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Verejný obstarávateľ 

OBEC ZÁHORSKÁ VES 
 
 
 
 
 
 
 
 

PODLIMITNÁ ZÁKAZKA  
(STAVEBNÉ PRÁCE) 

 
 
 
 

 

VÝZVA 
NA PREDLOŽENIE PONUKY 

 
 
 
 

PREDMET ZÁKAZKY 
 

STAVBA MATERSKEJ ŠKOLY - ZÁHORSKÁ VES  
I. ETAPA - NADSTAVBA 

 
 
 
 
 
V Záhorskej Vsi,  dňa 2.6.2014 

 
 

 
 
 
 
                                                                                            JUDr. Boris  Šimkovič   v.r.   
                                                                                                      starosta obce     
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1. Identifikácia obstarávateľa  
 
    Názov:                        Obec Záhorská Ves                     
    IČO:                            00305219 
    Kontaktná osoba:      JUDr. Boris  Šimkovič,  starosta obce 
    Sídlo Obecného úradu 
    Adresa:                       Hlavná 29/184,  900 65 Záhorská Ves                       
    Telefón:                      034/7780385  
    Fax:                            034/7780211     
    E-mail:         urad@zahorskaves.sk        
    Webová stránka:        www.zahorskaves.sk                                                             
   
2. Názov predmetu zákazky:  
    Stavba Materskej školy - Záhorská Ves, I. etapa - Nadstavba  
 
3. Opis predmetu zákazky:  
    Obec Záhorská Ves plánuje vybudovať rozšíriť Materskú školu formou nadstavby. 
 
    Podrobný opis  zákazky tvorí samostatnú časť súťažných podkladov 
    C – Opis predmetu zákazky. 
 
4. Miesto dodania predmetu zákazky:   
 
    Obec Záhorská Ves     
    Obecný úrad   
    Hlavná 29    
    900 65 Záhorská Ves  
 
5. Kód CPV: 
    45111300-1  Demontážne práce 
    45214100-1  Stavebné práce na stavbe budov materských škôl 
    45223800-4  Kompletovanie a montáž prefabrikovaných konštrukcií  
    45261100-5  Montáž strešných konštrukcií 
    45310000-3  Elektroinštalačné práce 
    45330000-9  Kanalizačné a sanitárne práce 
    45331100-7 Inštalovanie ústredného kúrenia    
    45442100-8  Maliarske a natieračské práce 
 
6. Rozdelenie predmetu zákazky  na časti: 
    Ponuku je potrebné predkladať na celú zákazku.   
     
    Podrobné vymedzenie  predmetu zákazky tvorí samostatnú časť súťažných     
    podkladov     C – Opis predmetu zákazky. 
 
7. Možnosť predloženia variantných ponúk:  
    Neumožňuje sa. 
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8 Podmienky účasti uchádzačov:     
 
 8.1. Osobné postavenie 
 
       8.1.1. Podľa § 26 ods. 1 písm. f)  Je oprávnený uskutočňovať stavebné práce, 
ktoré sú  
       predmetom zákazky. 
 
Splnenie podmienok sa preukazuje nasledovne: 
 
Podmienka pod bodom 8.1.1. dokladom o oprávnení podnikať alebo dokladom 
o zapísaní v profesijnom zozname vedenom profesijnou organizáciou (výpis 
z obchodného registra alebo živnostenský list). 
Splnenia uvedenej podmienky  možno preukázať zapísaním do zoznamu 
podnikateľov vedenom Úradom verejného obstarávania podľa § 128 zákona č. 
25/2006 Z.z.  
Ak uchádzač nemá sídlo v Slovenskej republike a krajina jeho sídla nevydáva 
niektoré z uvedených  dokladov alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich 
nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v krajine sídla podľa § 26 
ods. 3 a 4 zákona č. 25/2006 Z.z.  
      
8.2.  Finančné a ekonomické postavenie 
 
       8.2.1. Podľa § 27 ods. 1 písm. b) – Potvrdenie poisťovne o poistení  
                 zodpovednosti za škodu   podnikateľa vzniknutú na majetku alebo zdraví  
                 tretích osôb počas  realizácie predmetnej  zákazky, vzťahujúceho sa aj na 
                 prípady poškodenia  alebo  zničenia vecí živelnou udalosťou.  
 
