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A. POKYNY NA VYPRACOVANIE PONUKY
Časť I.
VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE
1. IDENTIFIKÁCIA VYHLASOVATEĽA
1.1.
Vyhlasovateľ:
Sídlo:
IČO:
Internetová stránka:

SPOKOJNÉ BÝVANIE, s.r.o.
Toplianska 5, 821 07 Bratislava
35 815 329
http://www.spoby.sk/

ďalej označený aj ako „vyhlasovateľ.“
V prípade tejto obchodnej verejnej súťaže zastúpená spoločnosťou:
1.2.
Obch.meno:
Sídlo:
IČO:
tel:
E-mail:

VO SK, a.s.
Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava
45 647 291
02/2090 2554
oravec@vosk.sk

2. PREDMET ZÁKAZKY
2.1. Predmetom zadania zákazky sú: „Stavebné úpravy Zdravotného strediska Bebravská I. pre
vytvorenie štyroch ambulancií so zázemím“ – s predpokladanou hodnotou zákazky 140 000.- EUR s
DPH.
2.2. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedený v časti „B. Opis predmetu zákazky“.
3. VARIANTNÉ RIEŠENIE
3.1. Navrhovateľom (ďalej „uchádzačom“ v príslušnom gramatickom tvare) sa neumožňuje predložiť
variantné riešenie vo vzťahu k požadovanému predmetu zákazky.
3.2. Ak súčasťou ponuky bude aj variantné riešenie, nebude takéto variantné riešenie zaradené
do vyhodnotenia.
3.3. Uchádzač má právo poukázať na prípadné nezrovnalosti v projekte alebo výkaze výmer a tie v ponuke
uviesť pod čiarou.
4. MIESTO, TERMÍN DODANIA A SPÔSOB PLNENIA PREDMETU ZÁKAZKY
4.1. Miesto predmetu zákazky:
Zdravotné stredisko Bebravská I., na ulici Bebravská 34 v Bratislave
4.2. Termín poskytnutia predmetu zákazky:
Predmet zákazky bude uskutočnený v termínoch uvedených v časti C. týchto SP.
4.3. Spôsob plnenia predmetu zákazky:
Predmet zákazky bude uskutočňovaný spôsobom podľa obchodných podmienok uvedených v časti C.
týchto SP.
5. ZDROJ FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV
5.1. Predmet zákazky bude financovaný z prostriedkov vyhlasovateľa.
Súťažné podklady – „Stavebné úpravy Zdravotného strediska Bebravská I. pre vytvorenie štyroch ambulancií so
zázemím“
str. 3

6. DRUH ZÁKAZKY
6.1. Výsledkom tejto obchodnej verejnej súťaže bude zmluva o dielo uzatvorená podľa § 536 a nasl.
Obchodného zákonníka.
6.2. Podrobné vymedzenie záväzných zmluvných podmienok na poskytnutie predmetu zákazky, ktoré
musia byť obsiahnuté v uzatvorenej zmluve, obsahuje časť "B. Opis predmetu zákazky", "C. Obchodné
podmienky"a "D. Spôsob určenia ceny" týchto SP. Vyhlasovateľ bude od úspešného uchádzača požadovať
záväzne dodržať minimálne zmluvné podmienky uvedené v časti "C. Obchodné podmienky" týchto SP.
7. LEHOTA VIAZANOSTI PONUKY
7.1. Uchádzač je svojou ponukou viazaný od predloženia ponuky v rámci lehoty na predkladanie ponúk
až do uplynutia lehoty viazanosti ponúk stanovenej vyhlasovateľom do 31.3.2017, odvolanie alebo
zmena ponuky sa nepripúšťa.
7.2. Vyhlasovateľ môže v prípade potreby lehotu viazanosti ponúk predĺžiť. V prípade, ak niektorí
z uchádzačov nebude s predĺžením lehoty viazanosti ponúk, určeným vyhlasovateľom, súhlasiť,
vyhlasovateľ mu vráti zábezpeku a na jeho ponuku pri vyhodnocovaní ponúk nebude prihliadať.

