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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.2.
I.2.1.

Mesto Levoča
IČO: 00329321
Nám. Majstra Pavla 4, 054 01 Levoča
Slovensko
Kontaktné miesto (miesta): MsÚ Levoča, Námestie Majstra Pavla č. 4, 054 01 Levoča
Kontaktná osoba: Ing. Iveta Polláková
Mobil: +421 903805444
Telefón: +421 534512436
Fax: +421 534512246
Email: mesto@levoca.sk
Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL): http://www.levoca.sk
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): http://www.levoca.sk/verejne-obstaravanie.phtml?id5=12898
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)
Druh verejného obstarávateľa/obstarávateľa
Druh verejného obstarávateľa/obstarávateľa
RO - Regionálny alebo miestny orgán
Zatriedenie obstarávajúceho subjektu podľa zákona: § 6 ods. 1 písm. b)

ODDIEL II. PREDMET ZÁKAZKY
II.
II.1.
II.1.2.

II.1.3.

II.1.4.

II.2.
II.2.1.

II.2.2.
II.3.

OPIS
Názov zákazky
Levoča-Levočské Lúky, budovanie, rekonštrukcia, modernizácia komunitného centra.
Druh zákazky a miesto uskutočňovania stavebných prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb
Stavebné práce
Hlavné stavenisko alebo miesto uskutočňovania stavebných prác: Miesto stavby: pozemky parcelné čísla KN-C 3777/3,
3776, 3777/27,3777/53,3777/29, KN-E 3791/2 v k.ú. Levoča. Samotný riešený objekt súpisné číslo 1068 sa nachádza na
parcele č. KN-C 3777/3.
NUTS kód:
SK041
Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov)
Predmetom zákazky s názvom Levoča - Levočské Lúky, budovanie, rekonštrukcia, modernizácia komunitného centra je
obnova rekonštrukcia a modernizácia dispozičného riešenia objektu s ohľadom na nové funkcie využitia objektu
komunitné centrum, podľa spracovanej projektovej dokumentácie v rámci implementácie projektu Levoča - Levočské
Lúky, budovanie, rekonštrukcia, modernizácia komunitného centra, Kód ITMS 22120120183.
Spoločný slovník obstarávania (CPV)
Hlavný predmet
Hlavný slovník: 45262700-8
Množstvo alebo rozsah zákazky
Celkové množstvo alebo rozsah
Podrobný opis stavebných prác a dodávok, ktoré sú predmetom zákazky, je podrobne definovaný v projektovej
dokumentácii, ktorá je v elektronickej podobe súčasťou súťažných podkladov. Definovanie prác je zahrnuté do
jednotlivých položiek v neocenenom výkaze výmer.
Stavebné práce pozostávajú: navrhovaným riešením sa vytvorí nový vstup z exteriéru samostatným schodiskom.
Vymenia sa všetky pôvodné výplne otvorov okien za nové plastové a hliníkové s tepelnoizolačným dvojsklom. Zrealizujú
sa nové podlahy, nové podhľadové konštrukcie s osvetlením, vybudujú sa nové priestory hygieny, kancelárie a školiacich
miestností. Kompletne budú zrealizované nové inžinierske siete vo vnútri objektu kúrenie, zdravotechnická inštalácia,
elektrika.
Členenie stavby. Objekt je riešený ako jeden stavebný objekt SO 01 Hlavná budova komunitného centra.
Predpokladaná hodnota predmetu zákazky bez DPH
Hodnota: 95 258,4600 EUR
Trvanie zmluvy alebo lehota dodania
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
Zadajte hodnotu: 8
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ODDIEL III. OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1.
III.1.1.

