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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
I.1.    Názov, adresy a kontaktné miesto (miesta) 

Obec Hnilčík
IČO:  00329134
Hnilčík 38, 053 32 Hnilčík
Slovensko
Kontaktné miesto (miesta):  Obec Hnilčík, okres Spišská Nová Ves
Kontaktná osoba: Vladimír Fabian
Mobil: +421 903624640
Telefón: +421 534494103
Email: hnilcik@stonline.sk
Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL):  http://www.hnilcik.ocu.sk
Ďalšie informácie možno získať na:  inom mieste
Príloha A.I) Adresa a kontaktné miesto (miesta), na ktorých možno získať ďalšie informácie
Ing. Milan Filip - MSF57_FILIP
IČO:  35476630
Plechotická 1056/58 , 078 01 Sečovce
Slovensko
Kontaktné miesto (miesta):  Plechotická 1056/58
Kontaktná osoba: Ing. Milan Filip
Mobil: +421 905303752
Telefón: +421 905303752
Email: milan.filip@elauk.sk
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
Ing. Milan Filip - MSF57_FILIP
IČO:  35476630
Plechotická 1056/58 , 078 01 Sečovce
Slovensko
Kontaktné miesto (miesta):  Plechotická 1056/58, Sečovce
Kontaktná osoba: Ing. Milan Filip
Mobil: +421 905303752
Telefón: +421 905303752
Email: milan.filip@elauk.sk
Ponuky budú doručené na:  inom mieste
Príloha A.III) Adresa a kontaktné miesto, na ktoré musia byť doručené ponuky
Ing. Milan Filip - MSF57_FILIP
IČO:  35476630
Plechotická 1056/58 , 078 01 Sečovce
Slovensko
Kontaktné miesto (miesta):  Plechotická 1056/58, Sečovce
Kontaktná osoba: Ing. Milan Filip
Mobil: +421 905303752
Telefón: +421 905303752
Email: milan.filip@elauk.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 
Regenerácia centra obce Hnilčík

II.1.2.    Druh zákazky a miesto uskutočňovania stavebných prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb 
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Stavebné práce
Hlavné stavenisko alebo miesto uskutočňovania stavebných prác:  Obec Hnilčík
NUTS kód: 
SK04

II.1.3.    Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov) 
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác - realizácia stavebného diela so skráteným názvom: "Regenerácia
centra obce Hnilčík" - výber dodávateľa stavebných prác.

II.1.4.    Spoločný slovník obstarávania (CPV) 
Hlavný predmet 
Hlavný slovník: 45200000-9 
Doplnkový slovník: IA13-5,  IA18-0 
Doplňujúce predmety
Hlavný slovník: 45000000-7,  45223000-6,  45340000-2 
Doplnkový slovník: IA19-3 , IA13-5 , IA30-6 , IA18-0 , IA31-9 

II.1.5)    Časti
Táto zákazka sa delí na časti:  Nie

II.2.    Množstvo alebo rozsah zákazky 
II.2.1.    Celkové množstvo alebo rozsah 

Stavba sa člení na stavebné objekty: 
SO 01-1 Úprava verejných priestranstiev 
SO 01-2 Úprava verejných priestranstiev - Verejná zeleň 
SO 01-3 Úprava verejných priestranstiev - Drobná architektúra 
SO 02 - Verejné osvetlenie 
SO 03-1 Výstavba chodníkov 
SO 03-2 Rekonštrukcia chodníkov 
SO 04 - Rekonštrukcia miestnej komunikácie. 
Bližšia špecifikácia stavebných a montážnych prác ako aj požiadavky na materiál je popísané v technickej správe a v
projektovej dokumentácií, ktorá je prílohou súťažných podkladov, vrátane výkazu výmer, ktorý uchádzači naceňujú vo
svojej ponuke.

II.2.2.    Predpokladaná hodnota predmetu zákazky bez DPH 
Hodnota:  337 915,0100 EUR

II.3.    Trvanie zmluvy alebo lehota dodania 
Obdobie:  v dňoch (od zadania zákazky)
Zadajte hodnotu:  90

