
Obec Vysoká pri Morave

Obnova obalových konštrukcií obecného úradu

Identifikácia verejného 

obstarávateľa

Názov: Obec Vysoká pri Morave

Adresa: Hlavná 196, 900 66  Vysoká pri Morave

IČO: 00 305 197

DIČ, IČDPH: 2020643746, obec nie je platiteľom DPH

Kontaktná osoba: Ing. Gabriela Szabóová

Telefón/fax: 035/ 640 6415

e-mail: gabisa@stonline.sk

Predmet obstarávania: Obnova obalových konštrukcií obecného úradu

Hlavný predmet-kód CPV: 45 00 00 00 - 7 stavebné práce

Variantné riešenia: NIE

Predpokladaná hodnota 

zákazky:
83.334,-- eur bez DPH

Časti zákazky: Zákazka sa nedelí na časti

Miesto dodania predmetu 

obstarávania:
Obec Vysoká pri Morave, oecný úrad

Zmluva: Výsledkom súťaže bude zmluva o dielo

Viazanosť ponúk: ma

Lehota viazanosti ponúk: 30.6.2016

Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena za dodanie požadovaného

predmetu obstarávania, uvedená v ponuke uchádzača, bude vyjadrená

v mene euro.

Navrhovaná zmluvná cena musí obsahovať cenu predmetu obstarávania 

bez DPH, DPH a cenu s DPH.

Titulný list s označením, z ktorého jednoznačne vyplýva, že ide o ponuku na

predmet obstarávania podľa týchto súťažných podkladov a musí obsahovať

obchodné meno, sídlo alebo adresu uchádzača.

Obsah ponuky – položkový zoznam dokladov ponuky s odkazom na 

očíslované strany.

Identifikačné údaje uchádzača / skupiny dodávateľov v štruktúre: Obchodné 

meno, sídlo, IČO, DIČ, IČDPH, číslo účtu v banke v tvare IBAN, telefónne 

číslo, faxové číslo, e-mailová adresa, meno a funkcia kontaktnej osoby, 

meno a podpis osoby oprávnenej podpisovať predmetný návrh.

Návrh plnenia kritérií, podľa prílohy č. 1

Aktuálny výpis z obchodného/živnostenského registra, originál alebo 

overená fotokópia, v prípade skupiny dodávateľov výpisy všetkých členov 

skupiny.

Mena a ceny uvádzané v 

ponuke:

Obsah ponuky:

mailto:gabisa@stonline.sk


Obec Vysoká pri Morave

Obnova obalových konštrukcií obecného úradu

Vyhlásenie uchádzača, že súhlasí s podmienkami verejnej súťaže určenými 

verejným obstarávateľom v týchto súťažných podkladoch, citované 

vyhlásenie musí byť podpísané uchádzačom alebo osobou oprávnenou 

konať za uchádzača, v prípade skupiny dodávateľov musí byť podpísané 

každým členom skupiny alebo osobou/osobami oprávnenými konať v danej 

veci za členov skupiny.

Čestné vyhlásenie uchádzača, v ktorom prehlasuje, že údaje uvedené 

v ponuke sú úplné a pravdivé, že nikto z členov jeho riadiacich orgánov nie 

je členom riadiaceho orgánu iného uchádzača, že predkladá len jednu 

ponuku a nie je členom žiadnej skupiny, ktorá predkladá ponuku do tejto 

verejnej súťaže, že v prípade úspešnosti v tejto verejnej súťaži uzavrie 

poistenie zodpovednosti pri výkone povolania minimálne do výšky 150.000,-

- eur, že v prípade úspešnosti v tejto verejnej súťaži súhlasí s výkonom 

kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s uskutočnenými prácami 

kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného 

finančného príspevku medzi príslušným riadiacim orgánom a verejným 

obstarávateľom/konečným prijímateľom pomoci a oprávneným osobám 

poskytne všetku potrebnú súčinnosť. Citované vyhlásenie musí byť 

podpísané uchádzačom alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača, 

v prípade skupiny dodávateľov musí byť podpísané každým členom skupiny 

alebo osobou/osobami oprávnenými konať v danej veci za členov skupiny.

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 požadovanú právnu formu.

Potvrdenia, doklady a dokumenty, prostredníctvom ktorých uchádzač 

preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnej súťaži, požadované 

v oznámení prostredníctvom ktorého bola vyhlásená verejná súťaž a podľa 

týchto súťažných podkladov. 