Časť II.
KOMUNIKÁCIA A VYSVETĽOVANIE
8. KOMUNIKÁCIA MEDZI VYHLASOVATEĽOM (RESP. ZÁSTUPCOM) A ZÁUJEMCAMI/ UCHÁDZAČMI
8.1. Komunikácia medzi vyhlasovateľom (resp. zástupcom) a záujemcom/uchádzačom sa bude
uskutočňovať spôsobom, ktorý zabezpečí úplnosť a obsah údajov uvedených v ponuke a zaručí ochranu
dôverných a osobných údajov uvedených v týchto dokumentoch.
8.2.
Oznámenia,
odovzdávanie
podkladov
a komunikáciu
medzi
vyhlasovateľom
a záujemcom/uchádzačom možno uskutočňovať písomne prostredníctvom pošty, elektronicky alebo
telefonicky alebo ich kombináciou.
9. VYSVETĽOVANIE A DOPLNENIE SÚŤAŽNÝCH PODKLADOV
9.1. V prípade potreby vysvetlenia podmienok a údajov, uvedených vo výzve na predkladanie ponúk,
podľa ktorej bola vyhlásená obchodná verejná súťaž alebo v súťažných podkladoch alebo iných
sprievodných dokumentoch, poskytnutých zástupcom vyhlasovateľa, počas lehoty na predkladanie ponúk,
môže ktorýkoľvek zo záujemcov písomne požiadať o ich vysvetlenie priamo u zodpovednej osoby na
adrese:
VO SK, a.s.
Záhradnícka 151
821 08 Bratislava
/: +421 2 20902554( v pracovných dňoch od 09:00 do 16:00 hod.)
Kontaktná osoba:
JUDr. Martin Oravec, LL.M.
Telefónne číslo:
+421 948 821 118
e-mail:
martin.oravec@vosk.sk
9.2. Vyhlasovateľ (resp. zástupca pre túto obchodnú verejnú súťaž) vo výnimočných prípadoch môže
doplniť informácie uvedené vo výzve na predkladanie ponúk, súťažných podkladoch, alebo v inej
sprievodnej dokumentácii, v takomto prípade to oznámi súčasne všetkým záujemcom.
10. OBHLIADKA MIESTA POSKYTNUTIA PREDMETU ZÁKAZKY
10.1. obhliadka miesta realizácie diela sa uskutoční dňa 14.11.2016 o 13.00 hod. so stretnutím na
Zdravotnom stredisku Bebravská I., na ulici Bebravská 34, Bratislava, pri schodisku vedúcom na
poschodie. Účasť je potrebné ohlásiť e-mailom na adresu adamova@spoby.sk, najneskôr do 14.11.2016
do 10.00 hod.
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Časť III.
PRÍPRAVA PONUKY
11. VYHOTOVENIE PONUKY
11.1. Ponuka musí byť vyhotovená v písomnej/listinnej forme, ktorá zabezpečí trvalé zachytenie jej
obsahu, tzn., že musí byť vyhotovená písacím strojom alebo tlačiarenským výstupným zariadením
výpočtovej techniky, ktorej obsah je pre fyzickú osobu čitateľný. Ponuku požadujeme spojiť do jedného
zväzku.
11.2. Potvrdenia, doklady a iné dokumenty tvoriace ponuku, požadované vo výzve na predkladanie ponúk,
prostredníctvom ktorej bola obchodná verejná súťaž vyhlásená a v týchto súťažných podkladoch, musia
byť v ponuke predložené ako originály alebo ich úradne overené kópie v listinnej podobe, pokiaľ nie je
určené inak.
11.3. Ponuka predložená v listinnej podobe musí byť podpísaná štatutárnym orgánom, alebo členom
štatutárneho orgánu alebo iným zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený konať v jeho mene
v záväzkových vzťahoch. Všetky strany ponuky, na ktorých boli vykonané dodatočné záznamy a opravy,
musia byť podpísané osobou alebo osobami, ktoré podpísali ponuku.
11.4. Všetky strany ponuky, predložené v listinnej podobe, odporúčame z dôvodov ochrany ponuky proti
neoprávnenej manipulácii očíslovať a podpísať štatutárnym orgánom, alebo členom štatutárneho orgánu
alebo iným zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača v záväzkových vzťahoch.
Tento podpis nie je vyjadrením súhlasu s obsahom dokumentu alebo dokladu.
11.5. Uchádzač je povinný, okrem iného ako neoddeliteľnú súčasť svojej ponuky, predložiť dokument
"Tabuľka návrhov uchádzača na plnenie kritérií" určených vyhlasovateľom na hodnotenie ponúk.
Údaje uvedené v dokumente "Tabuľka návrhov uchádzača na plnenie kritérií" musia byť:
- spracované podľa vyhlasovateľom stanovených kritérií na vyhodnotenie ponúk, uvedených v časti "E.
Kritéria na vyhodnotenie ponúk a pravidlá ich uplatnenia"
- totožné s údajmi uvedenými v ostatných častiach ponuky a následne aj v zmluve.
Vzor dokumentu "Tabuľka návrhov uchádzača na plnenie kritérií" je uvedený v časti "G. Tabuľka návrhov
uchádzača na plnenie kritérií" SP a je pre uchádzača záväzný.
12. JAZYK PONUKY
12.1. Ponuka, tiež doklady a dokumenty v nej predložené, musia byť vyhotovené v štátnom (slovenskom)
jazyku alebo českom jazyku s výnimkou dokumentov uvedených v týchto súťažných podkladoch.
12.2. Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti uchádzačov alebo záujemcov so sídlom mimo
územia Slovenskej republiky musia byť predložené v pôvodnom jazyku a súčasne musia byť preložené do
štátneho jazyka okrem dokladov predložených v českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu,
rozhodujúci je preklad v štátnom (slovenskom) jazyku.

13. MENA A CENY UVÁDZANÉ V PONUKE
13.1. Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena za dodanie požadovaného predmetu zákazky, uvedená
v ponuke uchádzača, bude vyjadrená v celých eurách (EUR), maximálne s dvoma desatinnými miestami
za desatinnou čiarkou.
13.2. Ak je uchádzač platiteľom dane z pridanej hodnoty (ďalej len "DPH"), navrhovanú zmluvnú cenu
uvedie v zložení:
 navrhovaná cena uvedená v EUR bez DPH,
 percentuálna sadzba a výška DPH,
 navrhovaná cena uvedená v EUR vrátane DPH.
13.3. Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom. Na skutočnosť, že nie
je platiteľom DPH v ponuke upozorní.
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14. ZÁBEZPEKA
14.1. Zábezpeka ponuky sa vyžaduje. Zábezpeka zabezpečuje ponuku uchádzača počas lehoty viazanosti
ponúk.
14.2. Zábezpeka je stanovená vo výške 10 000,- EUR.
14.3. Spôsoby zloženia zábezpeky ponuky:
A) poskytnutím bankovej záruky za uchádzača
B) zložením finančných prostriedkov na bankový účet vyhlasovateľa
Podmienky zloženia zábezpeky ponuky:
A) Poskytnutie bankovej záruky za uchádzača - podmienky:
Poskytnutie bankovej záruky sa riadi ustanoveniami § 313 až § 322 Obchodného zákonníka. Záručná
listina môže byť vystavená bankou alebo pobočkou zahraničnej banky (ďalej len „banka"). Zo záručnej
listiny, vystavenej bankou, musí vyplývať, že:
Banka uspokojí veriteľa (Vyhlasovateľ podľa bodu 1) za dlžníka (uchádzača) v prípade prepadnutia jeho
zábezpeky ponuky v prospech Vyhlasovateľa. Banková záruka sa použije na úhradu zábezpeky ponuky vo
výške podľa bodu 12.2. Banka sa zaväzuje zaplatiť vzniknutú pohľadávku do 30 dní po doručení výzvy
Vyhlasovateľa na zaplatenie, na účet Vyhlasovateľa. Banková záruka nadobúda platnosť dňom jej
vystavenia bankou a vzniká doručením záručnej listiny Vyhlasovateľovi. Platnosť bankovej záruky končí
uplynutím lehoty viazanosti ponúk.
Banková záruka zanikne:
• plnením banky v rozsahu, v akom banka za uchádzača poskytla plnenie v prospech
Vyhlasovateľa,
• odvolaním bankovej záruky na základe písomnej žiadosti Vyhlasovateľa,
• uplynutím doby platnosti, ak si Vyhlasovateľ do uplynutia doby platnosti neuplatnil svoje
nároky voči banke vyplývajúce z vystavenej záručnej listiny.
Záručná listina, v ktorej banka písomne vyhlási, že uspokojí Vyhlasovateľa za uchádzača do výšky
finančných prostriedkov, ktoré Vyhlasovateľ požaduje ako zábezpeku viazanosti ponuky uchádzača, musí
byť súčasťou ponuky.
Ak záručná listina nebude súčasťou návrhu ponuky, bude uchádzač z obchodnej verejnej súťaže vylúčený.
Podmienky vrátenia zábezpeky ponuky pred uplynutím lehoty viazanosti ponúk:
• Vyhlasovateľ požiada o odvolanie poskytnutej bankovej záruky za uchádzača na základe
písomnej žiadosti do 7 dní od doručenia žiadosti uchádzača o jej odvolanie v prípadoch, ak:
 uchádzač nesplnil podmienky účasti a Vyhlasovateľ ho vylúčil z obchodnej verejnej súťaže,
 Vyhlasovateľ vylúčil ponuku uchádzača pri vyhodnocovaní ponúk,
 Vyhlasovateľ zrušil obchodnú verejnú súťaž
Podmienky vrátenia zábezpeky ponuky po uzavretí zmluvy:
• platnosť poskytnutej bankovej záruky zanikne uplynutím lehoty na ktorú bola vystavená, pokiaľ
Vyhlasovateľ písomne neoznámi banke svoje nároky z bankovej záruky počas doby jej platnosti.
V prípade predĺženia lehoty viazanosti ponúk, je uchádzač povinný odovzdať vyhlasovateľovi do 7 dní od
oznámenia predĺženia lehoty viazanosti listinu preukazujúcu predĺženie doby platnosti bankovej záruky
zodpovedajúce predĺženiu lehoty viazanosti ponúk. Ak to neurobí, rozhodne vyhlasovateľ o vylúčení jeho
ponuky zo súťaže a nebude sa na ňu prihliadať pri vyhodnotení ponúk.