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:  Verejného obstarávania sa
môže zúčastniť len ten, kto spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 26 a § 26a zákona č.
25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a preukáže ich predložením originálnych dokladov alebo ich overených kópií podľa
§ 26 ods.2 bližšie uvedené aj v bodoch 1.1. až 1.18.: 
1.1 §26 ods. a) Výpisom (výpismi) z registra trestov nie starším (staršími) ako tri mesiace ku dňu predloženia ponuky, že
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: 
1.1.1 fyzická osoba podnikateľ predloží výpis/y z registra trestov za osobu, na ktorú je vydané živnostenské oprávnenie
alebo iné než živnostenské oprávnenie podľa osobitných predpisov, 
1.1.2 právnická osoba podnikateľ predloží výpis/y z registra trestov za osoby, ktoré sú štatutárnym orgánom alebo
členmi štatutárneho orgánu podnikateľa (uchádzača). 
1.2 §26 ods. b) Výpisom (výpismi) z registra trestov nie starším (staršími) ako tri mesiace ku dňu predloženia ponuky, že
nebol on ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu právoplatne odsúdený za trestný čin, ktorého skutková
podstata súvisí s podnikaním: 
1.2.1 fyzická osoba podnikateľ predloží výpis/y z registra trestov za osobu, na ktorú je vydané živnostenské oprávnenie
alebo iné než živnostenské oprávnenie podľa osobitných predpisov, 
1.2.2 právnická osoba podnikateľ predloží výpis/y z registra trestov za osoby, ktoré sú štatutárnym orgánom alebo
členmi štatutárneho orgánu podnikateľa (uchádzača). 
1.3 §26 ods. c) Potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace ku dňu predkladania ponúk, že voči
uchádzačovi nie je vyhlásený konkurz, že nie je v reštrukturalizácii , že nie je v likvidácii, a nebolo proti nemu zastavené
konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku. (doklad predkladajú
právnické osoby aj fyzické osoby). Potvrdenie súdu musí byť aktuálne a musí odrážať skutočný stav v čase, v ktorom sa
uchádzač zúčastňuje verejnej súťaže. 
1.4 §26 ods. d) Potvrdením Sociálnej poisťovne, a Zdravotnej poisťovne (poisťovní), v ktorej je uchádzač vedený v
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evidencii platiteľov, že nemá nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevkov na starobné
dôchodkové sporenie, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia nie staršie ako tri mesiace ku dňu predkladania ponúk. 
1.5 §26 ods. e) Potvrdením miestne príslušného daňového úradu nie starším ako tri mesiace ku dňu predloženia ponuky,
že uchádzač nemá evidované daňové nedoplatky, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia. 
1.6 §26 ods. f) Výpis z OR alebo ŽR je dokladom o tom, že je uchádzač je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať
stavebné práce alebo poskytovať službu vo vzťahu aspoň k jednému predmetu zákazky, na ktorú predkladá uchádzač
ponuku alebo žiadosť o účasť. Doklad o oprávnení uskutočnenia stavebných prác musí odrážať skutočný stav v čase, v
ktorom sa uchádzač zúčastňuje verejnej súťaže.  
1.7 §26 ods. g) Doklad na preukázanie závažného porušenia odborných povinností v predchádzajúcich troch rokoch.
Uchádzač splnenie tejto podmienky nedokladuje. Túto podmienku v prípade potreby zabezpečuje verejný obstarávateľ.
Pokiaľ takáto skutočnosť bude v neprospech uchádzača preukázaná, verejný obstarávateľ je v práve vylúčiť uchádzača
zo súťaže.  
1.8 §26 ods. h) Čestným vyhlásením, že nemá právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní alebo nie je
osobou:  
1.8.1 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, 
1.8.2 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, keď prebiehalo verejné obstarávanie vo vzťahu ku ktorému bol právoplatne uložený zákaz účasti vo
verejnom obstarávaní, bola 
1.8.2.1 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, 
1.8.2.2 právnym nástupcom osoby, ktorá mala v čase, keď k nástupníctvu došlo, právoplatne uložený zákaz účasti vo
verejnom obstarávaní, 
1.8.3 ktorá sa stala právnym nástupcom osoby, ktorá mala v čase, keď k nástupníctvu došlo, právoplatne uložený zákaz
účasti vo verejnom obstarávaní. 
1.9 §26 ods. i) Čestným vyhlásením, že nemá nesplnenú povinnosť vyplatenia odmeny alebo odplaty zo zmluvy s
osobou, ktorá je alebo bola subdodávateľom vo vzťahu k zákazke, zadanej podľa ZVO, ktorá sa vymáha výkonom
rozhodnutia, 
1.10 §26 ods. j) Čestným vyhlásením, že 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. 
1.11 Uchádzač so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, a krajina jeho sídla nevydáva niektoré z 
dokladov uvedených v bode 1.1. až 1.6. alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, môže ich uchádzač nahradiť čestným
vyhlásením, podľa predpisov platných v krajine svojho sídla. 
1.12 Uchádzač so sídlom 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. 
1.13 Uchádzač môže nahradiť doklady uvedené v bode 1.1 až 1.10. overenou kópiou platného potvrdenia Úradu pre
verejné obstarávanie, ak je zapísaný v zozname podnikateľov, ktorý Úrad pre verejné obstarávanie vedie. Uchádzač
môže nahradiť doklady uvedené v bode 1.1. až 1.10 overenou kópiou iného dokladu platného certifikovaného zápisu
vydaného certifikačnou inštitúciou v krajine jeho sídla. V prípade, že doklad platný certifikovaný zápis vydaný
certifikačnou inštitúciou v krajine jeho sídla nepokrýva podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia obligatórne
ustanovené v § 26 ods. 1 písm. a) až j) ZVO (body 1.1 až 1.10), uchádzač tieto skúsenosti preukáže samostatným
dokladom preukazujúcim požadovanú podmienku vydaným príslušnou inštitúciou v krajine jeho sídla. Ak sa takýto
samostatný doklad alebo rovnocenný doklad nevydáva v krajine sídla uchádzača, môže ho uchádzač nahradiť čestným
vyhlásením podľa predpisov platných v krajine jeho sídla podľa § 26 ods. 4 ZVO a bodu 1.11. V prípade, ak právo
členského štátu, v ktorom má uchádzač sídlo 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 podľa § 26 ods. 5 ZVO o verejnom obstarávaní a
bodu 1.11. 
1.14 Ak uchádzač nepredloží doklady podľa bodu 1.1 až 1.10 resp. podľa bodu 1.13 a doklady podľa bodu 2. a bodu 3.
bude z verejnej súťaže vylúčený.  
1.15 Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa osobného
postavenia za každého člen skupiny dodávateľov osobitne. 
 
