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VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1)

I.2)

I.3)

I.4)
I.5)

NÁZOV A ADRESY
Mesto Šaľa
IČO: 00306185
Nám. Sv. Trojice 7, 927 15 Šaľa
Slovensko
Kontaktná osoba: Bc. Margita Simighová, Ing. František Čibrik
Telefón: +421 317705981
Email: mesto@sala.sk
Fax: +421 317706021
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL):: http://sala.sk
SPOLOČNÉ VEREJNÉ OBSTARÁVANIE
Zákazka zahŕňa spoločné obstarávanie: Nie
Zákazku prideľuje centrálna obstarávacia organizácia: Nie
KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Zadajte adresu (URL): http://www.uvo.gov.sk/profily/-/profil/pdetail/4251
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky: Nie
Chcete vyplniť aj adresu: Áno
Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Elektronická komunikácia si vyžaduje využitie nástrojov a zariadení, ktoré nie sú všeobecne k dispozícii.: Nie
DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Regionálny alebo miestny orgán
HLAVNÁ ČINNOSŤ
Iné (uveďte)
Iný predmet (špecifikujte): Územná samospráva

ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1)
II.1.1)

II.1.2)
II.1.3)
II.1.4)

II.1.5)
II.1.6)
II.2)
II.2.2)

ROZSAH OBSTARÁVANIA
Názov:
Rekonštrukcia kultúrneho domu Šaľa-Veča – zníženie energetickej náročnosti
Referenčné číslo: 2/2017-RPaVO
Hlavný kód CPV
45000000-7
Druh zákazky
Práce
Stručný opis:
Predmetom zákazky je realizácia stavby Rekonštrukcia kultúrneho domu Šaľa Veča - zníženie energetickej náročnosti.
Realizácia samotnej stavby zahŕňa: búracie práce (demontáž existujúcich presklených častí fasády, demontáž
existujúcich okenných a dverných otvorov, demontáž existujúcich zábradlí, demontáž interiérového podhľadu, existujúce
skladby strechy budú odstránené), výmena zasklenej fasády + zateplenie murovaných a betónových častí fasády,
rekonštrukcia strechy a doplnkových konštrukcií strechy, rekonštrukcia spoločenských priestorov (Stavebné úpravy
spoločenskej sály, sociálnych zariadení,) úprava priestorov podľa požiadaviek požiarnej ochrany, odstránenie vlhnutia
suterénu. Súčasťou stavebných úprav aj aj rekonštrukcia vykurovania - výmena dvoch jestvujúcich kotlov, čiastočne
nové rozvody a nová elektroinštalácia.
Ďalšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch : projektová dokumentácia, výkazy - výmer.
Celková predpokladaná hodnota
626 201,11 EUR bez DPH
Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
OPIS
Dodatočné kódy CPV
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45212300-9
45310000-3
45310000-3
45331100-7
45331110-0
Miesto dodania
Kód NUTS:
SK023
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Šaľa
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom projektu "Rekonštrukcia kultúrneho domu Šaľa - Veča - zníženie energetickej náročnosti objektu" je hlavne
zníženie energetickej náročnosti objektu, zateplenie fasády, rekonštrukcia pôvodnej strešnej skladby. Predmetom
projektu je aj rekonštrukcia interiérov spoločenskej sály z vlastných zdrojov. Navrhovanou rekonštrukciou sa podstatne
zníži energetická náročnosť objektu a predĺži sa životnosť ostatných konštrukcií a taktiež celého objektu Kultúrneho
domu.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritéria
Kritéria kvality: Nie
Náklady/Cena: Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
626 201,11 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
Trvanie v mesiacoch: 8
Informácie o obnovenom obstarávaní
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.12)Informácie o elektronických katalógoch
Ponuky musia byť predložené vo forme elektronických katalógov alebo obsahovať elektronický katalóg: Nie
II.2.13)INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Áno
Identifikácia projektu: OPKZP-PO4-SC431-2017-19
II.2.14)Doplňujúce informácie:
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť postup zadávania zákazky v prípade nezískania prostriedkov z EÚ v
rámci danej výzvy.
II.2.3)

ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1)Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných
registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač musí spĺňať podmienky podľa § 32 ods. 1 ZVO, a to :
a)nebol on, ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu, ani člen dozorného orgánu, ani prokurista
právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev,
trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny,
trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny, trestný čin terorizmu a niektorých foriem
účasti na terorizme, trestný čin obchodovania s ľuďmi, trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním alebo
trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe,
b)nemá nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie
v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,
c)nemá daňové nedoplatky v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu, nebol
na jeho majetok 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,
e)je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu,
f)nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v
štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,
g)nedopustil sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania
závažného porušenia povinností v oblasti ochrany životného prostredia, sociálneho práva alebo pracovného práva podľa
osobitných predpisov, za ktoré mu bola právoplatne uložená sankcia, ktoré dokáže verejný obstarávateľ preukázať,
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h)nedopustil sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania
závažného porušenia profesijných povinností, ktoré dokáže verejný obstarávateľ preukázať.
(2)Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienok účasti podľa odseku 1
a)písm. a) doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace,
b)písm. b) doloženým potvrdením zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne nie starším ako tri mesiace,
c)písm. c) doloženým potvrdením miestne príslušného daňového úradu nie starším ako tri mesiace,
d)písm. d) doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace,
e)písm. e) doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu,
ktorý zodpovedá predmetu zákazky,
f)písm. f) doloženým čestným vyhlásením.
(3)Uchádzač môže využiť na preukázanie splnenia podmienok účasti osobného postavenia aj doklady v súlade s §32
ods. 4 a /alebo 5 ZVO.
(4)Hospodársky subjekt zapísaný v zozname hospodárskych subjektov podľa § 152 a nasl. ZVO nie je povinný vo
verejnom obstarávaní predkladať doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti osobného postavenia podľa § 32
ods. 2 písm. e), ods. 4 a ods. 5 ZVO. Verejný obstarávateľ uzná rovnocenný zápis alebo potvrdenie o zápise vydané
príslušným orgánom iného členského štátu, ktorým uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienok účasti vo
verejnom obstarávaní.
(5)Dokumenty/doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia môžu byť podľa § 39
ZVO predbežne nahradené jednotným európskym dokumentom (ďalej aj JED) (viď Príloha č. 1 k SP a na
http://www.uvo.gov.sk/legislativametodika-dohlad/jednotny-europsky-dokument-pre-verejne-obstaravanie-553.html.
(6)Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 37 ods. 3 ZVO.
(7)Všetky doklady požadované v tejto časti III. 1.1 musia byť predložené ako originály alebo úradne osvedčené kópie
alebo ako iná forma dokumentu/odpisu s platnosťou originálu.
Odôvodnenie podmienok účasti: Určené podmienky účasti osobného postavenia sú povinné a vyplývajúce zo ZVO.
III.1.2)Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok, odôvodnenie primeranosti každej určenej podmienky: (1) Uchádzač musí predložiť
nasledujúce doklady v zmysle §33 ods. 1 zákona písm. a) a d):
1.1)vyjadrenie banky alebo pobočky zahraničnej banky. Uchádzač preukazuje splnenie tejto podmienky účasti v zmysle
Minimálnej požadovanej úrovne uvedenej nižšie.
1.2)prehľad o celkovom obrate najviac za posledné tri hospodárske roky, za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku
alebo začatia prevádzkovania činnosti. Uchádzač preukazuje splnenie tejto podmienky účasti v zmysle Minimálnej
požadovanej úrovne uvedenej nižšie.
(2)Uchádzač 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 preukázať, že pri
plnení zmluvy alebo koncesnej zmluvy bude skutočne používať zdroje osoby, ktorej postavenie využíva na preukázanie
finančného a ekonomického postavenia. Skutočnosť podľa druhej vety preukazuje uchádzač písomnou zmluvou
uzavretou s osobou, ktorej zdrojmi mieni preukázať svoje finančné a ekonomické postavenie. Z písomnej zmluvy musí
vyplývať záväzok osoby, že poskytne plnenie počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej zdroje majú byť
použité na preukázanie finančného a ekonomického postavenia, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa
osobného postavenia okrem § 32 ods. 1 písm. e) a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm.
a) až h) a ods. 7.
(3)Ak uchádzač nedokáže z objektívnych dôvodov poskytnúť na preukázanie finančného a ekonomického postavenia
dokument určený verejným obstarávateľom, môže finančné a ekonomické postavenie preukázať predložením iného
dokumentu, ktorý ver. obstarávateľ považuje za vhodný.
(4)Dokumenty/doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti týkajúce sa splnenia podmienok účasti ekonomického a
finančného môžu byť podľa § 39 ZVO predbežne nahradené jednotným európskym dokumentom (ďalej aj JED) (viď
Príloha č. 1 k SP).
(5)Prepočet inej meny na menu EUR uchádzač prepočíta kurzom vyhláseným ECB (Európskou centrálnou bankou) ku
dňu vyhlásenia obstarávania viď na konci výzvy.
(6)Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúce sa finančného a
ekonomického postavenia spoločne.
(7)Skupina dodávateľov môže využiť zdroje účastníkov skupiny dodávateľov alebo iných osôb podľa § 33 ods. 2 zákona.
(8)Všetky doklady požadované v tejto časti III. 1.2 musia byť predložené ako originály alebo úradne osvedčené kópie
alebo ako iná forma dokumentu/odpisu s platnosťou originálu.
Odôvodnenie podmienok účasti:
1.1): Určená podmienka účasti je alternatívne vymedzená ZVO. Verejný obstarávateľ určenou podmienkou účasti
overuje schopnosť uchádzača plniť si svoje záväzky v nadväznosti na vytvorenie podmienok pre bezproblémové plnenie
predmetu zákazky vo vzťahu k spôsobu jej financovania.
1.2): Určená podmienka účasti je alternatívne vymedzená zákonom o verejnom obstarávaní. Požadovaný minimálny
obrat za preukazované obdobie bol určený aplikáciou optimalizovaného princípu proporcionality podmienok účasti,
pričom pri výpočte sumárneho obratu neprekročil možnú výšku obratu za hosp. rok do výšky 2x ročného objemu
zákazky. Verejný obstarávateľ' si vzhľadom na charakter zákazky a trvanie zmluvného vzťahu určenou podmienkou
účasti overuje skúsenosti uchádzača po ekonomickej stránke a skúsenosti s financovaním v minulom období v rámci
hosp.
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Minimálna požadovaná úroveň štandardov: 1.1)Vyjadrenie banky/bánk alebo pobočky zahraničnej banky/bánk (bánk v
prípade, že uchádzač má vedené účty vo viacerých bankách), že uchádzač nie je v nepovolenom debete, a že si plní voči
banke/bankám alebo pobočke/pobočkám všetky záväzky, ktoré vyplývajú zo zriadenia účtu, prípadne z plnenia si
záväzkov vyplývajúcich z úverových vzťahov. Súčasne uchádzač k predloženému vyjadreniu banky/bánk predloží aj
čestné vyhlásenie podpísané oprávnenou osobou, že nemá zriadený účet/účty v inej banke/bankách ako v tej/ tých, od
ktorej/ktorých predložil požadované vyjadrenie. Dokument nesmie byť starší ako 60 dní ku dňu uplynutia lehoty na
predkladanie ponúk.
1.2)Požaduje sa preukázať celkový obrat za požadované obdobie sumárne vo výške min. 800 000 EUR. Ako dôkazné
prostriedky budú slúžiť údaje zverejnené v registri účtovných závierok (z výkazov ziskov a strát resp. príjmov a
výdavkov podľa druhu účtovníctva) ak sa zverejňujú podľa príslušných predpisov. Ak uchádzač nemá zverejnené v
