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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) 

Spojená škola Kukorelliho 552, Hanušovce nad Topľou
IČO:  42090181
Kukorelliho 552, 094 31 Hanušovce nad Topľou
Slovensko
Kontaktné miesto (miesta):  Spojená škola Kukorelliho 552, 094 31 Hanušovce nad Topľou
Kontaktná osoba: Mgr. Ľuboš Sopoliga
Mobil: +421 917680655 
Telefón: +421 574452305
Email: mitrik007@gmail.com
Ďalšie informácie možno získať na:  už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach)
Súťažné a doplňujúce podklady možno získať na:  už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach)
Ponuky budú doručené na:  už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach)

I.2.    Druh verejného obstarávateľa/obstarávateľa 
I.2.1.    Druh verejného obstarávateľa/obstarávateľa 

OP - Organizácia riadená verejným právom
Zatriedenie obstarávajúceho subjektu podľa zákona: § 6 ods. 1 písm. d)

ODDIEL II. PREDMET ZÁKAZKY
II.    OPIS

II.1.    Názov zákazky 
Odstránenie havarijného stavu podkrovia a strešnej krytiny

II.1.2.    Druh zákazky a miesto uskutočňovania stavebných prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb 
Stavebné práce
Hlavné stavenisko alebo miesto uskutočňovania stavebných prác:  Spojená škola Kukorelliho 552, 094 31 Hanušovce
nad Topľou
NUTS kód: 
SK041

II.1.3.    Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov) 
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác spočívajúcich v stavebných úpravách na budove Spojenej školy,
Kukorelliho 552 v Hanušovciach nad Topľou a to v rozsahu a za podmienok uvedených v súťažných podkladoch a vo
výkaze výmer, ktorý je prílohou k súťažným podkladom. Jedná sa o tepelnú izoláciu podkrovných priestorov a izolačný
náter plechovej strešnej krytiny, ktorý je v havarijnom stave.

II.1.4.    Spoločný slovník obstarávania (CPV) 
Hlavný predmet 
Hlavný slovník: 45214230-1 

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

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

Jedná sa o zateplenie podkrovia o výmere 1518,66 m2 a ochranné nátery strešnej kytiny o výmere 1888,84 m2
II.2.2.    Predpokladaná hodnota predmetu zákazky bez DPH 

Hodnota:  80 000,0000 EUR
II.3.    Trvanie zmluvy alebo lehota dodania 

Obdobie:  v dňoch (od zadania zákazky)
Zadajte hodnotu:  30

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:  III.1.1.1.Uchádzač musí
spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia uvedené v § 26 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní a
preukáže ich predložením originálnych dokladov alebo overených kópií dokladov uvedených v § 26 ods. 2 zákona č.
25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
Splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia bude vyhodnocované v súlade s § 26 a v súlade s
Výkladovým stanoviskom Úradu pre verejné obstarávanie č. 10/2013 z 23.07.2013 a v súlade s Výkladovým stanoviskom
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Úradu pre verejné obstarávanie č. 5/2015 z 15.05.2015 k osobnému postaveniu podľa zákona o verejnom obstarávaní.  
Uchádzač alebo záujemca, ktorý nie je zapísaný v zozname podnikateľov, môže v ponuke predložiť doklady podľa § 26
ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní na preukázanie splnenia podmienok účasti podľa § 26 ods. 1 tohto zákona. 
V prípade podnikateľov, ktorí sú zapísaní v zozname podnikateľov, verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ má právo
požiadať úrad o poskytnutie údajov zo zoznamu podnikateľov alebo o prístup k týmto údajom, ktoré mu úrad vo vzťahu
k uchádzačovi alebo záujemcovi bezodplatne poskytne. 
III.1.1.2.Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa preukazovania majetkovej účasti uvedené v § 26a.zákona
o verejnom obstarávaní. 
Vyžaduje sa, aby uchádzač dokladmi podľa § 26a ods. 3 zákona preukázal, že nie je  
osobou podľa § 26a ods. 1 a 2 zákona.  
Dokladmi podľa § 26a ods. 3 zákona na preukázanie majetkovej účasti sú výpis z  
obchodného registra alebo výpis z inej zákonom ustanovenej evidencie, zoznam 
akcionárov vedený akciovou spoločnosťou, doklad vydaný centrálnym depozitárom 
cenných papierov alebo obdobné doklady vydané inými orgánmi alebo orgánmi iných  
štátov, nie staršie ako tri mesiace.  
Odôvodnenie vyžadovania vyššie uvedených podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia a preukazovania
majetkovej účasti: 
Podmienky účasti na preukázanie osobného postavenia a preukázanie majetkovej účasti 
vyplývajú z § 26 a § 26a zákona o verejnom obstarávaní a ich vyžadovanie vyplýva priamo 
z § 32 ods.1 písm. a) a b) zákona o verejnom obstarávaní. 
 
Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti podľa § 26 ods.1 a § 26a zákona o verejnom obstarávaní
týkajúcich sa osobného postavenia a preukazovania majetkovej účasti za každého člena skupiny osobitne. Splnenie
podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 písm. f) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky,
ktorú má zabezpečiť.

III.1.2.    Ekonomické a finančné postavenie 
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti:  III.1.2.1 Vyjadrenie banky o
schopnosti uchádzača plniť svoje finančné záväzky, nie staršie ako 3 mesiace ku dňu, v ktorom uplynie lehota na
predkladanie ponúk. Vyjadrenie banky musí obsahovať informáciu o tom, že uchádzač nie je v nepovolenom debete, v
prípade splácania úveru dodržuje splátkový kalendár a, že jeho bežný účet nie je predmetom exekúcie. Verejný
obstarávateľ požaduje takéto vyjadrenie od každej banky, v ktorej má uchádzač vedený účet. V prípade, ak sa banka
vyjadrí, že uchádzač je v nepovolenom debete, alebo že jeho účet je predmetom exekúcie alebo že uchádzač nedodržuje
splátkový kalendár, bude z tejto zákazky uchádzač vylúčený.  
Uchádzač zároveň predloží aj čestné vyhlásenie (podpísané osobou/osobami oprávnenou zastupovať uchádzača), v
ktorom presne uvedie, v ktorých bankách má vedený účet (vymenuje všetky banky) a že nemá vedený účet v inej banke
(ani v Slovenskej republike a ani v zahraničí). Odporúčaný vzor takéhoto vyhlásenia je uvedený v tejto časti týchto
podkladov.  
Vyjadrenie banky a čestné vyhlásenie požaduje verejný obstarávateľ predložiť v originálnom rovnopise alebo v jeho
úradne overenej fotokópii.  
Odôvodnenie vyžadovania tejto podmienky účasti: 
Vzhľadom na to, že úhrada za predmet zákazky bude fakturovaná s určitým časovým odstupom, verejný obstarávateľ
potrebuje mať istotu, že uchádzač je dostatočne ekonomicky silný, aby bol schopný realizovať zákazku a zrealizovať
zákazku aj bez predchádzajúcich záloh a preddavkov (napr. že bude schopný zabezpečiť nákup potrebných materiálov
na uskutočňovanie stavebných prác atď.). Táto podmienka účasti má slúžiť aj na to, aby verejný obstarávateľ získal
aktuálny údaj o schopnosti uchádzača plniť svoje finančné záväzky a to od bankového subjektu, ktorý uchádzačovi vedie
účet/účty a teda má prehľad o jeho prípadných finančných problémoch odôvodňujúcich obavu o riadne plnenie zmluvy
(napr. o účte, ktorý je zablokovaný exekútorom a pod.). Finančné postavenie uchádzača je dôležité aj pre to, aby bol
uchádzač schopný plniť svoje povinnosti vyplývajúce zo záruky. 
III.1.2.2. Prehľad o celkovom obrate za posledné tri hospodárske roky, za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo
začatia prevádzkovania činnosti podľa § 27 ods. 1 písm. d) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  
III.1.2.2.1. Uchádzač preukáže túto podmienku prehľadom o celkovom obrate a k prehľadu predloží Výkazy ziskov a
strát alebo Výkazy o príjmoch a výdavkoch (originály alebo overené fotokópie) za posledné tri hospodárske roky, za
ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti. Na predložených dokladoch musí byť
potvrdenie miestne príslušného správcu dane alebo audítora (potvrdzujúce pravdivosť údajov uvedených v predložených
dokladoch) a v prípade, ak to nie je možné, doloží uchádzač potvrdenie daňového úradu o odvedenej dani z príjmov,
prípadne predloží iný doklad ekvivalentný podľa práva EÚ (ktorý bude dôkazom o reálností údajov uvedených v
predloženej účtovnej závierke alebo v ekvivalentnom doklade). Alebo uvedením informácie, že dokument bol zverejnený
v Registri účtovných závierok (http://www.registeruz.sk/) s presným odkazom na uverejnený dokument (celou URL
adresou, t.j. celým reťazcom znakov, určujúcim presnú špecifikáciu umiestnenia dokumentu na Internete). 
Odôvodnenie vyžadovania tejto podmienky účasti: 
Vzhľadom na to, že úhrady za poskytnuté služby budú vykonávané s určitým časovým odstupom, verejný obstarávateľ
potrebuje mať istotu, že uchádzač je dostatočne ekonomicky silný, aby bol schopný zrealizovať zákazku. Výška