B) Zloženie finančných prostriedkov na bankový účet vyhlasovateľa
Súťažné podklady – „Stavebné úpravy Zdravotného strediska Bebravská I. pre vytvorenie štyroch ambulancií so
zázemím“
str. 6

Finančné prostriedky musia byť zložené na účet Vyhlasovateľa, ktorý je:
Bankové spojenie: VÚB, a.s.
Číslo účtu (IBAN): SK49 0200 0000 0014 8085 9459
BIC (SWIFT): SUBASKBX
Mena účtu: EUR
Finančné prostriedky musia byť pripísané na účte Vyhlasovateľa najneskôr v čase uplynutia
lehoty na predkladanie ponúk, ak finančné prostriedky nebudú zložené na účte Vyhlasovateľa,
bude uchádzač zo súťaže vylúčený.
Podmienky vrátenia zábezpeky pred uplynutím lehoty viazanosti ponúk:
Vyhlasovateľ uvoľní uchádzačovi zábezpeku do 7 dní, ak:
 uchádzač nesplnil podmienky účasti a Vyhlasovateľ ho vylúči z obchodnej verejnej súťaže,
 vylúčil jeho ponuku pri vyhodnocovaní ponúk,
Ak Vyhlasovateľ zruší obchodnú verejnú súťaž, bezodkladne vráti zábezpeku uchádzačovi.
Vyhlasovateľ vystaví banke prevodný príkaz na prevod finančných prostriedkov vo výške podľa bodu
14.2., ktoré slúžili ako zábezpeka ponuky uchádzača.
Podmienky vrátenia zábezpeky ponuky po uzavretí zmluvy:
Zábezpeka ponuky bude uchádzačovi uvoľnená najneskôr do 7 dní odo dňa účinnosti uzavretej zmluvy,
Vyhlasovateľ vystaví banke alebo pobočke zahraničnej banky prevodný príkaz na prevod finančných
prostriedkov vo výške podľa bodu 14.2., ktoré slúžili ako zábezpeka ponuky uchádzača.
14.4. Spôsob zloženia zábezpeky si uchádzač vyberie podľa podmienok zloženia uvedených v bode 14.3.
14.5. V prípade predĺženia lehoty viazanosti ponúk, zábezpeka ponuky naďalej zabezpečuje viazanosť
ponúk uchádzačov až do uplynutia takto predĺženej lehoty viazanosti ponúk.
14.6. Zábezpeka prepadne v prospech Vyhlasovateľa, ak uchádzač bezdôvodne odstúpi od svojej ponuky
po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk, počas plynutia lehoty viazanosti ponúk, resp. ak uchádzač
neposkytne vyhlasovateľovi riadnu súčinnosť potrebnú na uzavretie zmluvy, tak aby táto zmluvy mohla
byť uzavretá najneskôr do 3 dní, od kedy bol uchádzač na jej uzavretie vyzvaný.
15. OBSAH PONUKY
15.1. Záujemca je povinný pri zostavovaní ponuky dodržať nasledovný obsah a usporiadanie, pričom
dodrží ustanovenia uvedené v bode 11. tejto časti SP.
15.2. Každý uchádzač môže predložiť len jednu ponuku, ponuka sa predkladá v písomnej listinnej podobe
a musí obsahovať tieto dokumenty:
15.2.1. OBSAH PONUKY s uvedením zoznamu predložených dokladov a dokumentov (tzv. súpis
dokumentov), podpísaný uchádzačom alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača, v prípade skupiny
uchádzačov musí byť podpísaný každým členom skupiny alebo osobou/osobami oprávnenými konať
v danej veci za člena skupiny.
15.2.2. TABUĽKA NÁVRHOV UCHÁDZAČOV NA PLNENIE KRITÉRIÍ, vypracovanú podľa časti "E.
Kritéria na hodnotenie ponúk a spôsob ich uplatnenia", časti "D. Spôsob určenia ceny" a podľa časti "G.
Tabuľka návrhov uchádzača na plnenie kritérií".
Tabuľka musí byť podpísaná štatutárnym orgánom, alebo členom štatutárneho orgánu alebo osobou
oprávnenou konať za uchádzača. V prípade skupiny uchádzačov musí byť podpísaná každým členom
skupiny alebo osobou/osobami oprávnenými konať v danej veci za člena skupiny.
15.2.3. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE UCHÁDZAČA: obchodný názov, adresa sídla uchádzača alebo miesto
jeho podnikania, meno, priezvisko a funkcia štatutárneho zástupcu (štatutárnych zástupcov) uchádzača,
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IČO, DIČ, IČ DPH, bankové spojenie (názov, adresa a sídlo peňažného ústavu/banky), číslo bankového účtu,
kontaktné telefónne číslo, e-mail.
15.2.4. DOKLADY a DOKUMENTY na preukázanie splnenia podmienok účasti, prostredníctvom
ktorých uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti v obchodnej verejnej súťaži, požadovaných vo
výzve na predkladanie ponúk a v časti „ F. Podmienky účasti uchádzačov“ týchto SP a tiež doklady,
dokumenty a vzorky požadované v časti B. týchto súťažných podkladov „Opis predmetu zákazky“.
15.2.5. VYHLÁSENIE UCHÁDZAČA, že bez výhrady a obmedzení súhlasí s platnými podmienkami
obchodnej verejnej súťaže určenými vyhlasovateľom, uvedenými vo výzve na predkladanie ponúk,
v týchto súťažných podkladoch a v ostatných dokumentoch, poskytnutých vyhlasovateľom v lehote
predkladania ponúk, a akceptuje v plnom rozsahu obchodné a zmluvné podmienky uvedené v súťažných
podkladoch v časti „C. Obchodné podmienky“, ktoré musia byť podpísané uchádzačom alebo osobou
oprávnenou konať za uchádzača, v prípade skupiny uchádzačov musí byť podpísané každým členom
skupiny alebo osobou/osobami oprávnenými konať v danej veci za člena skupiny.
15.2.6. VYHLÁSENIE UCHÁDZAČA o pravdivosti a úplnosti všetkých dokladov a údajov uvedených
v ponuke, podpísané štatutárnym orgánom, alebo členom štatutárneho orgánu alebo osobou oprávnenou
konať za uchádzača, v prípade skupiny uchádzačov musí byť podpísané každým členom skupiny alebo
osobou/osobami oprávnenými konať v danej veci za člena skupiny.
15.2.7. VYHLÁSENIE UCHÁDZAČA, že predkladá iba jednu ponuku a nie je v tejto obchodnej
verejnej súťaži členom skupiny uchádzačov inej skupiny uchádzačov, ktorá predkladá ponuku, podpísané
uchádzačom alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača, v prípade skupiny uchádzačov musí byť
podpísané každým členom skupiny alebo osobou /osobami oprávnenými konať v danej veci za člena
skupiny.
15.2.8. NÁVRH ZMLUVY O DIELO v jednom vyhotovení v plnom súlade s podmienkami
vyhlasovateľa uvedenými v časti "B. Opis predmetu zákazky", "C. Obchodné podmienky" a "D. Spôsob
určenia ceny" týchto SP, podpísaný osobou/osobami oprávnenými konať za uchádzača. Požadované údaje
a ceny musia byť v súlade s návrhom na plnenie kritérií - časť „G. Tabuľka návrhov uchádzačov na plnenie
kritérií“.
15.2.9. V prípade skupiny uchádzačov ČESTNÉ VYHLÁSENIE SKUPINY UCHÁDZAČOV, 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 vyhlasovateľom vytvoria všetci členovia
skupiny uchádzačov právne vzťahy potrebné z dôvodu riadneho plnenia zmluvy.