Podmienky účasti
Osobné postavenie
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: 1.Uchádzač vo verejnom
obstarávaní musí spĺňať tieto podmienky osobného postavenia:
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 alebo
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 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 vo vzťahu aspoň k jednému
predmetu zákazky, na ktorú predkladá uchádzač ponuku alebo žiadosť o účasť,
g.nebolo mu v predchádzajúcich troch rokoch preukázané závažné porušenie odborných povinností, ktoré dokáže
verejný obstarávateľ preukázať,
h) nemá právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní alebo nie je osobou,
1.ktorej spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % akcií tejto spoločnosti alebo členom, alebo
ktorej štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou osobou je osoba, ktorá má
právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní,
2.ktorej spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % akcií tejto spoločnosti alebo členom, alebo
ktorej štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou osobou je osoba, ktorá je
alebo v čase, kedy prebiehalo verejné obstarávanie vo vzťahu ku ktorému bol právoplatne uložený zákaz účasti vo
verejnom obstarávaní, bola
2a. spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % akcií tejto spoločnosti alebo členom, alebo ktorej
štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou osobou osoby, ktorá má právoplatne
uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní,
2b. právnym nástupcom osoby, ktorá mala v čase, kedy k nástupníctvu došlo, právoplatne uložený zákaz účasti vo
verejnom obstarávaní,
3.ktorá sa stala právnym nástupcom osoby, ktorá mala v čase, kedy k nástupníctvu došlo, 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, zadanej podľa zákona o verejnom obstarávaní, 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.
2.Uchádzač preukazuje splnenie vyššie uvedených podmienok účasti:
a.písm. a) a b) - výpisom z registra trestov, nie starším ako tri mesiace, tzn. osoby, ktorá je štatutárnym orgánom alebo
členom štatutárneho orgánu (všetkých osôb uvedených ako štatutárny orgán vo výpise z obchodného registra,
živnostenského registra, resp. iného profesijného registra podľa osobitných predpisov),
b.písm. c) - potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace,
c.písm. d) potvrdením Sociálnej poisťovne a zdravotnej poisťovne (od všetkých poisťovní, v ktorých má vedených
zamestnancov) 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.
3.Ak uchádzač alebo záujemca nemá sídlo v Slovenskej republike a krajina jeho sídla nevydáva niektoré z dokladov
uvedených v odseku 2 alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa
predpisov platných v krajine jeho sídla.
4.Ak má uchádzač alebo záujemca sídlo v členskom štáte inom ako Slovenská republika a právo tohto členského štátu
neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, možno nahradiť čestné vyhlásenie podľa predchádzajúceho odseku vyhlásením
urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa
predpisov platných v krajine pôvodu alebo v krajine sídla uchádzača.
5.Ak uchádzačovi bolo v predchádzajúcich troch rokoch preukázané závažné porušenie odborných povinností, ktoré
dokáže verejný obstarávateľ preukázať, bude zo zadávania zákazky vylúčený.
6.Za závažné porušenie odborných povinností na účely tohto zákona sa rozumie najmä účasť na dohode obmedzujúcej
súťaž vo verejnom obstarávaní, porušenie zákazu nelegálneho zamestnávania, za ktoré bola právoplatne uložená pokuta
a iné hrubé porušenie práva alebo hrubé porušenie zmluvných povinností, ktoré možno preukázať konečným
rozhodnutím príslušného orgánu verejnej moci. Lehota podľa predchádzajúceho bodu 5. plynie odo dňa, kedy sa
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rozhodnutie stane konečným. Porušenie záväzku, ak ide o bezpečnosť a ochranu utajovaných skutočností alebo
bezpečnosť dodávok, možno preukázať aj iným prostriedkom.
7.Konečným rozhodnutím príslušného orgánu verejnej moci na účely tohto zákona sa rozumie:
a.právoplatné rozhodnutie príslušného správneho orgánu, proti ktorému nie je možné podať žalobu,
b.právoplatné rozhodnutie príslušného správneho orgánu, proti ktorému nebola podaná žaloba,
c.právoplatné rozhodnutie súdu, ktorým bola žaloba proti rozhodnutiu alebo postupu správneho orgánu zamietnutá
alebo konanie zastavené alebo
d.iný právoplatný rozsudok súdu.
8.Podmienku účasti týkajúcu sa osobného postavenia podľa § 26 ods. 1 písm. g) spĺňa aj ten, komu nebola uložená
pokuta alebo mu bola uložená znížená pokuta podľa osobitného predpisu.
9.Uchádzač vo verejnom obstarávaní preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa
osobného postavenia (podľa § 26) spôsobom podľa § 128 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní.
10.Verejný obstarávateľ vyhodnocuje splnenie podmienok účasti podľa § 26 spôsobom podľa § 128 ods. 3 zákona o
verejnom obstarávaní, v zmysle ktorého sú údaje zapísané v zozname podnikateľov účinné voči každému verejnému
obstarávateľovi, nie je potrebné ich v postupoch verejného obstarávania overovať a verejný obstarávateľ je povinný na
účely posudzovania splnenia podmienok účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 26 zabezpečiť preukázanie splnenia
podmienok účasti vyžiadaním si údajov, zapísaných v zozname podnikateľov alebo potvrdenia úradu o tom, že údaj nie
je zapísaný v zozname podnikateľov podľa § 133 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní. V súlade s § 133 ods. 2 zákona