2/5



celkového obratu uchádzača je jedným z ukazovateľov, ktorými uchádzač preukáže svoje finančné postavenie na trhu a
ktorým dokáže verejného obstarávateľa presvedčiť o ekonomickom postavení a zázemí, ktoré je tiež zárukou toho, že
uchádzač je ekonomicky spôsobilý plniť zákazku. 
 
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 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 :  K bodu III.1.2.2. Verejný obstarávateľ určil minimálny štandard (úroveň)
na preukázanie splnenia tejto podmienky skutočnosť, aby minimálna výška dosiahnutého celkového obratu uchádzača v
súčte za posledné tri hospodárske roky alebo od začiatku prevádzkovania činnosti, bola u uchádzača vyššia ako
700.000,- € bez DPH (slovom sedemsto tisíc EUR). V prípade skupiny dodávateľov sa minimálna výška obratu týka
skupiny ako celku.

III.1.3.    Technická alebo odborná spôsobilosť 
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti:  III.1.3.1.Zoznam stavebných
prác rovnakého alebo porovnateľného charakteru ako je predmet tejto zákazky (t. z. pozemné stavby
výstavba/rekonštrukcia pre účely tejto zákazky sa za pozemné stavby považujú priestorovo sústredené zastrešené
budovy vrátane podzemných priestorov, ktoré sú stavebnotechnicky vhodné a určené na ochranu ľudí, zvierat alebo
vecí; nemusia mať steny, ale musia mať strechu - najmä bytové budovy a nebytové budovy) podľa § 28 ods. 1 písm. b)
zákona o verejnom obstarávaní uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov k termínu lehoty na predkladanie ponúk
(v rozhodnom období), doplneným potvrdeniami o uspokojivom vykonaní stavebných prác s uvedením všetkých
náležitostí, ktoré vyžaduje § 28 ods. 1 písm. b) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov t. z. s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia prác a zhodnotenia
uskutočnených prác podľa obchodných podmienok.  
Verejný obstarávateľ taktiež vyžaduje, aby uchádzač uviedol pre každé uskutočnené stavebné práce (t. z. aj pre každú
tzv. referenciu) aj stručný opis prác, aby bolo možné overiť, či išlo o uskutočnenie stavebných prác rovnakého alebo
porovnateľného charakteru ako je predmet tejto zákazky (t. z. či išlo o pozemné stavby výstavba/rekonštrukcia pre
účely tejto zákazky sa za pozemné stavby považujú priestorovo sústredené zastrešené budovy vrátane podzemných
priestorov, ktoré sú stavebnotechnicky vhodné a určené na ochranu ľudí, zvierat alebo vecí; nemusia mať steny, ale
musia mať strechu - najmä bytové budovy a nebytové budovy), pokiaľ to nie je zrejmé už zo samotného názvu zmluvy -
referencie uvedeného na potvrdení odberateľa. 
Verejný obstarávateľ taktiež vyžaduje, aby uchádzač uviedol pre každé stavebné práce aj názov odberateľa (t. z. druhej
zmluvnej strany), kontaktnú osobu odberateľa a prípadne aj telefón na ňu.  
Verejný obstarávateľ bude uznávať zo zoznamu stavebných prác len tie časti stavebných prác, ktoré boli uskutočnené v
rozhodnom období (t. z. predchádzajúcich päť rokov k termínu lehoty na predkladanie ponúk) ak by išlo o práce, ktoré
boli začaté a/alebo ukončené mimo tohto rozhodného obdobia (ktorým sa rozumie predchádzajúcich päť rokov k
termínu lehoty na predkladanie ponúk), uchádzač je povinný v tomto prípade výslovne uviesť k takýmto stavebným
prácam (referenciám) aj presný údaj o tom, aký objem stavebných prác (v € bez DPH) bol uskutočnený v rozhodnom
období (ktorým sa rozumie predchádzajúcich päť rokov k termínu lehoty na predkladanie ponúk).  
Pri každej referencii (t. z. pri každých uskutočnených prácach) platí:  
ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dokladom je referencia podľa § 9a
zákona o verejnom obstarávaní, 
ak odberateľom bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí
odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich
uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli
uskutočnené. 
Pozn.: Podľa § 155m ods. 11 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov platí, že: Splnenie podmienky účasti podľa § 28 ods. 1 písm. a), ak odberateľom bol
verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ, je do troch rokov odo dňa nasledujúceho po dni zriadenia evidencie referencií
podľa § 9a a zverejnenia vzoru referencie podľa § 9a ods. 6 možné aj potvrdeným dôkazom o plnení, ak ide o zákazky,
ktoré boli realizované postupom podľa tohto zákona v znení účinnom do 30. júna 2013. Splnenie podmienky účasti
podľa § 28 ods. 1 písm. b), ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ, je do piatich rokov odo dňa
nasledujúceho po dni zriadenia evidencie referencií podľa § 9a a zverejnenia vzoru referencie podľa § 9a ods. 6 možné
aj potvrdeným dôkazom o plnení, ak ide o zákazky, ktoré boli realizované postupom podľa tohto zákona v znení
účinnom do 30. júna 2013. Evidencia referencií podľa § 9a zákona o VO a vzor referencie podľa § 9a ods. 6 zákona o
VO boli zriadené dňa 01.03.2014.  