súlade s platnými predpismi príslušné výkazy, resp. ak sa na neho daná povinnosť nevzťahuje, z ktorých sa dá vyzistiť
obrat, predloží dané výkazy v ponuke ako originály alebo úradne overené kópie týchto výkazov.
III.1.3)Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok, odôvodnenie primeranosti každej určenej podmienky: Uchádzač predloží doklady ako
originály alebo úradne osvedčené kópie:
1.1 písm. b) ZVO - zoznam stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného
obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác; zoznam musí byť doplnený potvrdením o
uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok, ak
odberateľom 1. bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dokladom je referencia, 2. 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,
1.2 písm. g) - Údaje o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácií osôb určených na plnenie zmluvy alebo
riadiacich zamestnancov,
1.3 písm. j) - Údaje o strojovom, prevádzkovom alebo technickom vybavení, ktoré má uchádzač k dispozícií na
uskutočnenie stav. prác.
1.4 § 35 - platný certifikát kvality vydaný nezávislou inštitúciou, ktorým uchádzač preukáže zavedenie a používanie
systému manažérstva kvality podľa normy ISO 9001 alebo ekvivalent v oblasti vykonávania pozemných, priemyselných,
dopravných bytových a občianskych stavieb.
- platný certifikát kvality vydaný nezávislou inštitúciou, ktorým uchádzač preukáže zavedenie a používanie systému
manažérstva BOaZP podľa normy OHSAS 18001 alebo ekvivalent v oblasti vykonávania pozemných, priemyselných,
dopravných bytových a občianskych stavieb.
1.5 § 36: - platný certifikát kvality vydaný nezávislou inštitúciou, ktorým uchádzač preukáže zavedenie a používanie
systému environmentálneho manažérstva podľa normy ISO 14001 alebo ekvivalent v oblasti vykonávania pozemných,
priemyselných, dopravných bytových a občianskych stavieb.
(2)Uchádzač 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 verejnému obstarávateľovi
preukázať, že pri plnení zmluvy bude skutočne používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie
technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Skutočnosť podľa druhej vety preukazuje uchádzač písomnou
zmluvou uzavretou s osobou, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť
alebo odbornú spôsobilosť. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne svoje kapacity počas celého
trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej spôsobilosti alebo
odbornej spôsobilosti, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia a nesmú u nej
existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7; oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať
stavebné práce, alebo poskytovať službu preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli kapacity
uchádzačovi poskytnuté. Ak ide o požiadavku súvisiacu so vzdelaním, odbornou kvalifikáciou alebo relevantnými
odbornými skúsenosťami najmä podľa odseku 1 písm. g), uchádzač môže využiť kapacity inej osoby len, ak táto bude
reálne vykonávať stavebné práce alebo služby, na ktoré sa kapacity vyžadujú.
(3)Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúce sa technickej alebo
odbornej spôsobilosti spoločne.
(4)Skupina dodávateľov môže využiť technické a odborné kapacity účastníkov skupiny dodávateľov alebo iných osôb
podľa § 34 ods. 3. zákona.
(5)Dokumenty/doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti týkajúce sa odbornej a technickej spôsobilosti môžu byť
podľa § 39 ZVO predbežne nahradené jednotným európskym dokumentom (ďalej aj JED) (viď Príloha č. 1 k SP).
Odôvodnenie podmienok účasti z dôvodu limitovaných znakov je uvedené v SP.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: K bodu 1.1: pre splnenie danej podmienky sa požaduje, aby uchádzač
predložil v ponuke Zoznam stavebných prác, ktorý bude obsahovať zákazky stavebných prác na inžinierskych stavbách
osvetlenia, uskutočnených za predchádzajúcich 5 rokov , ktoré sú v celkovej sumárnej hodnote min. 1 200 000,- EUR
bez DPH alebo ekvivalent v inej mene.