1.16 Odôvodnenie primeranosti použitia každej určenej podmienky účasti podľa § 26 ZVO vo vzťahu k predmetu
zákazky a potrebu jej zahrnutia medzi podmienky účasti podľa § 32 ods. 6 ZVO:  
Podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia uchádzača vyplývajú z § 26 a § 32 ods. 1 ZVO. Vyžaduje sa
predloženie originálov alebo úradne osvedčených kópií všetkých dokladov uvedených podľa tohto bodu. 
1.17 Ustanovenie § 32 ods. 10 a ods. 11 zákona o verejnom obstarávaní sa použije primerane. V takomto čestnom
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vyhlásení uchádzač taxatívne vymenuje skutočnosti, ktoré nahrádza čestným vyhlásením. Z uchádzačom predloženého
predmetného čestného vyhlásenia musí byť jednoznačne zrejmé, že rozsahom, obsahom aj spôsobom spĺňa podmienky
účasti preukazované čestným vyhlásením, stanovené verejným obstarávateľom ku dňu predkladania ponúk a je schopný
túto skutočnosť preukázať. Uvedené nebráni tomu, aby verejný obstarávateľ po otvorení časti ponuky označenej ako
"Ostatné" mohol v prípade dôvodných pochybností požiadať uchádzača o predloženie konkrétnych dokladov, ktorými by
sa preukázala pravdivosť tvrdení uvádzaných v čestnom vyhlásení. Tým, že po otvorení časti ponuky označenej ako
"Ostatné" verejný obstarávateľ vykonáva vyhodnotenie ponuky vo vzťahu k predloženým dokumentom, je oprávnený
podľa § 33 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní požiadať o vysvetlenie alebo doplnenie dokladov, a teda aj čestného
vyhlásenia. (Informácia č.3: Čestné vyhlásenie uchádzača - doporučený vzor) 
 
1.18 Podmienky účasti týkajúce sa preukazovania majetkovej účasti podľa §26a ZVO: 
1. Verejného obstarávania sa nemôže zúčastniť:  
a) právnická osoba, ktorá má sídlo v štáte, ktorého právny poriadok neumožňuje preukázať, ktoré fyzické osoby v nej
majú kvalifikovanú účasť, 
b) právnická osoba, v ktorej fyzické osoby majú kvalifikovanú účasť a majú bydlisko v štáte, ktorého právny poriadok
neumožňuje takúto kvalifikovanú účasť preukázať alebo 
c) právnická osoba, v ktorej majú kvalifikovanú účasť verejní funkcionári.  
2. Kvalifikovanou účasťou sa na účely zákona o verejnom obstarávaní rozumie priamy alebo nepriamy podiel
predstavujúci aspoň 10% na základnom imaní právnickej osoby alebo na hlasovacích právach v právnickej osobe, alebo
možnosť uplatňovania vplyvu na riadení právnickej osoby, ktorý je porovnateľný s vplyvom zodpovedajúcim tomuto
podielu; nepriamym podielom sa na účely zákona o verejnom obstarávaní rozumie podiel držaný sprostredkovane
prostredníctvom právnických osôb, v ktorých má držiteľ nepriameho podielu kvalifikovanú účasť. 
3. Majetková účasť sa preukazuje výpisom z obchodného registra alebo výpisom z inej zákonom ustanovenej evidencie,
zoznamom akcionárov vedených akciovou spoločnosťou, dokladom vydaným centrálnym depozitárom cenných papierov
alebo obdobnými dokladmi, vydanými inými orgánmi alebo orgánmi iných štátov, nie staršími ako 3 mesiace. 
4. Uchádzač zapísaný do zoznamu podnikateľov vedenom Úradom pre verejné obstarávanie môže doklady podľa § 26
ods. 2 zákona nahradiť predložením potvrdenia o zapísaní do zoznamu podnikateľov podľa § 128 ods. 1 v rozsahu a
platnosti v zmysle zákona. Podľa výkladového stanoviska ÚVO č. 10/2013 z 23.07.2013, uchádzač môže predložiť čestné
vyhlásenie o zapísaní do zoznamu podnikateľov. 
5. Ak uchádzač alebo záujemca nemá sídlo v Slovenskej republike a krajina jeho sídla nevydáva niektoré z dokladov
uvedených v odseku 1.2 alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa
predpisov platných v krajine jeho sídla. 
6. Ak má uchádzač alebo záujemca 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 záujemcu. 
7. Odôvodnenie primeranosti podmienky účasti vo vzťahu k predmetu zákazky:  
Podmienky sú taxatívne stanovené zákonom č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v platnom znení. 
8. Podľa § 32 ods. 11 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní splnenie podmienky účasti možno preukázať
čestným vyhlásením uchádzača alebo záujemcu, pričom doklady, preukazujúce splnenie podmienok účasti predkladá
Verejnému obstarávateľovi úspešný uchádzač podľa § 44 ods. 1 v čase a spôsobom určeným Verejným obstarávateľom.