Vyžaduje sa aby zmluvné podmienky zmluvy o poistení umožňovali poistiť 
realizované dielo    priebežne do výšky prestavanej sumy a poistenie náhrady škody 
vyplývajúcej  z podnikateľského rizika vo výške min. 400.000,00 €   počas plnenia 
zákazky. 
Uchádzač musí pred podpisom zmluvy predložiť úradne overenú kópiu potvrdenia       
príslušnej   poisťovne alebo úradne overenú kópiu platnej zmluvy počas realizácie       
predmetu zákazky  a zároveň pred začatím prác predloží úradne overenú kópiu 
dokladu o zaplatení       poistného v zmysle poistných  zmluvných podmienok. Tento 
doklad musí byť potvrdený  štatutárnym zástupcom uchádzača.  
 
8.3.   Technická a odborná spôsobilosť uchádzača 
 
Uchádzač preukazuje technickú a odbornú spôsobilosť nasledovne: 
 
        8.3.1. Podľa § 28 ods. 1 písm. b) – Zoznamom zmlúv rovnakého alebo  
                  podobného predmetu zákazky za predchádzajúce tri roky  s uvedením  
                  cien, lehôt dodania, identifikáciou odberateľov s telefónnym kontaktom  
                  a miestom stavebných prác.  
 
        8.3.2. Podľa § 28 ods. 1 písm. g) – Údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo  
                  o odbornej kvalifikácii riadiacich zamestnancov, osobitne osôb 
                  zodpovedných za riadenie stavebných   prác. Okrem toho sa požaduje  
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                  predloženie kópie dokladu o odbornej spôsobilosti  stavbyvedúceho  
                  s originálom jeho podpisu a odtlačkom pečiatky odborne  spôsobilej    
                  osoby .  
  
       8.3.3. Podľa § 28 ods. 1 písm. j) – Údajmi o strojovom a technickom vybavení,  
                 ktoré má  uchádzač k dispozícii na uskutočnenie stavebných prác.  
        
       8.3.4.  Podľa § 29 – Platným certifikátom systému riadenia kvality ISO.  
                  Túto  podmienku  preukazuje uchádzač úradne overenou kópiou  
                  certifikátu.  Verejný  obstarávateľ prijme aj iné   dôkazy predložené  
                  uchádzačom, ktoré sú rovnocenné   s opatreniami na zabezpečenie  
                  kvality podľa požiadaviek na vystavenie certifikátu.     
 
       8.3.5. Uchádzač dokumentuje podiel v %, ktorý predpokladá zhotoviť  
                 prostredníctvom  poddodávateľov,  pričom uvedie     základné  údaje 
                  jednotlivých poddodávateľov  (názov a sídlo alebo meno a adresu , IČO,   
                  dodávka  prác alebo materiálov).  
 

8.3.6. Predložením  minimálne jednej referencie z realizácie technológie  
          celostenových  prefabrikátov  z medzerovitých keramických betónov alebo  
          jeho ekvivalentov.  

 
9. Poskytovanie súťažných podkladov: 
 

      9.1. Súťažné podklady a výkaz výmer  sú zverejnené na webovej stránke  
             obce  (www.zahorskaves.sk) v časti Verejné obstarávanie od 3.6.2014.  
             Uchádzači si stiahnu súťažné podklady a výkazy výmer z uvedenej  
             webovej stránky obce. 
             Súťažné podklady sú  vo formáte PDF a výkazy výmer vo formáte Excel. 
      9.2. Verejný obstarávateľ poskytuje v tlačenej forme len projektovú  
             dokumentáciu - Projekt pre realizáciu stavby,  na základe žiadosti o jej  
             poskytnutie a uhradenie stanoveného poplatku 50,00 €. Žiadosť je možné  
             predložiť do 13.6.2014 písomne na adresu verejného obstarávateľa alebo  
             elektronicky na e-mailovú adresu urad@zahorskaves.sk . 

            9.3. Uchádzači sú povinní sledovať webovú stránku obce – časť Verejné  
                   obstarávanie min.  do 27.6.2014, dokedy je lehota na vysvetľovanie 
                   súťažných podkladov, projektovej dokumentácie a výkazov výmer.  
            9.4. V žiadosti o poskytnutie projektovej dokumentácie sú uchádzači  povinní  
                   oznámiť  kontaktné údaje, ktoré umožnia v prípade vysvetľovania 
                   súťažných podkladov, projektovej    dokumentácie alebo výkazov výmer  
                   informovať všetkých uchádzačov.   
 