Dokument s časťou znenia obchodných podmienok dodania predmetu 

obstarávania podľa súťažných podkladov - Zmluva o dielo s prílohami. 

Citovaný dokument s časťou znenia obchodných podmienok dodania 

predmetu obstarávania 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.

V prípade skupiny dodávateľov vystavenú plnú moc 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.

Obsah ponuky:



Obec Vysoká pri Morave

Obnova obalových konštrukcií obecného úradu

Všetky dokumenty v tejto časti ponuky musia byť predložené v listinnej 

podobe (originál alebo úradne overená fotokópia) a 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 

dátum podpisu, bez uvedenia podpisu týchto osôb a odtlačku pečiatky. 

Dokumenty, na ktorých je uvedené rodné číslo sa na pamäťovom médiu 

predkladajú  tak, aby rodné číslo nebolo čitateľné. Všetky takto  

predložené údaje musia byť v jednom súbore, nie však väčšom ako 50 

MB. V prípade, že údaje presahujú požadovanú veľkosť, môže byť viacej 

súborov, ktoré však musia mať logické ucelenie a pomenovanie. 

Chránené pracovisko: Verejný obstarávateľ nevyžaduje účasť len uchádzačov a záujemcov, ktorí 

majú štatút chráneného pracoviska.

Predloženie ponuky

Ing. Gabriela Szabóová

Turecká 36 / 3. poschodie

940 01  Nové Zámky

Lehota na predkladanie 

ponúk:
08.02.2016 12.00 hod SEČ

Názov a adresa na doručenie ponuky

Názov a adresa uchádzača

Heslo: "Vysoká pri Morave - obnova obalových konštrukcií obecného úradu"

NEOTVÁRAŤ, VEREJNÁ SÚŤAŽ

Otváranie ponúk:

Miesto otvárania ponúk: Turecká 36/3. poschodie, Nové Zámky

Termín otvárania ponúk: 09. 02. 2016 14.30 SEČ

Podmienky účasti: Splnenie podmienok účasti možno preukázať čestným vyhlásením 

uchádzača alebo záujemcu, pričom doklady preukazujúce splnenie 

podmienok účasti predkladajú verejnému obstarávateľovi úspešní 

uchádzači podľa § 44 odst.1 zákona o verejnom obstarávaní v čase a 

spôsobom určeným verejným obstarávateľom.

Označenie ponúk:

Adresa na doručenie ponuky:

Obsah ponuky:

Ponuka musí byť predložená v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní a týchto súťažných podkladov.



Obec Vysoká pri Morave

Obnova obalových konštrukcií obecného úradu

Osobné postavenie: Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia 

podľa § 26 ods. 1 zákona  o verejnom obstarávaní a preukázať ich splnenie 

dokladmi podľa § 26 ods. 2, resp. 4 alebo 5 alebo podľa § 32 ods.. 11 zákona 

o verejnom obstarávaní v originálnom vyhotovení alebo ako úradne 

overenej fotokópii týchto dokladov. Doklady musia dokumentovať aktuálny 

stav, ich platnosť musí byť v súlade s § 26 ods. 2 zákona o verejnom 

obstarávaní. Uchádzač zapísaný v zozname podnikateľov môže nahradiť 

doklady uvedené v § 26 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní predložením 

fotokópie potvrdenia Úradu pre verejné obstarávanie o zápise v zozname 

podnikateľov platnom v čase predkladania ponuky. Ak doklady na splnenie 

podmienok účasti na verejnom obstarávaní predkladá skupina dodávateľov, 

osobné postavenie záujemcov predkladá každý člen skupiny osobitne. 

Odôvodnenie: Podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia sa 

vyžadujú podľa § 26 zákona o verejnom obstarávaní.

Ekonomické a finančné 

postavenie:

Vyjadrenie banky alebo pobočky zahraničnej banky o schopnosti plniť

finančné záväzky, nie staršie ako jeden mesiac ku dňu predkladania ponúk.

Odôvodnenie primeranosti a potreby podmienky účasti : Predmetná

podmienka vyplýva z § 27 zákona o verejnom obstarávaní, pričom táto

mapuje stav ekonomickej a finančnej situácie uchádzača, jeho platobnú

schopnosť a plnenie si záväzkov voči banke a iným veriteľom v snahe

zabezpečiť, aby nedošlo k riziku ohľadne plnenia predmetu zákazky z titulu

ekonomickej nestability uchádzača. Podmienka je primeraná a jej potreba

sleduje cieľ nájsť spôsobilého a ekonomicky seriózneho uchádzača, ktorý si

plní svoje záväzky riadne a včas. Uchádzač môže preukázať splnenie tejto

podmienky finančnými zdrojmi tretej osoby.