III.1.2.    Ekonomické a finančné postavenie 
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti:  Uchádzač musí spĺňať
podmienky účasti týkajúce sa finančného a ekonomického postavenia v zmysle § 27 ZVO o verejnom obstarávaní a
preukáže ich predložením originálnych dokladov alebo ich úradne osvedčených kópií, požadovaných v bodoch 2.1. až
2.4.: 
2.1 § 27 ods. 1 písm. a): vyjadrením banky alebo pobočky zahraničnej banky, ktorým môže byť prísľub banky alebo
pobočky zahraničnej banky o poskytnutí úveru minimálne vo výške predpokladanej hodnoty zákazky. 
Bližšia špecifikácia: 
Verejný obstarávateľ požaduje predloženie vyjadrenia alebo ekvivalentného dokladu od banky alebo pobočky
zahraničnej banky alebo zahraničnej banky (banka), v ktorej má záujemca vedený účet, o schopnosti záujemcu plniť
finančné záväzky, ktoré/ý musí obsahovať informáciu o tom, že záujemca/záujemcov: 
- nie je v nepovolenom debete, 
- v prípade splácania úveru, dodržuje splátkový kalendár, 
- bežný účet nie je predmetom exekúcie, 
- resp. že uchádzač má k dispozícií vlastné finančné prostriedky v požadovanom objeme. 
Uvedený doklad musí byť originál a nesmie byt starší ako tri mesiace ku dňu predkladania ponúk. K vyjadreniu
banky/bánk alebo ekvivalentnému/ým dokladu/om záujemca zároveň predloží čestné vyhlásenie potvrdené/podpísané
oprávnenou osobou, že nemá záväzky v inej/ých banke/ách ako tej/tých, od ktorej/ktorých predložil vyššie uvedené
potvrdenie/a resp. ekvivalentný/é doklad/y.  
Odôvodnenie primeranosti použitia určenej podmienky účasti k bodu 2.1 podľa § 27 ZVO vo vzťahu k predmetu zákazky
a potrebu jej zahrnutia medzi podmienky účasti podľa § 32 ods. 6 ZVO: 
V tejto požiadavke verejného obstarávateľa nie je uvedený žiadny číselný údaj a teda požiadavka je primeraná a jej
potreba vyplynula z dôvodu overenia a preukázania finančnej spoľahlivosti záujemcu, t.j., že záujemca je aj po finančnej
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stránke spoľahlivým partnerom. Verejný obstarávateľ neposkytuje finančné preddavky ani zálohy a do doby splatnosti
faktúr musí byť uchádzač schopný finančné záväzky plniť sám. 
 
Minimálna požadovaná úroveň štandardov:  
§ 27 ods. 1, písm. a) uchádzač predloží úverový prísľub banky alebo pobočky zahraničnej banky, že poskytne
uchádzačovi úver na daný projekt vo výške minimálne 300.000,- EUR alebo ekvivalent v inej mene podľa kurzu NBS,
platného ku dňu zverejnenia výzvy na predkladanie ponúk, resp. potvrdenie banky o dispozícií s vlastnými finančnými
prostriedkami v rovnakej výške. Ďalej Uchádzač predloží vyjadrenie banky alebo pobočky zahraničnej banky, ktoré
obsahuje potvrdenie banky nie staršie ako jeden mesiac k poslednému dňu lehoty určenej na predkladanie ponúk o tom,
že uchádzač nebol za predchádzajúcich 36 mesiacov ku dňu vystavenia dokladu v nepovolenom debete, jeho bankový
účet (účty) nebol predmetom exekúcie, v prípade splácania úveru dodržuje splátkový kalendár, ak uchádzač úver z
banky nečerpal, prehlásenie o tejto skutočnosti. Pre spresnenie sa uvádza, že výpis z účtu sa nepovažuje za potvrdenie
banky. 
 