15.2.10. V prípade skupiny uchádzačov 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.
15.3. Spolu s listinnou podobou ponuky predloží uchádzač jednu kópiu kompletnej ponuky
v elektronickej forme na nosiči CD/DVD alebo USB kompatibilnom médiu.
16. NÁKLADY NA PONUKU
16.1. Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez finančného
nároku voči vyhlasovateľovi, bez ohľadu na výsledok obchodnej verejnej súťaže.
16.2. Ponuky doručené na adresu uvedenú v bode 20.1. a predložené v lehote na predkladanie ponúk
podľa bodu 20.2. sa počas plynutia lehoty viazanosti a po uplynutí lehoty viazanosti ponúk sa uchádzačom
nevracajú. Zostávajú ako súčasť dokumentácie vyhlásenej obchodnej verejnej súťaže.
Časť IV.
PREDKLADANIE PONÚK
17. UCHÁDZAČ OPRÁVNENÝ PREDLOŽIŤ PONUKU
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17.1. Uchádzačom môže byť fyzická osoba alebo právnická osoba vystupujúca voči vyhlasovateľovi
samostatne. alebo skupina fyzických/právnických osôb vystupujúcich voči vyhlasovateľovi spoločne.
Skupina uchádzačov utvorená na poskytnutie predmetu zákazky, ktorej ponuka bude prijatá
vyhlasovateľom vytvorí do termínu stanoveného na uzavretie zmluvy požadované právne vzťahy v súlade
s platnou legislatívou.
17.2. Ponuku môžu predkladať fyzické osoby, právnické osoby alebo skupina fyzických alebo právnických
osôb, vystupujúcich voči vyhlasovateľovi spoločne. V prípade, že je uchádzačom skupina, takýto uchádzač
je povinný predložiť doklad podpísaný všetkými členmi skupiny o nominovaní vedúceho člena
oprávneného (splnomocneného) konať v mene ostatných členov skupiny v súvislosti s touto obchodnou
verejnou súťažou. V prípade ak bude ponuka skupiny uchádzačov vyhodnotená ako úspešná, táto skupina
bude povinná vytvoriť právnu formu – zmluvu o združení podľa relevantných ustanovení súkromného
práva. Z dokumentácie preukazujúcej vznik zmluvy o združení musí byť jasné a zrejme, ako sú stanovené
vzájomné práva a povinnosti, kto akou časťou sa bude na plnení podieľať a skutočnosť, že všetci členovia
takéhoto právneho vzťahu ručia za akékoľvek záväzky voči vyhlasovateľovi spoločne a nerozdielne.
17.3. Ak ponuku predloží fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nespĺňa podmienky podľa bodu
17.1., nebude možné takúto ponuku zaradiť do vyhodnotenia a takáto ponuka bude vrátená
predkladateľovi.
18. PREDKLADANIE PONÚK
18.1. Uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku. Uchádzač nemôže byť v tom istom postupe zadávania
zákazky členom skupiny uchádzačov, ktorá predkladá ponuku. Vyhlasovateľ vylúči uchádzača, ktorý je
súčasne členom skupiny uchádzačov.
18.2 Uchádzač predloží ponuku v uzavretom obale podľa bodu 19. osobne alebo prostredníctvom poštovej
zásielky na adresu uvedenú v bode 20.1. v lehote na predkladanie ponúk podľa bodu 20.2. tejto časti SP.
18.3. Pre posúdenie dodržania lehoty na predkladanie ponúk je rozhodujúci termín skutočného
doručenia ponuky, nie termín jej podania na prepravu.
18.4. Pri osobnom doručení ponuky uchádzačom vydá zástupca vyhlasovateľa pre túto obchodnú verejnú
súťaž uchádzačovi potvrdenie o jej prevzatí, v ktorom uvedie dátum, miesto a čas prevzatia ponuky.
18.5. Ponuka predložená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk uvedenej v bode 20.2. sa vráti
uchádzačovi neotvorená.
19. OZNAČENIE OBALU PONUKY
19.1. Uchádzač vloží ponuku do samostatnej nepriehľadnej obálky/obalu. Obálka/obal ponuky musí byť
uzatvorený, prípadne zapečatený proti nežiaducemu otvoreniu.
19.2. Na obale/obálke ponuky musia byť uvedené nasledovné údaje:
 adresa vyhlasovateľa uvedená v bode 1.1,
 adresa uchádzača – názov alebo obchodné meno, adresa sídla alebo miesta podnikania,
 označenie "SÚŤAŽ – NEOTVÁRAŤ",
 označenie heslom obchodnej verejnej súťaže: "Rekonštrukcia ZS Bebravská".
20. MIESTO A LEHOTA PREDKLADANIA PONÚK
20.1. Ponuky uchádzačov je potrebné doručiť na adresu vyhlasovateľa uvedenú v bode 1.1. tejto časti
súťažných podkladov.
20.2. Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa: 21.11.2016
Dňa 21.11.2016 bude možné ponuku doručiť od 14:00 hod, v ostatné dni v pracovných dňoch medzi 08:00
– 15:00 hod.
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20.3. Otváranie ponúk sa uskutoční dňa 21.11.2016 o 16.00 hod. na adrese vyhlasovateľa. Na otváraní
ponúk sa môžu zúčastniť všetci uchádzači, ktorí predložili ponuky v lehote na predkladanie ponúk.
Komisia vyhlasovateľa po otvorení ponúk zverejní návrhy uchádzačov na plnenie kritérií, ktoré je možné
vyjadriť číslom.
21. DOPLNENIE, ZMENA A ODVOLANIE PONUKY
21.1.Uchádzač môže predloženú ponuku dodatočne doplniť, zmeniť alebo vziať späť do uplynutia lehoty
na predkladanie ponúk, uvedenej v bode 20.2.
21.2. Doplnenie, zmenu alebo späť vzatie ponuky je možné vykonať iba pred uplynutím lehoty na
predkladanie ponúk 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
21.3. Doplnenú, zmenenú alebo inak upravenú ponuku je potrebné doručiť v lehote na predkladanie
ponúk uvedenú v bode 20.2. na adresu uvedenú v bode 20.1.
Časť V.
OTVÁRANIE A VYHODNOCOVANIE PONÚK
22. VYHODNOTENIE SPLNENIA PODMIENOK ÚČASTI
22.1. Vyhodnotenie splnenia podmienok účasti uchádzačov bude založené na posúdení splnenia:
22.1.1. podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia,
22.1.2. finančného a ekonomického postavenia a dokladov na ich,
22.1.3. technickej alebo odbornej spôsobilosti a dokladov na ich preukázanie.
22.2. Uchádzač, ktorého tvorí skupina uchádzačov zúčastnená v obchodnej verejnej súťaži, preukazuje
splnenie podmienok účasti:
 týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne,
 týkajúce sa finančného a ekonomického postavenia za všetkých členov skupiny spoločne,
 týkajúce sa technickej alebo odbornej spôsobilosti za všetkých členov skupiny spoločne,
22.3. Splnenie podmienok účasti uchádzačov v súťaži podľa bodu 22.1. sa bude posudzovať v súlade
s výzvou na predkladanie ponúk a súťažnými podkladmi, z dokladov predložených podľa požiadaviek,
uvedených v časti "F. Podmienky účasti uchádzačov" týchto SP a pri skupine uchádzačov spôsobom podľa
