravou, 
b) 2 pracovných dní odo dňa odoslania žiadosti, ak verejný obstarávateľ použil s 

uchádzačom alebo záujemcom elektronickú formu komunikácie,  
pokiaľ verejný obstarávateľ neurčil dlhšiu lehotu.    

26.5 Uchádzač bude z verejného obstarávania vylúčený, ak: 
a) nesplnil podmienky účasti, 
b) predložil neplatné doklady, 
c) nepredložil po písomnej žiadosti vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov v 

určenej lehote, alebo 
d) poskytol nepravdivé alebo skreslené informácie. 

26.6 Neplatnými dokladmi sú doklady: 
a) ktorým uplynula lehota platnosti, 
b) ktoré sú neúplné alebo 
c) ktoré sú poškodené, nečitateľné alebo pozmenené. 

26.7 Po posúdení splnenia podmienok účasti vo verejnom obstarávaní komisia vyhotoví zápisnicu 
podľa § 33 ods. 10 zákona č. 25/2006 Z. z. a odovzdá ju verejnému obstarávateľovi. 

26.8 Ak uchádzač alebo záujemca nesplní všetky podmienky účasti, verejný obstarávateľ ho v 
zmysle § 33 ods. 11 zákona č. 25/2006 Z. z. vylúči a bezodkladne písomne upovedomí že bol 
vylúčený s uvedením dôvodu vylúčenia.  
POUČENIE: Námietka podľa § 138 ods. 2 písm. e) nemôže byť podaná, pretože sa jedná 
o podlimitnú zákazku zadanú podľa § 140 písm. b) zákona č. 25/2006 Z. z.. 
 

27    OPRAVA CHÝB 
27.1 Zrejmé matematické chyby, zistené pri vyhodnocovaní ponúk, budú opravené v prípade:  

27.1.1 rozdielu medzi sumou uvedenou číslom a sumou uvedenou slovom; platiť bude suma 
uvedená slovom, 
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27.1.2 rozdielu medzi jednotkovou cenou a celkovou cenou, ak uvedená chyba vznikla 
dôsledkom nesprávneho násobenia jednotkovej ceny množstvom; platiť bude 
jednotková cena, 

27.1.3 preukázateľne hrubej chyby pri jednotkovej cene v desatinnej čiarke; platiť bude 
jednotková cena s opravenou desatinnou čiarkou, celková cena položky bude 
odvodená od takto opravenej jednotkovej ceny, 

27.1.4 nesprávne spočítanej sumy vo vzájomnom súčte alebo medzisúčte jednotlivých 
položiek; platiť bude správny súčet, resp. medzisúčet jednotlivých položiek a pod. 

O každej vykonanej oprave bude uchádzač bezodkladne upovedomený. Bude požiadaný 
o predloženie písomného súhlasu s vykonanou opravou v časti ponuky, týkajúceho sa návrhu 
na plnenie jednotlivých kritérií určených na vyhodnotenie ponúk.  

27.2 Z procesu vyhodnocovania bude vylúčená ponuka uchádzača: 
27.2.1 ak uchádzač neakceptuje opravenú sumu alebo 
27.2.2 ak uchádzač nepredloží písomný súhlas s vykonanou opravou podľa bodu A.1-27.1 

v lehote do 5 pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti o súhlas s vykonanou 
opravou, ak komisia nestanovila inú lehotu. 

27.3 Ak uchádzač alebo záujemca nesplní požiadavky verejného obstarávateľa na predmet zákazky, 
verejný obstarávateľ ho v zmysle § 42 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z. z. vylúči a písomne 
upovedomí že bol vylúčený s uvedením dôvodu vylúčenia podľa § 42 ods. 7 zákona č. 
25/2006 Z. z..  
POUČENIE: Námietka podľa § 138 ods. 2 písm. e) nemôže byť podaná, pretože sa jedná 
o podlimitnú zákazku zadanú podľa § 140 písm. b) zákona č. 25/2006 Z. z.. 
 

28    VYSVETĽOVANIE PONÚK 
28.1 Komisia môže písomne požiadať uchádzača vysvetlenie svojej ponuky. Vysvetlením ponuky 

nemôže dôjsť k jej zmene. Za zmenu ponuky sa nepovažuje odstránenie zrejmých chýb v 
písaní a počítaní. 