2.2. § 27 ods. 1 písm. d): prehľad o celkovom obrate alebo prehľad o dosiahnutom obrate v oblasti, ktorej sa predmet
zákazky týka, najviac za posledné tri hospodárske roky, resp. za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia
prevádzkovania činnosti. 
Bližšia špecifikácia: 
Verejný obstarávateľ požaduje predloženie prehľadu o dosiahnutom obrate v oblasti, ktorej sa predmet zákazky týka
min. v súhrnnej výške 300.000,00 EUR bez DPH sumárne za posledné 3 hospodárske roky, resp. za roky, ktoré sú
dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti (ďalej len za posledné 3 hospodárske roky).
Prehľad o dosiahnutom obrate záujemca podloží výkazmi ziskov a strát alebo výkazmi o príjmoch a výdavkoch za
posledné 3 hospodárske roky. Výšku obratu v oblasti, ktorej sa predmet zákazky týka predloží uchádzač formou
čestného vyhlásenia. V prípade, že uchádzač prevádzkuje svoju činnosť kratšie obdobie, preukáže výšku obratu
pomerne k dĺžke prevádzkovania činnosti (napr. ak prevádzkuje činnosť 18 mesiacov, potom požadovaná výška obratu
je 300 000,00/36 mesiacov * 18 mesiacov = 150.000,00 EUR); 
Odôvodnenie primeranosti použitia určenej podmienky účastí k bodu 2.2 podľa § 27 ZVO vo vzťahu k predmetu zákazky
a potrebu jej zahrnutia medzi podmienky účastí podľa § 32 ods. 6 ZVO: 
Verejný obstarávateľ túto podmienku účasti podľa § 27 ZVO zadefinoval striktne vo vzťahu k predmetu zákazky s cieľom
dosiahnuť čestnú hospodársku súťaž medzi kvalifikovanými záujemcami. Podmienka účastí je primeraná a jej potreba
vyplynula z dôvodu overenia si skutočnosti, či záujemcovia disponujú nielen odbornými skúsenosťami z oblasti predmetu
zákazky a sú oprávnení a schopní ho plniť, ale či vedia preukázať aj ekonomickú stabilitu a schopnosť bezproblémovo
plniť požadovaný predmet zákazky. 
 
2.3 V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní, tento preukazuje
splnenie podmienok účasti, týkajúcich sa finančného a ekonomického postavenia, podľa bodu 2 časti A.3 Podmienky
účasti uchádzačov týchto súťažných podkladov, za všetkých členov skupiny dodávateľov spoločne. 
 
2.4 Uchádzač alebo záujemca môže na preukázanie finančného a ekonomického postavenia využiť finančné zdroje inej
osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač alebo záujemca verejnému obstarávateľovi
alebo 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 záujemca alebo uchádzač
písomnou zmluvou uzavretou s touto osobou, obsahujúcou 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 a § 26a ZVO vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli zdroje záujemcovi alebo
uchádzačovi poskytnuté. Ak uchádzač alebo záujemca preukázal finančné a ekonomické postavenie zdrojmi inej osoby a
počas trvania zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody dôjde k plneniu, ktorého sa toto preukázanie týka,
uchádzač alebo záujemca je oprávnený toto plnenie poskytnúť len sám, alebo prostredníctvom tej osoby, písomnou
zmluvou s ktorou toto postavenie preukázal; možnosť zmeny subdodávateľa tým nie je dotknutá.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov :  Minimálna požadovaná úroveň štandardov k bodu 2.1:  
§ 27 ods. 1, písm. a) uchádzač predloží úverový prísľub banky alebo pobočky zahraničnej banky, že poskytne
uchádzačovi úver na daný projekt vo výške minimálne 300.000,- EUR alebo ekvivalent v inej mene podľa kurzu NBS,
platného ku dňu zverejnenia výzvy na predkladanie ponúk, resp. potvrdenie banky o dispozícií s vlastnými finančnými
prostriedkami v rovnakej výške. Ďalej Uchádzač predloží vyjadrenie banky alebo pobočky zahraničnej banky, ktoré
obsahuje potvrdenie banky nie staršie ako jeden mesiac k poslednému dňu lehoty určenej na predkladanie ponúk o tom,
že uchádzač nebol za predchádzajúcich 36 mesiacov ku dňu vystavenia dokladu v nepovolenom debete, jeho bankový
účet (účty) nebol predmetom exekúcie, v prípade splácania úveru dodržuje splátkový kalendár, ak uchádzač úver z
banky nečerpal, prehlásenie o tejto skutočnosti. Pre spresnenie sa uvádza, že výpis z účtu sa nepovažuje za potvrdenie
banky.