K bodu 1.2: predloženie zoznamu s nasledovnými údajmi za:
-Stavbyvedúci Pozemné stavby s uvedeným zameraním v zmysle zákona Slovenskej republiky č. 138/1992 Zb. o
autorizovaných architektoch a stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov alebo ekvivalentná kvalifikácia.
Uchádzač predloží originál alebo úradne overenú kópiu osvedčenia alebo kópiu osvedčenia s pečiatkou SV a jeho
podpisom, vydaného Slovenskou komorou stav. inžinierov (SKSI), alebo ekvivalentný doklad. Stavbyvedúci doloží aj ním
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podpísané čestné vyhlásenie, že bude uchádzačovi plne k dispozícii pri plnení predmetu zákazky v prípade, že bude
uchádzač v tejto zákazke úspešný.
-Elektrotechnik na riadenie činnosti, ktorý musí spĺňať kvalifikáciu v zmysle Vyhlášky MPSVaR SR č.508/2009 Z. z. (ďalej
viď "Vyhláška"), a to v §23 ako elektrotechnik na riadenie činnosti alebo ekvivalentnú kvalifikáciu pre danú činnosť.
Elektrotechnik doloží aj ním podpísané čestné vyhlásenie, že bude uchádzačovi plne k dispozícii pri plnení predmetu
zákazky v prípade, že bude uchádzač v tejto zákazke úspešný.
-Samostatný elektrotechnik, ktorý musí spĺňať kvalifikáciu v zmysle Vyhlášky, a to v §22 ako
samostatný elektrotechnik na príslušnú napäťovú hladinu podľa vedení alebo ekvivalentnú kvalifikáciu pre danú činnosť.
Samostatný elektrotechnik doloží aj ním podpísané čestné vyhlásenie, že bude uchádzačovi plne k dispozícii pri plnení
predmetu zákazky v prípade, že bude uchádzač v tejto zákazke úspešný.
-Revízny technik, ktorý musí spĺňať kvalifikáciu v zmysle Vyhlášky, podľa §24 Revízny technik vyhradeného technického
zariadenia elektrického alebo ekvivalentnú kvalifikáciu pre danú činnosť. Revízny technik doloží aj ním podpísané čestné
vyhlásenie, že bude uchádzačovi plne k dispozícii pri plnení predmetu zákazky v prípade, že bude uchádzač v tejto
zákazke úspešný Revízny technik §24 môže súčasne zastávať a plniť jednu funkciu buď ako KO č. 2 alebo KO č. 3 podľa
§22 alebo §23 uvedenej vyhlášky.
-Klampiar doloží aj ním podpísané čestné vyhlásenie, že bude uchádzačovi plne k dispozícii pri plnení predmetu zákazky
v prípade, že bude uchádzač v tejto zákazke úspešný; prehľad realizovaných projektov/stavieb, ktorý bude súčasťou
predloženého profesijného životopisu, s vlastnoručným podpisom klampiara.
-Stolár doloží aj ním podpísané čestné vyhlásenie, že bude uchádzačovi plne k dispozícii pri plnení predmetu zákazky v
prípade, že bude uchádzač v tejto zákazke úspešný; prehľad realizovaných projektov/stavieb, ktorý bude súčasťou
predloženého profesijného životopisu, s vlastnoručným podpisom stolára.
-Dláždič doloží aj ním podpísané čestné vyhlásenie, že bude uchádzačovi plne k dispozícii pri plnení predmetu zákazky v
prípade, že bude uchádzač v tejto zákazke úspešný; prehľad realizovaných projektov/stavieb, ktorý bude súčasťou
predloženého profesijného životopisu, s vlastnoručným podpisom dláždiča.
-Zatepľovač doloží aj ním podpísané čestné vyhlásenie, že bude uchádzačovi plne k dispozícii pri plnení predmetu
zákazky v prípade, že bude uchádzač v tejto zákazke úspešný; prehľad realizovaných projektov/stavieb, ktorý bude
súčasťou predloženého profesijného životopisu, s vlastnoručným podpisom zatepľovača.
K bodu 1.3: Uchádzač predloží Zoznam strojového vybavenia, a to formou vyhlásenia, obsahujúcim položkový zoznam
vybavenia s uvedením označenia typu, roku výroby, počet a vlastníka. Ako dôkaz predloží doklady o disponibilite s
daným zariadením. V prípade využitia kapacít inej osoby uchádzač predloží doklady v súlade s ods. 2 časti III. 1.3
vyššie.
III.1.5)Informácie o vyhradených zákazkách
Zákazka je vyhradená pre chránené pracovné dielne a hospodárske subjekty, ktorých hlavným cieľom je sociálna a
profesionálna integrácia postihnutých alebo znevýhodnených osôb: Nie
Uskutočnenie zákazky je vyhradené pre rámcové programy chránených pracovných miest: Nie
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3)Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky: Áno