3/5



Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo overiť hodnotenie a pravdivosť údajov u odberateľov uvedených v zozname.  
Ak bude v zozname uskutočnených prác alebo v potvrdení odberateľa uvedený objem v inej mene ako euro použije sa
na prepočet z inej meny na euro kurz inej meny k mene euro, ktorý bol v období rokov 2010 až 2014 zverejnený ECB -
Európskej centrálnej banky ako posledný v príslušnom roku, príp. ak ide o rok 2015, bude použitý prepočet aktuálny ku
dňu predloženia ponuky. Príslušným rokom sa v rámci rozhodného obdobia rozumie rok, v ktorom bola uzavretá zmluva,
na základe ktorej sa uskutočňovali stavebné práce (t. z. nie rok začatia ani rok ukončenia, príp. skolaudovania prác).
Tento prepočet vykoná uchádzač, pričom k sume v pôvodnej mene sa uvedie suma v EUR a platný kurz. 
Odôvodnenie vyžadovania tejto podmienky účasti: 
Zoznam uskutočnených stavebných prác za predchádzajúcich 5 rokov má slúžiť na to, aby zákazku realizoval taký
uchádzač, ktorý už má skúsenosti s uskutočňovaním stavieb rovnakého alebo porovnateľného charakteru ako je
predmet tejto zákazky. Minimálna požadovaná úroveň štandardov pri tejto podmienke bola určená primerane k
predpokladanej hodnote zákazky a je pod jej úrovňou, čo verejný obstarávateľ považuje za primerané a podporujúce
hospodársku súťaž. 
III.1.3.2. Údaje o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácii riadiacich zamestnancov, osobitne osôb
zodpovedných za riadenie stavebných prác (podľa § 28 ods. 1 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní), ktoré preukáže
uchádzač nasledovne: Uchádzač v ponuke predloží doklady o odbornej spôsobilosti stavbyvedúceho na vybrané činnosti
podľa § 45 ods. 1 písm. b) a § 45 ods. 4, 5 a § 46a zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku
(Stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (stavbyvedúci) v spojení so zákonom č. 138/1992 Zb. o autorizovaných
architektoch a stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov alebo doklad ekvivalentný podľa práva EÚ. Uchádzač
predloží osvedčenie stavbyvedúceho o vykonaní odbornej skúšky pre činnosť stavbyvedúceho alebo iný ekvivalentný
doklad platný v členských krajinách EÚ (predloží buď originál alebo overenú fotokópiu alebo kópiu, na ktorej bude
originál pečiatky tohto stavbyvedúceho a jeho podpis).  
 
Odôvodnenie vyžadovania tejto podmienky účasti: 
Požiadavka na predloženie dokladu o odbornej spôsobilosti stavbyvedúceho na vybrané činnosti podľa § 45 ods. 1 písm.
b) a § 45 ods. 4, 5 a § 46a zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v
znení neskorších predpisov (stavbyvedúci) v spojení so zákonom č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a
stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov alebo dokladu ekvivalentného podľa práva EÚ je nevyhnutnosťou
vyplývajúcou z platnej legislatívy pri uskutočňovaní stavieb. 
 
Podľa § 28, ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní 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 byť použité na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti, musí
spĺňať podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 a § 26a 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 :  K bodu III.1.3.1. Verejný obstarávateľ určil minimálny štandard (úroveň)
na preukázanie splnenia tejto podmienky skutočnosť, aby uchádzač (v súlade s vyššie uvedenými podmienkami)
preukázal uskutočnenie stavebných prác rovnakého alebo porovnateľného charakteru ako je predmet tejto zákazky (t. z.
pozemné stavby výstavba/rekonštrukcia pre účely tejto zákazky sa za pozemné stavby považujú priestorovo sústredené
zastrešené budovy vrátane podzemných priestorov, ktoré sú stavebnotechnicky vhodné a určené na ochranu ľudí,
zvierat alebo vecí; nemusia mať steny, ale musia mať strechu - najmä bytové budovy a nebytové budovy) v rozhodnom
období (ktorým sa rozumie predchádzajúcich päť rokov k termínu lehoty na predkladanie ponúk) v minimálnom počte 5
stavieb, s tým, že aspoň jedna stavebná práca rovnakého alebo porovnateľného charakteru ako je predmet tejto
zákazky musí byť v objeme vyššom ako 75.000,- € bez DPH. 
K bodu III.1.3.2. Verejný obstarávateľ určil minimálny štandard (úroveň) na preukázanie splnenia tejto podmienky
podmienku, aby uchádzač preukázal, že disponuje dostatočným počtom osôb, ktorých dokladom o odbornej spôsobilosti
stavbyvedúceho na vybrané činnosti podľa § 45 ods. 1 písm. b) a § 45 ods. 4, 5 a § 46a zákona č. 50/1976 Zb. o
územnom plánovaní a stavebnom poriadku (Stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (stavbyvedúci) v spojení so
zákonom č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov alebo
dokladom ekvivalentným podľa práva EÚ preukazuje splnenia tejto podmienky účasti, pričom za dostatočný počet sa
považuje počet min. 1 takúto osobu. Uchádzač teda v ponuke predloží doklady o odbornej spôsobilosti stavbyvedúceho
na vybrané činnosti podľa § 45 ods. 1 písm. b) a § 45 ods. 4, 5 a § 46a zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a
stavebnom poriadku (Stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (stavbyvedúci) v spojení so zákonom č. 138/1992
Zb. o autorizovaných architektoch a stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov alebo doklad ekvivalentný
podľa práva EÚ pre min. 1 osobu.
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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:  Najnižšia cena