III.1.3.    Technická alebo odborná spôsobilosť 
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti:  Uchádzač v ponuke predloží
nasledovné doklady, ktorými preukazuje svoju technickú alebo odbornú spôsobilosť na dodanie predmetu zákazky.
Požadovanú technickú alebo odbornú spôsobilosť uchádzač preukáže predložením originálnych dokladov požadovaných
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v bodoch 3.1. až 3.5 alebo ich štatutárom osvedčených kópií: 
 
3.1 § 28 ods. 1 písm. b):  
Predložením zoznamu 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, ak odberateľom 
a) bol verejný obstarávateľ podľa ZVO, dôkaz o plnení potvrdí tento verejný obstarávateľ, 
b) bola iná osoba ako verejný obstarávateľ, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak to nie je možné, vyhlásením uchádzača
alebo záujemcu o ich dodaní. 
Presná špecifikácia: 
Verejný obstarávateľ požaduje predložiť zoznam uskutočnených stavebných prác rovnakých alebo podobných ako
predmet zákazky s uvedením cien, v celkovej zmluvnej cene za predchádzajúcich päť rokov predchádzajúce dňu, ktorý
je posledným dňom lehoty na predkladanie ponúk (ktorého skončením uplynie lehota na predkladanie ponúk) v zmysle
tejto výzvy. Uchádzač predloží minimálne 5 referencií z ktorých každá bude v minimálnej hodnote 50 000 EUR bez DPH
za každú zákazku. 
Predložený zoznam uskutočnených stavebných prác musí obsahovať: 
- obchodné meno alebo názov objednávateľa, kontakt na objednávateľa, kde je možné informácie overiť, 
- sídlo objednávateľa, 
- názov predmetu plnenia zmluvy, 
- zmluvnú cenu a zmluvnú lehotu dodania. 
Odôvodnenie primeranosti použitia určenej podmienky účastí k bodu 3.1. podľa § 28 ZVO vo vzťahu k predmetu
zákazky a potrebu jej zahrnutia medzi podmienky účastí podľa § 32 ods. 6 ZVO: 
Verejný obstarávateľ požaduje predloženie dokladov podľa bodu 3.1. z dôvodu, aby záujemca preukázal schopnosť a
praktické skúsenosti s realizáciou rovnakých alebo podobných stavebných prác, ako je predmet zákazky a preukázal
spôsobilosť realizácie plnenia v požadovanej kvalite. Cieľom týchto podmienok je to, aby záujemca dokumentoval
projekty obdobného zamerania, rozsahu a dopadu a tým preukázal svoju schopnosť dodať vykonať takto požadované
stavebné práce. 
 
3.2 § 28 ods. 1 písm. c):  
Údajmi o technikoch alebo technických orgánoch, tých, ktorí sú zodpovední za kontrolu kvality bez ohľadu na to, v akom
zmluvnom vzťahu sú k uchádzačovi alebo záujemcovi; ak ide o zákazku na stavebné práce, tých, na ktorých sa môže
uchádzač alebo záujemca obrátiť so žiadosťou o vykonanie týchto prác. 
Presná špecifikácia: 
Verejný obstarávateľ požaduje predložiť údaje o osobe kontrolóra kvality, a to najmä: 
- osvedčenie o odbornej spôsobilosti na výkon činnosti stavbyvedúci, 
Odôvodnenie primeranosti použitia určenej podmienky účastí k bodu 3.2. podľa § 28 ZVO vo vzťahu k predmetu
zákazky a potrebu jej zahrnutia medzi podmienky účastí podľa § 32 ods. 6 ZVO: 
Verejný obstarávateľ požaduje predloženie dokladov podľa bodu 3.2. z dôvodu toho, aby uchádzač preukázal, že je
schopný plniť predmet zákazky, prácu v požadovanej kvalite pod odborným dozorom zodpovedného stavbyvedúceho. 
3.3 § 28 ods. 1 písm. j): 
Údaje o strojovom a technickom vybavení predložiť opis strojového vybavenia - minimálne tri nákladné autá na prevoz
výkopov a materiálov na stavbe, dovoz materiálu, odvoz prebytočného materiálu; minimálne jedno rýpadlo, minimálne
jeden domiešavač, minimálne tri hutniace zariadenia, minimálne jedno vibračné zariadenie, minimálne 100 m2 debnenia.
Vyššie uvedené počty sú uvedené ako minimálne. Skutočné počty a druhy však musia vychádzať z reálnych potrieb na
stavbe vychádzajúcich z ponukového časového harmonogramu realizácie prác, ktoré si navrhuje uchádzač sám tak, aby
bola zákazka podľa uchádzačom predloženého časového harmonogramu vecne aj časovo realizovateľná. 
 
3.4 § 28 ods. 1 písm. l): ak ide o tovar, ktorými sú výrobky, ktoré sa majú dodať vzorkami, opismi alebo fotografiami,
uchádzač predloží technickú dokumentáciu , špecifikáciu dodávaných materiálov a výrobkov, katalógové listy alebo
certifikáty, na ktorom si bude možné overiť uvádzané požadované technické parametre (pripúšťa sa jazyková mutácia
výrobcu pričom je potrebné doložiť preklad daných technických parametrov do slovenského jazyka). 
Odôvodnenie primeranosti použitia určenej podmienky účastí k bodu 3.4. podľa § 28 ZVO vo vzťahu k predmetu
zákazky a potrebu jej zahrnutia medzi podmienky účastí podľa § 32 ods. 6 ZVO: 
Verejný obstarávateľ považuje za potrebné preukázať certifikát kvality dodaných výrobkov (technickú dokumentáciu,
alebo iný ekvivalentný dokument), ktorým uchádzač osvedčuje technickú a marketingovú kvalitu výberu dodaných
tovarov a materiálov. 
 