28.2 Uchádzač bude požiadaný o odôvodnenie návrhu mimoriadne nízkej ponuky v prípade, ak 
bude ponuka obsahovať neobvykle nízku cenu. 

28.3 Odôvodnenie nízkej ponuky musí uchádzač doručiť verejnému obstarávateľovi do 5 
pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti, pokiaľ komisia neurčila dlhšiu lehotu. 

28.4 Verejný obstarávateľ vylúči ponuku v zmysle § 42 odst. 5 zákona č. 25/2006 Z. z. ak uchádzač  
a) nedoručí písomné vysvetlenie ponuky na základe požiadavky komisie o vysvetlenie ponuky 

v lehote 5 pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti o vysvetlenie, ak komisia neurčí dlhšiu 
lehotu,  

b) predložením vysvetlenia ponuky došlo k zmene ponuky, 
c) nedoručí písomné odôvodnenie mimoriadne nízkej ponuky do 5 pracovných dní odo dňa 

doručenia žiadosti, pokiaľ komisia neurčila dlhšiu lehotu,  
d) nedostaví sa po výzve komisie na osobnú konzultáciu na účely vysvetlenia predloženého 

odôvodnenia mimoriadne nízkej ponuky alebo 
e) predložené odôvodnenie mimoriadne nízkej ponuky sa obsahovo netýka: 

1) hospodárnosti stavebných postupov, hospodárnosti výrobných postupov alebo 
hospodárnosti poskytovaných služieb, 

2) technického riešenia alebo osobitne výhodných podmienok, ktoré má uchádzač k 
dispozícii na dodanie tovaru, na uskutočnenie stavebných prác, na poskytnutie služby, 

3) osobitosti tovaru, osobitosti stavebných prác alebo osobitosti služby navrhovanej 
uchádzačom, 

4) 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, 

5) možnosti uchádzača získať štátnu pomoc. 
28.5 Ak uchádzač alebo záujemca nesplní požiadavky verejného obstarávateľa na predmet zákazky, 

verejný obstarávateľ ho v zmysle § 42 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z. z. vylúči a písomne 
upovedomí že bol vylúčený s uvedením dôvodu vylúčenia podľa § 42 ods. 7 zákona č. 
25/2006 Z. z..  
POUČENIE: Námietka podľa § 138 ods. 2 písm. e) nemôže byť podaná, pretože sa jedná 
o podlimitnú zákazku zadanú podľa § 140 písm. b) zákona č. 25/2006 Z. z..  
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29    VYHODNOTENIE PONÚK 
29.1  Vyhodnocovanie ponúk komisiou je neverejné. 
29.2  Ponuky uchádzačov, ktoré budú spĺňať stanovené podmienky podľa bodu A.1-25 a neboli 

z verejného obstarávania vylúčené, budú vyhodnocované komisiou podľa kritérií na 
vyhodnotenie ponúk spôsobom určeným v časti A.3 Súťažných podkladov. 

29.3 O vyhodnotení ponúk komisia vyhotoví zápisnicu podľa § 42 ods. 8 zákona č. 25/2006 Z. z. a 
odovzdá ju verejnému obstarávateľovi. 

 
 

Časť VI. 
Dôvernosť a etika vo verejnom obstarávaní 

 
30    DÔVERNOSŤ PROCESU VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA 
30.1 Informácie týkajúce sa preskúmavania, vysvetľovania, vyhodnocovania ponúk a odporúčaní 

na prijatie ponuky najúspešnejšieho uchádzača sú dôverné. Členovia komisie na otváranie 
ponúk, posúdenie splnenia podmienok účasti vo verejnom obstarávaní a na vyhodnotenie 
ponúk a zodpovedné osoby verejného obstarávateľa nesmú/nebudú počas prebiehajúceho 
procesu vyhláseného verejného obstarávania poskytovať alebo zverejňovať uvedené 
informácie o obsahu ponúk ani uchádzačom, ani žiadnym iným tretím osobám a sú viazaní 
mlčanlivosťou podľa § 42 odst. 11 zákona č. 25/2006 Z. z. 