10. Úhrada za súťažné podklady:  
 
      Úhrada za súťažné podklady (projektovú dokumentáciu) sa stanovuje vo výške  
      50,00 €. Poplatok je možné uhradiť priamo v hotovosti  v pokladni Obecného  
      úradu  v Záhorskej Vsi, alebo na účet vo VÚB, a.s. č. 7420112/0200  
      IBAN:  SK24 0200 0000 0000 0742 0112     BIC: SUBASKBX  VS: IČO             
  
 

http://www.zahorskaves.sk/
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11. Lehota na predkladanie ponúk:  
 
     30.6.2014  do 10,00 hod. 
 
12. Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť:  
       
      Ponuky je potrebné doručiť na adresu verejného obstarávateľa uvedeného  
      v bode 1. 
 
13. Jazyk predkladaných ponúk: 
 
      Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku. 
 
14. Otváranie obálok s ponukami : 
 
      30.6.2014 o 10,10 hod.  
 
15. Miesto otvárania obálok s ponukami:       
 
      Otváranie obálok s ponukami sa uskutoční v sídle verejného obstarávateľa  
      uvedeného v bode 1. 
 
16 Kritériá pre hodnotenie ponúk: 
 

- Najnižšia cena 
 
17. Uplynutie lehoty viazanosti ponúk:  
 
      31.7.2014 
 
18. Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH 
 
      325.103,77 € (podľa rozpočtu PD)  
 
19. Ďalšie informácie verejného  obstarávateľa: 
 

19.1.   Ponuka sa predkladá v písomnej forme (napísané  PC) a na CD vo formáte  
           PDF.  
19.2.   Ponuka sa predkladá  v uzatvorenej obálke s heslom:  „MŠ Záhorská Ves“      
           Obsah ponuky je špecifikovaný v súťažných podkladoch.  
19.3. Pokyny pre uchádzačov tvoria samostatnú časť súťažných podkladov  A1 –  
           Pokyny pre uchádzačov 
19.4. Podmienky účasti uchádzačov tvoria samostatnú časť súťažných podkladov  
           A2 – Podmienky účasti uchádzačov 
19.5. Kritéria na posudzovanie tvoria samostatnú časť súťažných podkladov B –  
           Kritériá  na  hodnotenie ponúk a spôsob ich uplatnenia 
19.6.   Opis predmetu zákazky tvorí samostatnú časť súťažných podkladov C –  
           Opis predmetu zákazky 
19.7.   Spôsob určenia ceny tvorí samostatnú časť súťažných podkladov D – 
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           Spôsob  určenia ceny 
19.8. Obchodné podmienky a Zmluva o dielo tvorí samostatnú časť súťažných 

podkladov  E – Obchodné podmienky a Zmluva o dielo 
19.9.   Zákazka  sa predpokladá financovať z  vlastných zdrojov a preto si  
            verejný obstarávateľ vyhradzuje právo zrušiť súťaž v prípade, že ponuky  
            budú   presahovať plánované prostriedky.  

    19.10.  Elektronická aukcia nebude použitá.  
19.11.  Na otváraní ponúk   sa môžu okrem členov komisie a iných  
            poverených osôb  starostom obce zúčastniť aj oprávnený zástupcovia  
            uchádzačov, ktorí predložili ponuku. 

     19.12. Podľa § 32 ods. 11 zákona o verejnom obstarávaní v znení neskorších  
                predpisov možno preukázať splnenie podmienok účasti čestným  
                prehlásením uchádzača.  
     19.13. Verejný obstarávateľ neposkytuje súťažné podklady, ktorých súčasťou je  
                Zmluva o dielo a výkaz výmer v písomnej forme. Tieto dokumenty si  
                uchádzači stiahnu z webovej stránky verejného obstarávateľa  
                www.zahorskaves.sk – časť Verejné obstarávanie.  
                Súťažné podklady  sú vo formáte PDF a výkaz výmer vo formáte Excel.  
                Zmluva o dielo je samostatne k dispozícii vo formáte Word. 
                Podrobné informácie sú uvedené  v súťažných podkladoch.  
                Verejný obstarávateľ poskytuje v tlačenej forme len projektovú 
                dokumentáciu – Projekt pre realizáciu stavby na základe žiadosti a po  
                úhrade stanoveného poplatku. 
 
 
20. Obmedzenie počtu uchádzačov: 
 
     20.1. Verejný obstarávateľ neobmedzuje počet uchádzačov. 
     20.2. Verejný obstarávateľ písomne vyzýva troch uchádzačov.  
 

http://www.zahorskaves.sk/