IV.1.2.    Použije sa elektronická aukcia 
Nie

IV.2.    Administratívne informácie
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:  29.09.2015 10:00
Úhrada za súťažné podklady
Uveďte:  Nie

IV.2.3.    Lehota na predkladanie ponúk 
Dátum a čas:  29.09.2015 10:00

IV.2.4.    Podmienky otvárania ponúk 
Dátum a čas:  29.09.2015 14:00
Miesto :  Spojená škola, Kukorelliho 552, 094 31 Hanušovce nad Topľou, kancelária riaditeľa školy
Osoby oprávnené zúčastniť sa na otváraní ponúk :  Na otváraní obálok s ponukami v súlade s §100 ods. 6 zákona o VO
sa môžu zúčastniť uchádzači, ktorí predložili ponuku.  
Na otváraní obálok s ponukami môže byť uchádzač zastúpený štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu
uchádzača alebo osobou splnomocnenou na jeho zastupovanie.

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

Nie
VI.2.    Ďalšie doplňujúce informácie 

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť tento postup zadávania zákazky v súlade s §46 ods. 2 zákona č. 
25/2006 Z.z. (zmena okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo verejné obstarávanie).  
Súťažné podklady sú poskytované bez obmedzenia v elektronickej podobe prostredníctvom profilu verejného 
obstarávateľa zriadeného Úradom pre verejné obstarávanie. Odporúčame všetkým záujemcom, ktorí si prevzali 
súťažné podklady z profilu verejného obstarávateľa zriadeného Úradom pre verejné obstarávanie , aby sa zaregistrovali 
u kontaktnej osoby a to zaslaním e-mailu na adresu kontaktnej osoby uvedenej v tejto Výzve na predkladanie ponúk v 
časti I.1) NÁZOV, ADRESY A KONTAKTNÉ MIESTA, ktorého obsahom bude informácia o prevzatí súťažných podkladov,
ktorá bude zároveň obsahovať názov, adresu sídla a mailový kontakt záujemcu. 
Verejný obstarávateľ zasiela v zmysle zákona č. 25/2006 Z.z. vysvetlenia, doplnenia, oznámenia, informácie o vybavení
žiadosti o nápravu a prípadne ďalšie dokumenty, týkajúce sa predmetnej zákazky všetkým známym záujemcom a
uchádzačom. 
Verejný obstarávateľ zverejní všetky uvedené informácie aj vo svojom profile verejného obstarávateľa zriadeného
Úradom pre verejné obstarávanie, konkrétne v časti dokumentácia k zákazke pod názvom dokumentu ,,vysvetlenie
súťažných podkladov,, alebo ,,vysvetlenie výzvy na predkladanie ponúk,, prípadne ďalšie v závislosti od informácie,
ktorej sa bude dokument týkať.

VI.3.    Dátum odoslania tejto výzvy 
04.09.2015
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