30.2 Informácie, ktoré uchádzač v ponuke označí za dôverné, nebudú zverejnené alebo inak použité 
bez predošlého súhlasu uchádzača, pokiaľ uvedené nebude v rozpore so zákonom č. 25/2006 
Z. z. (povinnosť verejného obstarávateľa oznamovať či zasielať úradu pre verejné 
obstarávanie (ÚVO) dokumenty a iné oznámenia, ako i ustanovenia ukladajúce verejnému 
obstarávateľovi a ÚVO zverejňovať dokumenty a iné oznámenia podľa tohto zákona) a inými 
všeobecne záväznými právnymi predpismi/osobitnými predpismi (zákon č. 211/2000 Z. z. o 
slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 
215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 
atď.). 

30.3 Za dôverné informácie je v zmysle na účely zákona č. 25/2006 Z. z. 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. 
 

31    OPRAVNÉ PROSTRIEDKY 
31.1 Uchádzač, záujemca, účastník alebo osoba, ktorej práva alebo právom chránené záujmy boli 

alebo mohli byť dotknuté postupom verejného obstarávateľa, môže podľa § 135 zákona č. 
25/2006 Z. z. uplatniť revízne postupy. 

31.2 Uchádzač, záujemca, účastník alebo osoba, ktorej práva alebo právom chránené záujmy boli 
alebo mohli byť dotknuté postupom verejného obstarávateľa, môže podať verejnému 
obstarávateľovi žiadosť o nápravu podľa § 136 zákona č. 25/2006 Z. z. proti niektorej zo 
skutočností ustanovených v § 136 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z. z. a v lehote ustanovenej podľa 
§ 136 ods. 3 zákona č. 25/2006 Z. z.  

31.3 Podľa § 140 písm. b) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní námietky nemožno 
podať pri podlimitných zákazkách podľa § 91 ods. 1 písm. b), pri ktorých verejný obstarávateľ 
postupoval podľa § 100 až 102, ak je predpokladaná hodnota zákazky rovná alebo nižšia, než  
200 000 eur ak ide o uskutočnenie stavebných prác. 

 
 

Časť VII. 
Prijatie ponuky 

 
32    OZNÁMENIE O VÝSLEDKU VYHODNOTENIA PONÚK 
32.1 Každému uchádzačovi, ktorého ponuka bola vyhodnotená podľa bodu A.1-29, bude 

bezodkladne po vyhodnotení zaslané oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk vrátane 
poradia uchádzačov. Súčasne bude táto informácia zverejnená na webovom sídle verejného 
obstarávateľa: www.spisskanovaves.eu/uradna_tabula/ verejne_obstaravanie/. 
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32.2 Úspešnému uchádzačovi bude zaslané oznámenie, že jeho ponuku prijíma. Ostatným 
neúspešným uchádzačom bude jednotlivo zaslané oznámenie, že ich ponuka neuspela 
s uvedením dôvodov, pre ktoré ich ponuka nebola prijatá. 
 

33    UZAVRETIE VEREJNEJ ZMLUVY 
33.1 Verejný obstarávateľ uzavrie verejnú zmluvu na uskutočnenie stavebných prác – Zmluvu o 

dielo s úspešným uchádzačom v lehote viazanosti ponúk.  
33.2 Úspešný uchádzač bude verejným obstarávateľom vyzvaný na predloženie návrhu verejnej 

zmluvy, pričom verejný obstarávateľ úspešnému uchádzačovi poskytne vzor zmluvy. Návrh 
musí byť vypracovaný v súlade s ponukou uchádzača a týmito Súťažnými podkladmi. Návrh 
zmluvy predloží úspešný uchádzač v dvoch vyhotoveniach a tento návrh musí byť podpísaný 
uchádzačom, jeho štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu alebo iným 
zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača v záväzkových vzťahoch. 

33.3 Ak by úspešný uchádzač odmietol predložiť podpísaný návrh zmluvy v súlade s jeho ponukou 
a týmito Súťažnými podkladmi v termíne určenom verejným obstarávateľom, bude to verejný 
obstarávateľ považovať za odstúpenie od jeho ponuky v lehote viazanosti ponúk. 