ODDIEL IV: POSTUP
IV.1)
IV.1.3)
IV.1.6)
IV.2)
IV.2.2)
IV.2.6)

IV.2.7)

OPIS
Informácie o rámcovej dohode
Obstarávanie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody: Nie
Informácie o elektronickej aukcii
Použije sa elektronická aukcia: Nie
ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 24.04.2017 10:00
Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí byť platná do
Ponuka musí platiť do: 30.03.2018
Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 24.04.2017 15:00
Miesto: Mesto Šaľa, Mestský úrad v Šali, Námestie Sv. Trojice č.7, 927 15 Šaľa .
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Otváranie časti ponúk "Ostatné" je neverejné. Otváranie časti
ponúk "Kritériá" bude oznámené uchádzačom podľa § 52 ods. 2 a ods. 3 ZVO.

ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2)

VI.3)

INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použije sa elektronické objednávanie: Nie
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia: Áno
Použijú sa elektronické platby: Áno
DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
Verejný obstarávateľ požaduje predloženie ponuky v jednom originálnom vyhotovení a naskenovanú ponuku na
neprepisovateľnom CD/DVD nosiči vo formáte Portable Document Format (.pdf) (v jednom súbore, ktorého veľkosť
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VI.5)

môže byť max. 50 MB za účelom jej vloženia do profilu verejného obstarávateľa v súlade s § 64 ods. ZVO) v strojovo
čitateľnom tvare (textové a tabuľkové výstupy), 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 a výkaz výmer aj na CD nosiči vo formáte
Excel.
Ak by ktorýkoľvek doklad podľa uchádzača obsahoval osobné údaje podľa zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných
údajov v znení neskorších predpisov je uchádzač povinný zabezpečiť nečitateľnosť takýchto údajov na príslušnej listine
alebo dokumente v elektronickej podobe alebo zabezpečiť pre verejného obstarávateľa súhlas so spracúvaním týchto
osobných údajov na účely verejného obstarávania.
Verejný obstarávateľ neobmedzuje lehotu na prevzatie súťažných podkladov, ale odporúča záujemcom požiadať o
registráciu s časovým predstihom, ktorý im umožní využiť v zákonom stanovenej lehote inštitút vysvetľovania súťažných
podkladov.
Verejný obstarávateľ odporúča záujemcom po stiahnutí SP následne zaslať elektronicky žiadosť o zaregistrovanie do
zoznamu záujemcov na adresu: simighova@sala.sk. s uvedením kontaktných údajov, na ktoré bude záujemcovi zaslaný
výkaz výmer vo formáte Excel a prípadné vysvetlenia SP, ktoré bude uverejnené aj v profile verejného obstarávateľa.
Projektová dokumentácia je dostupná na webstránke: http://sala.sk/download/PD_do_VO_kd_sala_veca.rar
Verejný obstarávateľ na komunikáciu so záujemcami resp. uchádzačmi použije § 187 ods. 8 ZVO. Verejný obstarávateľ
zverejní vo svojom profile všetky relevantné informácie súvisiace s predmetom zákazky pre záujemcov resp.
uchádzačov.
Verejný obstarávateľ vylúči z verejného obstarávania uchádzača, ak na základe dôveryhodných informácií má
dôvodné podozrenie, že uchádzač uzavrel v tomto verejnom obstarávaní s iným hospodárskym subjektom dohodu
narúšajúcu hospodársku súťaž - § 40 ods. 6 písm. g) ZVO.
Verejný obstarávateľ vyžaduje od Zhotoviteľa poskytnúť súčinnosť pri vykonávaní finančnej kontroly, strpieť výkon
kontroly/auditu súvisiaceho s dodávaným tovarom, službami a stavebnými prácami kedykoľvek počas platnosti a
účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej len NFP), ktorú verejný obstarávateľ uzatvorí s
riadiacim orgánom/ poskytovateľom NFP, a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditu a poskytnúť im
všetku potrebnú súčinnosť. Oprávnenými osobami riadiaceho orgánu na vykonanie auditu/kontroly sú najmä:
poskytovateľ NFP EÚ a ŠR a ním poverené osoby,
Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a ním poverené osoby,
Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby,
splnomocnení zástupcovia Európskej komisie a Európskeho dvora audítorov,
osoby prizvané vyššie uvedenými orgánmi v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a EÚ.
Verejný obstarávateľ je oprávnený bez akýchkoľvek sankcií, bez náhrady ušlého zisku odstúpiť od zmluvy uzatvorenej
so Zhotoviteľom v prípade, že ešte nedošlo k plneniu zmluvy medzi Verejným obstarávateľom a Zhotoviteľom a výsledky
administratívnej finančnej kontroly oprávnenými osobami Poskytovateľa neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých
z obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác a iných postupov.
Zábezpeka je stanovená vo výške 18 000,00 EUR. Podmienky zábezpeky ako aj ďalšie informácie sú z dôvodu
obmedzenosti počtu znakov uvedené v súťažných podkladoch.
DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
28.03.2017
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