Minimálna úroveň: V predmetnom vyjadrení banka alebo pobočka

zahraničnej banky potvrdí, že uchádzač nie je v nepovolenom debete,

v prípade splácania úveru dodržuje splátkový kalendár, bežný účet

záujemcu nie je a ani nebol predmetom exekúcie. Potvrdenie nesmie byť

staršie ako jeden mesiac ku dňu predkladania ponuky. Zároveň uchádzač

predloží čestné vyhlásenie, že v iných bankách, pobočkách zahraničných

bánk alebo v zahraničnej banke nemá záväzky. 

Prehľadom o  dosiahnutom obrate v oblasti, ktorej sa predmet zákazky 

týka, najviac za posledné tri hospodárske roky, za ktoré sú dostupné v 

závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti. Odôvodnenie 

primeranosti - táto podmienka mapuje skúsenosti uchádzača v predmete 

zákazky. Rozsah zmluvného plnenia je primeraný a je stanovený 

nediskriminačne, aby sa súťaže mohol zúčastniť čo najväčší počet 

uchádzačov. 

Minimálna úroveň: Stavebné práce na stavbe budov (kód CPV 4521000-2) v 

hodnote minimálne 700.000,-- eur bez DPH celkom za tri hospodárske roky. 

§ 27  ods.1 písm. a)

§ 27 ods. 1 písm. d)



Obec Vysoká pri Morave

Obnova obalových konštrukcií obecného úradu

Technická alebo odborná 

spôsobilosť sa preukazuje:

Zoznamom  stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov 

doplneným potvrdeniami o uspokojivom vykonaní stavebných prác s 

uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia prác a zhodnotenia 

uskutočnených prác podľa obchodných podmienok.  Odôvodnenie 

primeranosti - táto podmienka mapuje skúsenosti uchádzača v predmete 

zákazky. Rozsah zmluvného plnenia je primeraný a je stanovený 

nediskriminačne, aby sa súťaže mohol zúčastniť čo najväčší počet 

uchádzačov. 

Minimálna úroveň: minimálne 5 ks referencií v oblasti stavebných prác na 

výstavbe budov (kód CPV 4521000-2) v  celkovej hodnote najmenej 

500.000,- eur bez DPH, pričom minimálne 2 zákazky jednotlivo musia mať 

hodnotu vo výške minimálne 83.000,-- eur bez DPH.

Uvedením opatrení environmentálneho manažérstva, ktoré uchádzač alebo 

záujemca použije pri plnení zmluvy, ktorej predmetom je uskutočnenie 

stavebných prác.  Odôvodnenie primeranosti - podmienka vyplýva z § 28 

ods.1 písm h) zákona o verejnom obstarávaní, pričom verejný obstarávateľ 

vyžaduje aby sa pri plnení zmluvy dodržiavali zásady environmentálneho 

manažérstva.

Minimálna úroveň ISO 14001 alebo obdobné. 

Obhliadka: Nie je potrebná, v prípade zájmu treba dohodnúť stretnutie vopred.

Poplatok za súťažné 

podklady:

20,-- eur s DPH, uhrádza sa na účet splnomocnenej osoby, číslo  účtu: 

2623108615/1100, variabilný symbol IČO uchádzača, poprípade v 

hotovosti. Súťažné podklady sú k dispozícii aj na profile verejného 

obstarávateľa.

Kritériá na vyhodnotenie 

ponúk:
Kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena s DPH - prílohy č. 1

Obchodné podmienky: Príloha č. 2

Rregister konečných 

užívateľov výhod

V zmysle § 45 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní sú úspešní uchádzači, 

ich subdodávatelia, podľa odseku 10 zákona o verejnom obstarávaní a ich 

osoby podľa § 27 ods. 2 a § 28 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní, 

povinní na účely poskytnutia riadnej súčinnosti potrebnej na uzavretie 

zmluvy, mať v registri konečných užívateľov výhod zapísaných svojich 

konečných užívateľov výhod. Pri skupine dodávateľov  má povinnosť zápisu 

do RKUV každý člen skupiny.

§ 28 ods.1 písm. h)

§ 28 ods. 1 písm. b)