33.4 Ak by bola úspešným uchádzačom skupina dodávateľov a ak by táto skupina nepreukázala 
vytvorenie takej právnej formy, aby bolo zabezpečené riadne plnenie zmluvy v stanovenej 
lehote pred podpisom zmluvy tak, aby zmluva mohla byť podpísaná v lehote viazanosti 
ponúk, bude to verejný obstarávateľ považovať za odstúpenie od ponuky skupiny dodávateľov 
v lehote viazanosti ponúk. 

33.5 Zmluvu s úspešným uchádzačom, ktorého ponuka bola prijatá, verejný obstarávateľ uzavrie 
po odsúhlasení jej konečného znenia oboma zmluvnými stranami a to najneskôr do uplynutia 
lehoty viazanosti ponúk, avšak najskôr: 
33.5.1 šestnásty deň odo dňa odoslania oznámenia o výsledku vyhodnotenia ponúk 

uchádzačom, ktorých ponuky boli vyhodnocované, ak nebola doručená žiadosť 
o nápravu alebo ak žiadosť o nápravu bola doručená po uplynutí lehoty podľa § 136 
ods. 3 zákona č. 25/2006 Z. z., 

33.5.2 ak bola doručená žiadosť o nápravu v lehote podľa § 136 ods. 3 zákona č. 25/2006 Z. 
z., šestnásty deň po uplynutí lehoty na vykonanie nápravy podľa § 136 ods. 6 písm. a) 
zákona č. 25/2006 Z. z.,  

33.5.3 ak žiadosť o nápravu bola zamietnutá, šestnásty deň odo dňa odoslania oznámenia o 
zamietnutí žiadosti o nápravu podľa § 136 ods. 6 písm. b) zákona č. 25/2006 Z. z.  

33.6 Úspešný uchádzač alebo uchádzači sú povinní poskytnúť verejnému obstarávateľovi riadnu 
súčinnosť potrebnú na uzavretie zmluvy tak, aby mohla byť uzatvorená do 30 dní odo dňa 
uplynutia lehoty podľa bodov A.1-33.5.1 až A.1-33.5.3, ak boli na jej uzatvorenie písomne 
vyzvaní. Ak úspešný uchádzač alebo uchádzači odmietnu uzavrieť zmluvu alebo nesplnia 
povinnosť podľa prvej vety, verejný obstarávateľ ju môže uzatvoriť s uchádzačom alebo 
uchádzačmi, ktorí sa umiestnili ako druhí v poradí. Ak uchádzač alebo uchádzači, ktorí sa 
umiestnili druhí v poradí, odmietnu uzavrieť zmluvu alebo neposkytnú verejnému 
obstarávateľovi riadnu súčinnosť potrebnú na jej uzavretie tak, aby mohla byť uzatvorená do 
30 dní odo dňa, kedy boli k jej uzavretiu písomne vyzvaní, verejný obstarávateľ môže 
uzatvoriť zmluvu s úspešným uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí sa umiestnili ako tretí v 
poradí. Uchádzač alebo uchádzači, ktorí sa umiestnili tretí v poradí, sú povinní poskytnúť 
verejnému obstarávateľovi riadnu súčinnosť potrebnú na uzavretie zmluvy tak, aby mohla byť 
uzatvorená do 30 dní odo dňa, kedy boli k jej uzavretiu písomne vyzvaní. 
      
 

Časť VIII. 
Ostatné podmienky 

 
34 OSTATNÉ PODMIENKY ZÁKAZKY 
34.1 Všetky výdavky a náklady spojené s prípravou a predložením žiadosti o účasť, dokladov, 

ktorými sa preukazuje splnenie podmienok účasti a iných dokladov súvisiacich s touto 
zákazkou, ako i spojené s predkladaním ponuky znáša záujemca/uchádzač bez finančného 
nároku voči verejnému obstarávateľovi, a to bez ohľadu na výsledok verejného obstarávania. 