3.5 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 alebo 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
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byť použité na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti, musí spĺňať podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 a §
26a ZVO 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, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody dôjde k plneniu, ktorého sa
toto preukázanie týka, uchádzač alebo záujemca je oprávnený toto plnenie poskytnúť len sám, alebo prostredníctvom
tej osoby, písomnou zmluvou s ktorou toto postavenie preukázal; možnosť zmeny subdodávateľa tým nie je dotknutá.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov :  Preukázanie splnenia podmienok účasti podľa § 28 ZVO, týkajúce sa
technickej alebo odbornej spôsobilosti uchádzača (zoznam uskutočnených stavebných prác a dôkazy o plnení podľa
bodu 3.1) preukáže uchádzač samostatným formulárom zvlášť pre každú dokladovanú referenciu. Uchádzač je povinný
uviesť všetky požadované údaje.
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:  Celková cena zákazky spolu s DPH 
Váha:  70
 
Časť: 2
Názov:  Lehota uskutočnenia stavebných prác uvedená v celých kalendárnych dňoch
Váha:  30

IV.1.2.    Použije sa elektronická aukcia 
Nie

IV.2.    Administratívne informácie
IV.2.1.    Evidenčné číslo spisu, ktoré pridelil verejný obstarávateľ/obstarávateľ

174-Ocú/2015
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:  07.07.2015 12:00
Úhrada za súťažné podklady
Uveďte:  Áno
20,0000 EUR
Podmienky a spôsob úhrady:  Žiadosť o poskytnutie súťažných podkladov musí byť doručená na adresu: Ing. Milan Filip
- MSF57_FILIP, Plechotická 1056/58, 078 01 Sečovce. V prípade, že záujemca požiada o vydanie súťažných podkladov 
spôsobom, ktorý zabezpečuje trvalé zachytenie obsahu (e-mailom), záujemca doručí takúto žiadosť v lehote 3 dní na
uvedenú adresu aj v originálnej listinnej podobe. V žiadosti o vydanie súťažných podkladov by mal záujemca uviesť, či si
tieto prevezme osobne, alebo mu majú byť zaslané. Bližšie je to uvedené vo formulári žiadosti o SP, ktoré obdrží
emailom každý záujemca a uchádzač o súťaž. Úhrada za súťažné podklady je stanovená vo výške 20,00 EUR. Súťažné
podklady budú záujemcovi poskytnuté až po uhradení a pripísaní poplatku za súťažné podklady na bankový účet. V
prípade úhrady bankovým prevodom, finančné prostriedky záujemca zloží na účte vedenom v Slovenskej sporiteľni, a.s.,
č. účtu 5040343027/0900 (IBAN: SK1509000000005040343027, BIC: GIBASKBX), variabilný symbol: IČO záujemcu,
špecifický symbol: značka Výzvy.

IV.2.3.    Lehota na predkladanie ponúk 
Dátum a čas:  07.07.2015 12:00

IV.2.4.    Podmienky otvárania ponúk 
Dátum a čas:  07.07.2015 14:00
Miesto :  Ing. Milan Filip - MSF57_FILIP, Plechotická 1056/58, 078 01 Sečovce
Osoby oprávnené zúčastniť sa na otváraní ponúk :  Verejný obstarávateľ zverejní v svojom profile informáciu s
uvedením dátumu otvárania príslušnej časti ponuky. 
Otváranie časti ponúk Ostatné je neverejné.

ODDIEL VI. DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
VI.1.    Zákazka sa týka projektu /programu financovaného z fondov EÚ 