bodu 22.2.
22.4. Vyhlasovateľ vylúči z obchodnej verejnej súťaže uchádzača, ak uchádzač nebude spĺňať podmienky
účasti vo verejnej súťaži podľa časti "F. Podmienky účasti uchádzačov", týchto SP, predloží neplatné
doklady, nepredloží požadované doklady a informácie, alebo poskytne nepravdivé informácie, alebo
skreslené informácie. Vyhlasovateľ bezodkladne písomne upovedomí uchádzača, že bol vylúčený
s uvedením dôvodu.
22.5. Neplatnými dokladmi sú doklady:
 ktorým uplynula lehota platnosti,
 ktoré sú neúplné alebo,
 ktoré sú poškodené, nečitateľné alebo pozmenené.
23. VYHODNOCOVANIE PONÚK
23.1. Komisia na vyhodnotenie ponúk preskúma, či všetky ponuky spĺňajú požiadavky vyhlasovateľa
a rozhodne či ponuka :
 obsahuje všetky náležitosti uvedené v súťažných podkladoch
 zodpovedá pokynom, požiadavkám a dokumentom uvedeným vo výzve na predkladanie
ponúk a v týchto súťažných podkladoch.
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23.2. Predmetom hodnotenia návrhov na plnenie kritérií bude ponuka, ktorá neobsahuje žiadne
obmedzenia alebo výhrady, ktoré sú v rozpore s požiadavkami a podmienkami uvedenými
vyhlasovateľom vo výzve na predkladanie ponúk, prostredníctvom ktorej bola vyhlásená obchodná
verejná súťaž a v týchto SP a zároveň neobsahuje skutočnosti, ktoré sú v rozpore so všeobecne záväznými
právnymi predpismi.
23.3. Ponuka uchádzača, ktorá nebude spĺňať požiadavky vyhlasovateľa podľa bodov 23.1. a 23.2. bude
z obchodnej verejnej súťaže vylúčená. Uchádzačovi bude písomne oznámené vylúčenie jeho ponuky
s uvedením dôvodu vylúčenia.
23.4. Vyhlasovateľ môže písomne požiadať uchádzačov o vysvetlenie ponuky. Nesmie však vyzvať
uchádzača na zmenu, ktorou by sa ponuka zvýhodnila. Vysvetlením ponuky nemôže dôjsť k jej zmene. Za
zmenu sa nepovažuje odstránenie zrejmých chýb v písaní a počítaní.
23.8. Vyhlasovateľ písomne oznámi uchádzačovi vylúčenie jeho ponuky s uvedením dôvodu.
24. ÚSPEŠNÁ PONUKA
24.1Vyhlasovateľ vyhodnotí všetky ponuky a vyberie najvhodnejšiu a najvyhovujúcejšiu z predložených
ponúk, ktorá sa stane úspešnou.
Časť VI.
DÔVERNOSŤ V OBCHODNEJ VEREJNEJ SÚŤAŽI
25. DÔVERNOSŤ PROCESU OBCHODNEJ VEREJNEJ SÚŤAŽE
25.1. Informácie, týkajúce sa preskúmania, vysvetlenia, vyhodnocovania ponúk, vzájomného porovnania
a odporúčaní sú do prijatia ponuky najúspešnejšieho uchádzača dôverné. Členovia komisie
na vyhodnocovanie ponúk a zodpovedné osoby zástupcu vyhlasovateľa pre túto obchodnú verejnú súťaž
nesmú počas prebiehajúceho procesu vyhlásenej obchodnej verejnej súťaže poskytovať alebo zverejňovať
uvedené informácie o obsahu ponúk ani uchádzačom, ani žiadnym iným osobám.
25.2 Ponuky uchádzačov, ani ich jednotlivé časti, nebudú použité bez predchádzajúceho súhlasu
uchádzačov.
25.3 Uchádzač, ktorého ponuka bude prijatá a s ktorým bude uzavretá zmluva (ďalej len „zmluvný
zhotoviteľ"), akýkoľvek iný zhotoviteľ, s ktorým bude zmluvný zhotoviteľ prepojený, alebo ku ktorému
bude pridružený (ďalej len „pridružený podnik"), jeho dodávatelia vo vzťahu k plneniu uzavretej zmluve
(ďalej len „subdodávateľ"), vrátane ich pracovníkov, budú povinní dodržiavať mlčanlivosť vo vzťahu
ku skutočnostiam, zisteným počas platnosti zmluvy, resp. súvisiace s predmetom plnenia zmluvy. Všetky
dokumenty, ktoré zmluvný zhotoviteľ od vyhlasovateľa obdrží alebo zmluvný zhotoviteľ, pridružený
podnik alebo jeho subdodávatelia, vrátane ich pracovníkov vyhotovia podľa požiadaviek vyhlasovateľa
a v súlade s uzavretou zmluvou, budú dôverné a nebude možné ich použiť bez predchádzajúceho súhlasu
vyhlasovateľa.
VII. PRIJATIE PONUKY
26. INFORMÁCIA O VÝSLEDKU VYHODNOTENIA PONÚK
26.1. Po vyhodnotení ponúk zástupca vyhlasovateľa pre túto obchodnú verejnú súťaž bezodkladne
písomne oznámi všetkým uchádzačom, ktorých ponuky sa vyhodnocovali, výsledok vyhodnotenia ponúk.
26.2. Úspešnému uchádzačovi oznámi, že jeho ponuku prijíma. Neúspešnému uchádzačovi oznámi, že
neuspel a dôvody neprijatia jeho ponuky.
27. UZAVRETIE ZMLUVY
27.1. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo súťaž meniť alebo súťaž zrušiť bez akýchkoľvek záväzkov voči
záujemcom a uchádzačom. Prípadná zmena alebo zrušenie súťaže bude uverejnená spôsobom, akým boli
vyhlásené podmienky súťaže.
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27.2. Úspešný uchádzač je povinný poskytnúť Vyhlasovateľovi riadnu súčinnosť potrebnú na uzavretie
zmluvy s úspešným uchádzačom tak, aby mohla byť uzatvorená do 3 dní odo dňa, keď ak bol na jej
uzatvorenie vyzvaný. Ak úspešný uchádzač odmietne uzavrieť zmluvu, alebo nesplní povinnosť podľa
prvej vety, Vyhlasovateľ ju môže uzatvoriť s uchádzačom, ktorý sa umiestnil ako druhý v poradí. Ak
uchádzač, ktorý sa umiestnil druhý v poradí odmietne uzavrieť zmluvu alebo neposkytne Vyhlasovateľovi
riadnu súčinnosť, potrebnú na jej uzavretie tak, aby mohla byť uzatvorená do 3 dní odo dňa, keď bol na jej
uzavretie vyzvaný, Vyhlasovateľ môže uzatvoriť zmluvu s úspešným uchádzačom, ktorý sa umiestnil ako
tretí v poradí. Uchádzač, ktorý sa umiestnil tretí v poradí, je povinný poskytnúť Vyhlasovateľovi riadnu
súčinnosť, potrebnú na uzavretie zmluvy tak, aby mohla byť uzatvorená do 3 dní odo dňa, keď bol k jej
uzavretiu vyzvaný. Ak uchádzač, ktorý sa umiestnil tretí v poradí odmietne uzavrieť zmluvu alebo
neposkytne Vyhlasovateľovi riadnu súčinnosť, je Vyhlasovateľ oprávnený konať s uchádzačom
umiestneným na ďalšom mieste v poradí obdobne ako je uvedené vyššie a rovnako postupovať aj s
uchádzačmi umiestnenými na ďalších miestach, až bude uzatvorená zmluva.
28. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
28.1. V použitom postupe obchodnej verejnej súťaže platia pre ostatné ustanovenia neupravené týmito
súťažnými podkladmi, príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov.
28.2. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku.
28.3. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo súťaž meniť alebo zrušiť bez akýchkoľvek záväzkov voči
záujemcom a uchádzačom. Prípadná zmena alebo zrušenie súťaže bude uverejnená spôsobom, akým bolo
oznámené vyhlásené súťaže.