34.2 Verejný obstarávateľ, uvedený v bode A.1-1 Súťažných podkladov, si vyhradzuje právo 
v zmysle § 46 zákona č. 25/2006 Z. z. použitý postup zadávania zákazky zrušiť, ak: 
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a) ani jeden uchádzač alebo záujemca nesplnil podmienky účasti vo verejnom obstarávaní 
a uchádzač alebo záujemca neuplatnil žiadosť o nápravu v lehote podľa § 136 ods. 3 
zákona č. 25/2006 Z. z.,  

b) nedostal ani jednu ponuku, 
c) ani jedna z predložených ponúk nezodpovedá požiadavkám určeným v týchto Súťažných 

podkladoch a uchádzač neuplatnil žiadosť o nápravu v lehote podľa § 136 ods. 3 zákona č. 
25/2006 Z. z., 

d) jej zrušenie nariadil Úrad pre verejné obstarávanie. 
34.3 Ak sa podstatne zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásila Výzva, verejný obstarávateľ môže 

použitý postup zadávania podprahovej zákazky zrušiť. 
34.4 V prípade, ak budú všetky hodnotené ponuky presahovať predpokladanú hodnotu zákazky, 

uvedenú v bode A.1-8.1, verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku a 
súťaž v zmysle § 46 ods. 1 písm. c) zákona č. 25/2006 Z. z. zrušiť. 

34.5 Ak by ktorýkoľvek doklad podľa uchádzača obsahoval osobné údaje podľa zákona č. 
428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, je uchádzač povinný 
zabezpečiť pre verejného obstarávateľa súhlas so spracovaním týchto osobných údajov na 
účely verejného obstarávania. 

34.6 Ak by ktorýkoľvek doklad podľa uchádzača obsahoval obchodné tajomstvo, je uchádzač 
povinný toto označiť a upozorniť na to verejného obstarávateľa. 
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A.2  PODMIENKY ÚČASTI UCHÁDZAČOV 
 
 
1 PODMIENKY ÚČASTI VO VEREJNOM OBSTARÁVANÍ TÝKAJÚCE SA OSOBNÉHO POSTAVENIA 

 
1.1 Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti týkajúce sa 

osobného postavenia v zmysle § 26 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z. z.: 
a) 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, 

b) nebol on ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu právoplatne odsúdený za 
trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním, 

c) nebol naňho vyhlásený konkurz, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené 
konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku, 

d) nemá evidované nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie 
a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia, 

e) nemá evidované daňové nedoplatky, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia, 
f) je oprávnený uskutočňovať stavebné práce, vo vzťahu aspoň k jednému predmetu zákazky, 

na ktorú predkladá uchádzač ponuku, 
g) nebolo mu v predchádzajúcich 3 rokoch preukázané závažné porušenie odborných 

povinností, ktoré dokáže verejný obstarávateľ preukázať, 
h) 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 
spoločnosti alebo členom, alebo ktorej štatutárnym orgánom, členom štatutárneho 
orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou osobou je osoba, ktorá je alebo v čase, kedy 
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, kedy k nástupníctvu došlo, 
právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní, ktorá sa stala právnym 
nástupcom osoby, ktorá mala v čase, kedy k nástupníctvu došlo, právoplatne 
uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní. 

i) 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, 

j) 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.    

 
1.2 Doklady:  

Splnenie podmienok účasti podľa § 26 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z. z. uchádzač preukáže podľa 
§ 26 ods. 2 zákona č. 25/2006 Z. z. v originálnom vyhotovení alebo v úradne osvedčených 
kópiách: 
1.2.1 výpisom z registra trestov nie starším ako 3 mesiace, 
1.2.2 potvrdením príslušného súdu nie starším ako 3 mesiace, 
1.2.3 potvrdením Sociálnej poisťovne a zdravotnej poisťovne nie starším ako 3 mesiace, 
1.2.4 potvrdením miestne príslušného daňového úradu nie starším ako 3 mesiace, 
1.2.5 dokladom o oprávnení uskutočňovať stavebné práce, 
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1.2.6 čestným vyhlásením (k bodu A.2-1.1 písm. h), vzor čestného vyhlásenia je na stránke 
http://www.uvo.gov.sk/informacie-o-zozname 

1.2.7 čestným vyhlásením (k bodu A.2-1.1 písm. i), vzor čestného vyhlásenia je na stránke 
http://www.uvo.gov.sk/informacie-o-zozname 