Áno
ROP Prioritná os 4 - Regenerácia sídiel, číslo výzvy: ROP-4.1a-2013/01

VI.2.    Ďalšie doplňujúce informácie 
1.) Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predkladaním ponuky znáša záujemca/uchádzač bez finančného
nároku voči verejnému obstarávateľovi, a to bez ohľadu na výsledok verejného obstarávania. 
2.) Záujemca si súťažné podklady vyžiada na základe písomnej žiadosti. Podmienkou poskytnutia súťažných podkladov
je zaplatenie poplatku za vyhotovenie súťažných podkladov v zmysle bodu IV.2.2) tejto Výzvy. V prípade záujmu o
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osobné prevzatie súťažných podkladov, záujemca si prevezme súťažné podklady na kontaktnom mieste. Úradné hodiny
kontaktného miesta sú v pracovných dňoch utorok až štvrtok, od 10:00 do 12:00 a od 13:00 do 14:00 hod., resp. podľa
dohody na základe predchádzajúceho tel. požiadania. 
3.) V prípade skupiny dodávateľov musí byť súčasťou ponuky aj osobitné písomné splnomocnenie pre člena skupiny
dodávateľov, ktorý má právnu subjektivitu, na komunikáciu s verejným obstarávateľom v mene skupiny dodávateľov a
právne úkony v mene skupiny dodávateľov v rámci celého procesu verejného obstarávania. Úkony splnomocneného
zástupcu za skupinu dodávateľov budú voči verejnému obstarávateľovi záväzné. Písomné splnomocnenie musí byť
podpísané všetkými členmi skupiny dodávateľov. 
4.) Verejný obstarávateľ môže pri vyhodnocovaní splnenia podmienok účasti vo verejnom obstarávaní uchádzačov a
členov skupiny dodávateľov, ktorí sú obchodnou spoločnosťou, požiadať, aby predložili zoznam všetkých svojich
spoločníkov a známych akcionárov, nie starší ako 60 dní, s uvedením ich mena a priezviska, obchodného mena alebo
názvu, adresy pobytu alebo sídla, identifikačného čísla alebo dátumu narodenia, ak nebolo pridelené identifikačné číslo. 
5.) Ak uchádzač predkladá verejnému 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. Uchádzač predloží jeden originál ponuky, jednu tlačenú
kópiu ponuky a súčasne samostatne pre časť "Ostatné" a samostatne pre časť "Kritériá" na 2 (dvoch) samostatných
pamäťových médiách elektronickú kópiu originálu ponuky vo formáte *.pdf v jednom súbore, ktorého veľkosť môže byť
max. 50 MB za účelom jej zaslania Úradu pre verejné obstarávanie podľa § 9 ods. 6 písm. b) zákona o verejnom
obstarávaní. 
6.) Ponuka každého uchádzača bude zverejnená v Profile verejného obstarávateľa na webovej stránke / elektronickom
úložisku Úradu pre verejné obstarávanie. Uchádzač v predloženej elektronickej kópii originálu ponuky zabezpečí ochranu
osobných údajov v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých
zákonov a údajov, ktoré považuje za dôverné (napr. obchodné tajomstvo) tak, že tieto údaje začierni. Verejný
obstarávateľ v súvislosti so zverejnením ponúk uchádzačov v Profile verejného obstarávateľa nenesie zodpovednosť za
akékoľvek porušenie práv a povinností, vyplývajúcich zo zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene
a doplnení niektorých zákonov, ani za akékoľvek porušenie práv a povinností vyplývajúcich z povinnosti uchádzača
nakladať s určitými údajmi ako dôvernými. 
7.) Predmet zákazky bude financovaný z finančných prostriedkov verejného obstarávateľa a spolufinancovaný z 
finančných prostriedkov pridelených verejnému obstarávateľovi z fondov EÚ, Regionálny operačný program, Prioritná os
4 Regenerácia sídiel, Opatrenie 4.1 Regenerácia sídiel, kód výzvy ROP-4.1a-2013/01. (ďalej aj "Projekt") Úspešný
uchádzač ako zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly a poskytnúť súčinnosť pri výkone kontroly orgánu
oprávnenému vykonávať kontrolu podľa zákona č. 528/2008 o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskej únie
v znení neskorších predpisov (ďalej len ako zákon č. 528/2008) a podľa článku 59 a nasl. nariadenia Rady (ES)
1083/2006, resp. subjektom a osobám povereným oprávnenými orgánmi podľa zákona č. 528/2008 a podľa článku 59 a
nasl. nariadenia Rady (ES) 1083/2006 na výkon kontroly. 
8.) Úspešný uchádzač ako zhotoviteľ je povinný uzatvoriť poistenie zodpovednosti za škody spôsobenú pri výkone
povolania alebo poistenie zodpovednosti za škodu podnikateľa minimálne vo výške zmluvnej ceny. Zhotoviteľ je povinný
toto poistenie udržiavať v stanovenej výške počas celej doby trvania zmluvy. 
9.) Lehotou zhotovenia podľa bodu II.3. tejto Výzvy sa rozumie čas, počas ktorého uchádzač bude schopný zhotoviť
predmet zákazky v rozsahu požadovanom verejným obstarávateľom v štandardnej kvalite, v súlade s technickými
špecifikáciami a platnými právnymi predpismi. Lehota uskutočnenia stavebných prác je maximálne 3 mesiace odo dňa
účinnosti zmluvy o dielo pričom zhotovenie diela musí byť ukončené najneskôr do 30.10.2015. 
10.) Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo nevybrať ani jednu zo súťažných ponúk a zrušiť postup zadávania 
zákazky podľa § 46 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní v prípade, ak všetky ponuky prekročia, alebo najúspešnejšia
ponuka prekročí výšku finančných prostriedkov, ktorú má verejný obstarávateľ určenú na predmet zákazky
(predpokladaná hodnota zákazky). Verejný obstarávateľ môže zrušiť použitý postup zadávania zákazky aj vtedy, ak sa
zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo verejné obstarávanie, alebo ak nebolo predložených viac, než dve ponuky. Ak
bola predložená len jedna ponuka a verejný obstarávateľ nezruší použitý postup zadávania zákazky. V prípade
opakovania verejného obstarávania bude zadávanie zákazky vykonané priamym rokovacím konaním v súlade s §101
ZVO .

VI.3.    Dátum odoslania tejto výzvy 
15.06.2015
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