Súťažné podklady – „Stavebné úpravy Zdravotného strediska Bebravská I. pre vytvorenie štyroch ambulancií so
zázemím“
str. 12

B. OPIS PREDMETU ZÁKAZKY
1. Predmetom zákazky sú Stavebné úpravy Zdravotného strediska Bebravská I. pre účel vytvorenia
štyroch ambulancií so zodpovedajúcim zázemím.
2. Predmet zákazky je bližšie definovaný v Projektovej dokumentácii na realizáciu diela – „Zdravotné
stredisko Bebravská I. – stavebné úpravy pre vytvorenie štyroch ambulancií so zázemím“, vyhotovená
zodpovedným projektantom Ing. Arch. Ľudmilou Saudreau, registračné číslo*0874AA*, včítane profesií,
ktorá tvorí samostatnú prílohu návrhu zmluvy o dielo (časť C týchto SP).
3. Projektová dokumentácia včítane výkazu výmer je dostupná na internete :
Pokyny na stiahnutie PD :
1) do prehliadača zadajte link:
ftp://zsbebravska_a.sdda.sk@www.sdda.sk/
2) ako meno používateľa, user name alebo login zadať:
zsbebravska_a.sdda.sk
3) ako password alebo heslo zadať:
SpokojneByvanie
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C. OBCHODNÉ PODMIENKY
1. Vyhlasovateľ svoje obchodné podmienky realizácie predmetu zákazky uviedol do nižšie uvedených
záväzných zmluvných podmienok, t.j. návrhu zmluvy o dielo.
2. Vyhlasovateľ požaduje, aby uchádzač vo svojom návrhu zmluvy v plnej miere použil návrh zmluvy
o dielo uvedený v tejto časti súťažných podkladov. Uchádzač vyplní zelenou farbou vyznačené časti
zmluvy. V prípade ak sa uchádzač odchýli od vyhlasovateľom predloženého návrhu, môže byť jeho ponuka
vyhodnotená ako nevyhovujúca z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky.
3. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených ponúk, ak zmluvné podmienky
uvedené v návrhu záväzných zmluvných podmienok predložených uchádzačom budú v rozpore s výzvou
na predkladanie ponúk, prostredníctvom ktorej bol postup obchodnej verejnej súťaže vyhlásený a týmito
súťažnými podkladmi a ak sa budú vymykať obvyklým zmluvným podmienkam a budú znevýhodňovať
vyhlasovateľa.
4. Súčasťou ponuky uchádzača musí byť aj návrh zmluvy o dielo.
5. Do návrhu zmluvy o dielo nesmú byť zapracované zmeny, ktoré by boli v rozpore so súťažnými
podkladmi, menili by rovnováhu zmluvných povinností v neprospech Vyhlasovateľa, zvyšovali by mieru
povinností v neprospech Vyhlasovateľa, zvyšovali cenu plnenia či mali iný podstatný vplyv na jej obsah.
Pokiaľ uchádzač takéto zmeny v návrhu zmluvy v ponuke uskutoční, môže byť jeho návrh posúdený
Vyhlasovateľom ako nezodpovedajúci požiadavkám Vyhlasovateľa na predmet zákazky.
Nepripúšťajú sa žiadne sankcie za porušenie zmluvných povinností Vyhlasovateľom, ktoré nie sú uvedené
v návrhu zmluvy o dielo.
6. Záväzné zmluvné podmienky – návrh zmluvy o dielo s prílohami – tvoria prílohu týchto súťažných
podkladov.
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D. SPÔSOB URČENIA CENY
1. Uchádzačom v ponuke uvádzaná cena musí byť uvedená v EUR, matematicky zaokrúhlená na dve
desatinné miesta, musí byť konečná, musí zahrňovať všetky náklady spojené s realizáciou predmetu
zákazky tak, ako je to uvedené v časti „B. Opis predmetu zákazky“ a za podmienok uvedených v časti „C.
Obchodné podmienky“ na musí vyjadrovať cenovú úroveň v čase, v ktorom bola ponuka podaná.
2. Uchádzačom predložená ponuka musí obsahovať podrobný položkový rozpočet vypracovaný v súlade
s projektovou dokumentáciou a výkazom výmer, s krycím listom, rekapituláciou a v členení podľa
profesií :
- Architektúra
- Zdravotechnika
- Vykurovanie
- Elektorinštalácia
- Vzduchotechnika
3. Uchádzač je zodpovedný za preverenie výkazu výmer a projektu, t.j. predložená ponuka musí
obsahovať skutočné výmery, materiály a práce nevyhnutné pre realizáciu diela a predložením ponuky
uchádzač potvrdzuje realizovateľnosť projektu.
4. Ak je uchádzač zdaniteľnou osobou pre DPH v zmysle príslušných predpisov (ďalej len „zdaniteľná
osoba“), navrhovanú zmluvnú cenu uvedie v zložení:

Navrhovaná cena v EUR bez DPH

Výška DPH v EUR pri sadzbe 20%

Navrhovaná cena v EUR vrátane DPH
5. Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom v EUR. Na skutočnosť, že
nie je platcom DPH upozorní.
6. Platobné podmienky sú stanovené v časti „C. Obchodné podmienky“
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E. KRITÉRIÁ NA HODNOTENIE PONÚK A PRAVIDLÁ ICH UPLATNENIA
1.

Ponuky sa budú vyhodnocovať na základe najnižšej ceny.
Pod cenou sa rozumie celková cena za predmet zákazky v EUR s DPH.

2.

Uchádzač vyplní tabuľku na hodnotenie ponúk v časti G. „TABUĽKA NÁVRHOV UCHÁDZAČOV NA
PLNENIE KRITÉRIÍ“. Návrh na plnenie kritéria uchádzača – celková cena za predmet zákazky v EUR
s DPH - je výsledkom vyplnenia výkazu výmer vypracovaného uchádzačom, v zmysle špecifikácie
predmetu zákazky uvedenej v časti: B. Opis predmetu zákazky a v prílohách týchto súťažných
podkladov. Vyplnený výkaz výmer musí byť predložený ako súčasť ponuky uchádzača v elektronickej
podobe na médiu CD/DVD alebo pamäťovom médiu pripojiteľnom cez USB port, vo formáte xls/xlsx.
Neuvedenie jednotkovej ceny niektorej položky v rozpočte bude znamenať, že ponuka uchádzača je
neúplná a nespĺňa požiadavky vyhlasovateľa na predmet zákazky.

3.

Úspešným uchádzačom sa stane uchádzač, ktorý vo svojej ponuke predloží najnižšiu cenu za predmet
zákazky v EUR s DPH. Ako druhý v poradí sa umiestni uchádzač, ktorý vo svojej ponuke predloží
druhú najnižšiu cenu za predmet zákazky v EUR s DPH atď. . .
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F. PODMIENKY ÚČASTI UCHÁDZAČOV
Uchádzač musí spĺňať nasledujúce podmienky účasti:

1. Osobné postavenie
1.1. Zúčastniť sa tejto obchodnej verejnej súťaži môže byť iba uchádzač ktorý:
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 reštrukturalizácii, 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 dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce, alebo poskytovať službu,
g) nebol mu v predchádzajúcich troch rokoch preukázané závažné porušenie odborných
povinností, ktoré dokáže vyhlasovateľ preukázať,
h) nemá 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, 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. Splnenie podmienok účasti uvedených v bode 1.1. preukáže uchádzač predložením nižšie uvedených
originálnych dokladov alebo ich úradne osvedčených kópií:
a) písm. a) a b) výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace,
b) písm. c) potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace,
c) písm. d) potvrdením Sociálnej poisťovne a zdravotnej poisťovne nie starším ako tri
mesiace,
d) písm. e) potvrdením miestne príslušného daňového úradu nie starším ako tri mesiace,
e) písm. f) dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo
poskytovať službu.
f) písm. h) čestným vyhlásením.
g) písm. i) a j) čestným vyhlásením.
1.1. Uchádzač zapísaný do zoznamu podnikateľov alebo do zoznamu hospodárskych subjektov, podľa
platného zákona o verejnom obstarávaní môže nahradiť požadované doklady v bode 1.2. zápisom do
zoznamu.
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1.2. Ak uchádzač nemá sídlo v Slovenskej republike a krajina jeho sídla nevydáva niektoré z dokladov
alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich uchádzačom nahradiť čestným vyhlásením podľa
predpisov platných v krajine jeho sídla.
1.3. Ak má uchádzač 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 podľa predpisov platných v krajine pôvodu alebo
v krajine sídla uchádzača.