1.2.8 čestným vyhlásením (k bodu A.2-1.1 písm. j), vzor čestného vyhlásenia je na stránke 
http://www.uvo.gov.sk/informacie-o-zozname 

resp. ekvivalentom vydaným v krajinách Európskej únie. 
1.3 Uchádzač alebo člen skupiny zapísaný do zoznamu podnikateľov na Úrade pre verejné 

obstarávanie môže doklady podľa § 26 ods. 2 zákona č. 25/2006 Z. z. nahradiť predložením 
originálu alebo úradne osvedčenej kópie platného potvrdenia o jeho zapísaní do zoznamu 
podnikateľov podľa § 128 zákona č. 25/2006 Z. z., resp. ekvivalentom vydaným v krajinách 
Európskej únie. 

1.4 V zmysle § 26 ods. 4 zákona č. 25/2006 Z. z., ak uchádzač alebo člen skupiny nemá sídlo v 
Slovenskej republike a krajina jeho sídla nevydáva niektoré z dokladov podľa bodu A.2-1.2 až 
A.2-1.3 alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením 
podľa predpisov platných v krajine jeho sídla. 

1.5 V zmysle § 26 ods. 5 zákona č. 25/2006 Z. z., ak má uchádzač alebo člen skupiny 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 uchádzača alebo člena skupiny. 

1.6 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. 
Lehota uplynutia predchádzajúcich 3 rokov, počas ktorých nebolo uchádzačovi preukázané 
závažné porušenie odborných povinností, ktoré by dokázal verejný obstarávateľ preukázať, 
začína plynúť odo dňa, kedy sa rozhodnutie stane konečným.  

1.7 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. 

1.8 Podmienku účasti týkajúcu sa osobného postavenia spĺňa aj ten, komu nebolo 
v predchádzajúcich 3 rokoch preukázané závažné porušenie odborných povinností, ktoré by 
dokázal verejný obstarávateľ preukázať, a nebola mu za to uložená pokuta alebo mu bola 
uložená znížená pokuta podľa osobitného predpisu. 

 
2 PODMIENKY ÚČASTI VO VEREJNOM OBSTARÁVANÍ TÝKAJÚCE SA TECHNICKEJ ALEBO 

ODBORNEJ SPÔSOBILOSTI 
 

2.1 Uchádzač v ponuke predloží doklady, ktorými preukáže svoju technickú alebo odbornú 
spôsobilosť na dodanie predmetu zákazky ako dôkazy, že v predchádzajúcom období bol 
schopný a technicky spôsobilý úspešne plniť zmluvy rovnakého alebo podobného charakteru 
ako zmluva, ktorá je požadovaná, resp. v súčasnom období je schopný a technicky spôsobilý 
riadne plniť takúto zmluvu. 

2.2 Požadovanú technickú alebo odbornú spôsobilosť uchádzač preukáže:  
2.2.1 Doklad: V zmysle § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 25/2006 Z. z. predloží uchádzač zoznam 

stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich 5 rokov (2008, 2009, 2010, 2011, 
2012) doplneným potvrdeniami o uspokojivom vykonaní stavebných prác s uvedením 
cien v EUR, miest a lehôt uskutočnenia prác a zhodnotenia uskutočnených prác podľa 
obchodných podmienok; ak odberateľom:  
a) bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona č. 25/2006 Z. z., 

dokladom je referencia, 
b) bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona č. 25/2006 

Z. z., dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač alebo záujemca 
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nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, 
doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na 
základe ktorého boli uskutočnené. 

Podmienky: Dokladovanie poskytnutých referencií za uvedené obdobie musí byť v počte 
minimálne 3. V zozname k uvedeným referenciám sa požaduje uviesť: názov a sídlo 
odberateľa, predmet zmluvy s popisom rozsahu poskytnutých prác, lehoty dodania (počet 
mesiacov) predmetu zmluvy, objem (ceny) zmluvného plnenia v EUR, kontakt na 
odberateľa, kde je možné tieto údaje overiť. Predložené zoznamy musia obsahovať 
všetky požadované údaje. 
Prepočet inej peňažnej meny na EUR je možné do dokladu dopísať ručne perom. Ceny sa 
prepočítajú v zmysle bodu A.1-14.6 Súťažných podkladov. 
Odôvodnenie: Predložením požadovaných referencií uchádzač preukáže, že v posledných 
rokoch realizoval zmluvy rovnakého alebo podobného typu a rozsahu. 

2.2.2 Doklad: V zmysle § 28 ods. 1 písm. l)  zákona č. 25/2006 Z. z. uchádzač predloží originál 
alebo overenú kópiu vyhlásenia výrobkov o zhode, prípadne iný certifikát preukazujúci 
kvalitu dodávaných výrobkov. 
Podmienky: Verejný obstarávateľ vyžaduje predloženie vyhlásení zhody a doplňujúcich 
podkladov k nim, certifikátov vydaných autorizovanými osobami alebo notifikovanými 
osobami, ktoré majú oprávnenie na posudzovanie zhody výrobkov alebo na 
preukazovanie zhody stavebných výrobkov s technickými špecifikáciami. Verejný 
obstarávateľ uzná ako rovnocenné aj osvedčenia vydané príslušnými orgánmi členských 
štátov Európskej únie. 
Odôvodnenie: Predložením vyhlásenia výrobkov o zhode, prípadne iných certifikátov 
uchádzač preukazuje skutočnosť, že ním dodávané výrobky svojou kvalitou zodpovedajú 
požadovaným technickým špecifikáciám. 

2.3 Uchádzač alebo záujemca 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 alebo záujemca verejnému 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 
záujemca alebo 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 písm. f) zákona č. 
25/2006 Z. z. (t . j. podľa bodu A.2-1.1 písm. f) Súťažných podkladov) vo vzťahu k tej časti 
predmetu zákazky, na ktorú boli kapacity záujemcovi alebo uchádzačovi poskytnuté. Ak 
uchádzač alebo záujemca 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 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.     
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A.3  KRITÉRIÁ NA VYHODNOTENIE PONÚK A PRAVIDLÁ ICH UPLATNENIA 
 

1.1 Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk s váhou 100 % je konečná navrhovaná cena 
vrátane DPH/celkom v EUR za dodanie celého predmetu zákazky, vypočítaná a vyjadrená 
podľa bodu A.1-14 Súťažných podkladov. 

1.2 Jednotlivé ponuky budú hodnotené každým členom komisie samostatne. 
1.3 Hodnotenie ponúk uchádzačov je dané pridelením im príslušného poradia, t. j. príslušným 

poradovým miestom (rozsah hodnotenia je daný počtom uchádzačov) podľa posudzovaných 
ponukových cien za dodanie predmetu zákazky tak, že ponuke s najnižšou cenou sa pridelí 
poradové miesto 1., druhej najnižšej ponuke sa pridelí poradové miesto 2., atď. Najvhodnejšia 
ponuka je tá, ktorá dosiahne najnižší súčet poradí priradených všetkými členmi komisie, t. j. 
ponuka s najnižšou cenou. 

1.4 Poradie uchádzačov určí každý člen komisie porovnaním výšky navrhnutých ponukových 
cien za dodanie predmetu zákazky, vyjadrených v EUR vrátane DPH, resp. celkom, 
uvedených v jednotlivých ponukách uchádzačov. Spočítaním poradí jednotlivých uchádzačov 
za všetkých členov komisie sa stanoví konečné poradie uchádzačov. 

1.5 Úspešnosť ponuky: Najúspešnejším bude ten uchádzač, ktorý navrhol/požaduje za dodanie 
predmetu zákazky najnižšiu cenu vrátane DPH/celkom v EUR. Ostatní uchádzači budú 
neúspešní. 
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B.1  VŠEOBECNÉ PODMIENKY DODANIA PREDMETU ZÁKAZKY 
 
Verejný obstarávateľ stanovil obchodné podmienky realizácie predmetu zákazky do nasledovných 
záväzných všeobecných podmienok, ktoré je povinný víťazný uchádzač akceptovať v návrhu 
verejnej zmluvy - Zmluvy o dielo: 
 
Ponuková cena: 
1.1 Navrhnutú ponukovú cenu za dielo považuje verejný obstarávateľ za maximálnu a 

neprekročiteľnú. Budú v nej zahrnuté všetky práce, dodávky a služby súvisiace s predmetom 
realizácie zákazky a vyplývajúce pre úspešného uchádzača zo Zmluvy. 