2.

Ekonomické a finančné postavenie

Uchádzač musí v ponuke predložiť nasledujúce informácie a dokumenty, ktorými preukazuje finančné a
ekonomické postavenie a preukáže ich predložením originálnych dokladov alebo ich úradne overených
kópií:
2.1. Uchádzač musí preukázať, že spolu za posledné tri ukončené hospodárske roky dosiahol celkový obrat
vo výške min. 500 000.- EUR alebo ekvivalent v inej mene. Uchádzač preukazuje splnenie tejto podmienky
prehľadom o dosiahnutom obrate za posledné tri ukončené hospodárske roky, za ktoré sú dostupné v
závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti. Uchádzač preukazuje splnenie uvedenej
podmienky účasti predložením kópie alebo rovnopisu výkazov ziskov a strát, ktorých zhoda s originálom v
spise daňového subjektu, bude potvrdená daňovým úradom alebo predložením kópie alebo rovnopisu
výkazov o príjmoch a výdavkoch, ktorých zhoda s originálom v spise daňového subjektu, bude potvrdená
daňovým úradom. V prípade ak sú relevantné údaje z výkazov zverejnené podľa zákona na internetovej
stránke http://www.registeruz.sk/ stačí, ak uchádzač predloží prehľad o dosiahnutom obrate za posledné
tri hospodárske roky a poukáže na zverejnenie relevantných údajov. V prípade nemožnosti predloženia
uvedených dokladov s ohľadom na miestne pravidlá platiace v krajine sídla uchádzača, môže splnenie
tejto podmienky uchádzač preukázať iným dostatočne jednoznačným spôsobom (napr. Audítorská
správa). Prepočet inej meny na EUR vykoná uchádzač výmenným kurzom ECB platným v prvý deň
kalendárneho roka za ktorý bol obrat dosiahnutý, sumy uvedené v SKK budú prepočítané konverzným
kurzom (30,126 SKK/EUR) a túto prepočítanú sumu EUR použije vyhlasovateľ pri vyhodnocovaní
splnenia podmienky účasti.
2.2. Z uchádzačom predkladaných dokladov a/alebo dokumentov musí byť zrejmé splnenie vyššie
identifikovanej minimálnej úrovne požadovanej vyhlasovateľom a rovnako musí byť zrejmé, že
preukazovanie sa týka osoby uchádzača..
2.3. V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina uchádzačov zúčastnená na obchodnej verejnej súťaži,
požaduje sa preukázanie podmienok účasti za všetkých členov skupiny spoločne.
2.4 Vyžaduje sa predloženie originálov alebo úradne osvedčených kópií všetkých dokladov.

3.

Technická alebo odborná spôsobilosť

3.1. Uchádzač musí v ponuke predložiť nasledujúce informácie a dokumenty, ktorými preukazuje
technickú a odbornú spôsobilosť (preukazuje ich predložením originálnych dokladov alebo ich úradne
overených kópií):
3.1.1. Zoznam stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia obchodnej
verejnej súťaže s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác; zoznam musí byť doplnený
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potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa
obchodných podmienok, 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.
Uchádzač je povinný uviesť celkový súčet cien uskutočnených stavebných prác, ktorých zoznam predložil.
V prípade ak uchádzač predkladá zmluvu, referenciu alebo dôkaz o plnení stavebných prác, ktorých
uskutočnenie časovo presahuje posudzované obdobie, uchádzač v zozname uvedie zvlášť hodnotu iba za
tú časť stavebných prác, ktorá bola realizovaná v posudzovanom období (a len túto sumu uchádzač
započíta do celkového súčtu realizovaných stavebných prác). V prípade, ak stavebné práce realizoval
uchádzač ako člen združenia skupiny dodávateľov, vyčísli a započíta iba finančný objem, uskutočňovaný
ním samotným. Potvrdenia vydané v inej mene ako v eurách je potrebné prepočítať a to tak, že sumy
uvedené v iných menách budú prepočítané kurzom ECB platným k prvému dňu v roku, v ktorom boli
stavebné práce uskutočnené.
Vyhlasovateľ požaduje preukázať uskutočnenie stavebných prác rovnakého alebo obdobného charakteru
ako je predmet zákazky v hodnote minimálne 80 000,- EUR s DPH.
3.1.2. Uchádzač uvedie údaje o odbornej kvalifikácii osoby stavbyvedúceho, prípadne ním určených
ďalších osôb, zodpovedných za realizáciu stavebných prác.
3.2. Z uchádzačom predkladaných dokladov a/alebo dokumentov musí byť zrejmé splnenie vyššie
identifikovanej minimálnej úrovne požadovanej vyhlasovateľom a rovnako musí byť zrejmé, že
preukazovanie sa týka osoby uchádzača.
3.3. V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina uchádzačov zúčastnená na obchodnej verejnej súťaži,
požaduje sa preukázanie podmienok účasti za všetkých členov skupiny spoločne.
3.4. Vyžaduje sa predloženie originálov alebo úradne osvedčených kópií všetkých dokladov, pokiaľ nie je
uvedené inak.
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G. TABUĽKA NÁVRHOV UCHÁDZAČOV NA PLNENIE KRITÉRIÍ
Postup zadávania zákazky: Obchodná verejná súťaž v súlade s § 281 - § 288 zákona č. 513/1991 Zb.
Obchodného zákonníka a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Predmet zákazky: „Stavebné úpravy Zdravotného strediska Bebravská I. pre vytvorenie štyroch
ambulancií so zázemím“
Vyplní uchádzač:
Obchodné meno uchádzača...................................................................................................................................
Sídlo alebo miesto podnikania uchádzača:...............................................................................................................................
IČO uchádzača:......................................................................................................................................
Kontaktná osoba uchádzača:....................................................................................................................................

Návrh uchádzača na plnenie kritéria (vyplní uchádzač)

Celková cena za predmet zákazky v EUR bez DPH
..............................................................

DPH (20%) v EUR
..............................................................
Celková cena za predmet zákazky v EUR s DPH
(návrh na plnenie kritéria)

..............................................................

V.................................. dňa..................
Čestne vyhlasujem/e, že uvedené údaje sú totožné s údajmi uvedenými v ostatných častiach ponuky. V prípade rozdielnych
údajov som/sme si vedomí, že moja/naša ponuka bude zo súťaže vylúčená

......................................................................... podpis
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