1.2 Výšku ceny počas realizácie predmetu Zmluvy o dielo možno meniť len písomným dodatkom 
odsúhlaseným zmluvnými stranami v zmysle ustanovenia § 547 Obchodného zákonníka, a to 
pri legislatívnych zmenách v oblasti DPH. 

 
Platobné podmienky:  
1.3 Zhotoviteľovi diela sa neposkytujú preddavky (zálohy).  
1.4 Zhotoviteľ má právo a povinnosť vystaviť faktúru za uskutočnené práce po schválení a prevzatí 

prác objednávateľom (verejný obstarávateľ v zmysle Zmluvy o dielo) a túto doručiť do 14 
kalendárnych dní objednávateľovi po riadnom prevzatí diela objednávateľom. 

1.5 Faktúra musí spĺňať náležitosti daňového dokladu podľa § 71 ods. 2 zákona č. 222/2004 Z. z. o 
dani z pridanej hodnoty v znení neskorších úprav. Faktúra musí obsahovať jednotlivé položky 
a popis jednotlivých prvkov dodávky a ich ceny. Ako prílohu faktúry zhotoviteľ predloží 
dodací list a preberací protokol potvrdené objednávateľom. 

1.6 Zhotoviteľ bude povinný predložiť objednávateľovi faktúru v dvoch vyhotoveniach. 
1.7 Predmet zákazky sa bude financovať formou bezhotovostného platobného styku v lehote 

splatnosti faktúr do 30 kalendárnych dní odo dňa ich doručenia objednávateľovi. 
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B.2  OPIS PREDMETU ZÁKAZKY  
 
Popis okien a dverí 

- 5 komorové s dvomi tesneniami 
- s čírym izolačným dvojsklom s Ug=1,1 W/m2K  
- farba okien a dverí – biela 

 
Popis doplnkového sortimentu 

- externé parapetné dosky – materiál hliník, šírka 350 mm, farba biela 
- interné parapetné dosky – materiál PVC, šírka 250 mm, farba biela 
- PVC profil – materiál PVC  
- interné žalúzie – celotieniace, farba biela 

 
Popis prác 

- demontáž jestvujúcich výplní, 
- montáž nových plastových okien a dverí 
- montáž externých a interných parapetných dosiek 
- stavebné vysprávky 
- likvidácia starých výplní a stavebnej sutiny 
- montáž žalúzií 

 
Zostavy okien a dverí 
Legenda:   Ž = žalúzie 
             N = nepriehľadné sklo 

      PVC = výplň PVC 

          +  = okná bez otvárania 
1. zostava:  3 kusy zostáv so žalúziami, sklo priehľadné 

 
 
 
2. zostava:  6 kusov zostáv so žalúziami, sklo priehľadné 
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3. zostava:  3 kusy zostáv so žalúziami - medzi oknami bude PVC profil, sklo priehľadné 
 

 
 
 
4. zostava:  1 kus zostavy - medzi oknami bude PVC profil, Ž - žalúzie a N - nepriehľadné sklo 
 

 
 
 
5. zostava:  1 kus zostavy - medzi oknami bude PVC profil, sklo nepriehľadné 
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6. zostava:  3 kusy zostáv – medzi oknami bude PVC profil, sklo nepriehľadné 
 

 
 
 
 
7. zostava:  1 kus zostavy – vchodové dvere, vonkajšie otváranie, ľavé, zámok: guľa-kľúč, 

spodná výplň dverí PVC, hrná výplň a svetlík nad dverami sklo 
nepriehľadné 

 

 
 
 
8. zostava:  30 kusov – sklo nepriehľadné 
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9. zostava:  18 kusov – žalúzie, sklo priehľadné, interná parapetná doska š = 250 mm 
 

 
 
 
10. zostava:  6 kusov – žalúzie, sklo priehľadné, interná parapetná doska š = 250 mm 
 

 
 
 
 
11. zostava:  18 kusov– sklo nepriehľadné 
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12. zostava:  2 kusy – sklo nepriehľadné, spodné krídlo s uzamykateľnou kľučkou 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