o verejnom obstarávaní úrad bezodplatne poskytne verejnému obstarávateľovi vo vzťahu k uchádzačovi alebo
záujemcovi údaje zo zoznamu podnikateľov alebo prístup k týmto údajom, alebo potvrdenie o tom, že údaje v zozname
podnikateľov nie sú zapísané, a to bezodkladne po tom, ako o ich poskytnutie verejný obstarávateľ požiada.
11.V zmysle Výkladového stanoviska č. 10/2013 k osobnému postaveniu Úradu pre verejné obstarávanie podnikateľ
zapísaný v zozname podnikateľov podľa zákona o verejnom obstarávaní v znení účinnom od 01. 07. 2013 (t. j.
podnikateľ, ktorý o zapísanie do zoznamu podnikateľov požiadal po 30. 06. 2013 a ktorému Úrad pre verejné
obstarávanie (ďalej len úrad") vydal výpis zo zoznamu podnikateľov vo forme elektronického odpisu) nie je povinný v
procesoch verejného obstarávania predkladať doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa
osobného postavenia podľa § 26 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní.
12.V zmysle Výkladového stanoviska č. 10/2013 k osobnému postaveniu Úradu pre verejné obstarávanie podnikateľ
zapísaný v zozname podnikateľov podľa zákona o verejnom obstarávaní v znení účinnom do 30. 06.2013 (t. j.
podnikateľ, ktorý o zapísanie do zoznamu podnikateľov požiadal do 30. 06. 2013 a ktorému úrad vydal potvrdenie o
zapísaní do zoznamu podnikateľov v listinnej podobe) nie je povinný v procesoch verejného obstarávania predkladať
toto potvrdenie. Avšak je potrebné, aby tento podnikateľ preukázal v procesoch verejného obstarávania, že spĺňa aj
podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 písm. i), písm. j), príp. aj podľa písm. h) zákona o verejnom obstarávaní, ak ani
tento údaj potvrdenie neobsahuje. Splnenie týchto podmienok účasti môže podnikateľ zapísaný v zozname podnikateľov
podľa zákona o verejnom obstarávaní v znení účinnom do 30. 06. 2013 preukázať tým, že v ponuke alebo v žiadosti o
účasť predloží doklady na preukázanie splnenia týchto podmienok [§ 26 ods. 1 písm. i) a j), príp. aj písm. h) zákona o
verejnom obstarávaní, t. j. čestné vyhlásenia podľa § 26 ods. 2 písm. g), príp. aj písm. f) tohto zákona].
13.Uchádzač, ktorý má sídlo alebo miesto podnikania v inom členskom štáte, je na účely zápisu a zmeny údajov v
zozname podnikateľov oprávnený predložiť rovnocenné doklady, vydané príslušným orgánom iného členského štátu,
alebo potvrdenie o zápise do obdobného zoznamu alebo iný rovnocenný doklad, vydaný príslušným orgánom iného
členského štátu, ktorý obsahuje potvrdenie skutočností, ktoré sú predmetom zápisu alebo zmeny údajov v zozname
podnikateľov.
14.Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa osobného
postavenia za každého člena skupiny osobitne. Splnenie podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 písm. f) zákona o verejnom
obstarávaní preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.
15.Odôvodnenie primeranosti podmienky účasti: Podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia určil verejný
obstarávateľ v súlade s § 26 zákona o verejnom obstarávaní a v zhode podľa platných ustanovení zákona o verejnom
obstarávaní pre podlimitné zákazky.
Ekonomické a finančné postavenie
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: 1. Finančné a ekonomické
postavenie
1.1. Doklady podľa § 27 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní, v ktorých budú uvedené informácie, ktorými
uchádzač preukáže splnenie ekonomického a finančného postavenia:
1.1.1. Vyjadrením banky alebo pobočky zahraničnej banky, ktorým je prísľub banky alebo pobočky zahraničnej banky o
poskytnutí úveru vo výške minimálne 30 000,- EUR alebo ekvivalent v inej mene v prípade realizácie zákazky.
1.2. Verejný obstarávateľ umožňuje nahradiť vyjadrenie banky alebo pobočky zahraničnej banky o poskytnutí úveru
prehlásením banky, že uchádzač disponuje vlastnými finančnými prostriedkami k realizácii diela a že nie je v
nepovolenom debete a finančné záväzky si plní riadne a včas.
1.3. Dátum vystavenia úverového prísľubu nesmie byť starší ako tri mesiace k dátumu zverejnenia výzvy na
predkladanie ponúk vo Vestníku verejného obstarávania.
1.4. Všetky doklady musia byť predložené ako originály alebo úradne overené kópie originálnych dokladov.
1.5. V prípade, že uchádzač využije na preukázanie finančného a ekonomického postavenia finančné zdroje inej osoby,
bez ohľadu na ich právny vzťah, v takom prípade uchádzač musí verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení
Zmluvy o dielo bude môcť reálne disponovať so zdrojmi osoby, ktorej postavenie využíva na preukázanie finančného a
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ekonomického postavenia v súlade s § 27 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní. Túto skutočnosť preukazuje 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 zákona o verejnom obstarávaní vo vzťahu ku tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli zdroje uchádzačovi poskytnuté.
Ak uchádzač preukázal finančné a ekonomické postavenie zdrojmi inej osoby a počas trvania Zmluvy o dielo dôjde k
plneniu, ktorého sa toto preukázanie týka, uchádzač 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.
1.6. Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa finančného a ekonomického postavenia
spoločne. Skupina dodávateľov môže využiť finančné zdroje účastníkov skupiny dodávateľov alebo iných osôb podľa §
27 ods. 2.
1.7. Odôvodnenie primeranosti podmienky účasti: Verejný obstarávateľ sa v súlade s možnosťami stanovenia
podmienok finančného postavenia potrebuje uistiť, že uchádzač je primerane finančne spôsobilý, aby dokázal financovať
plnenie zákazky pokiaľ nebude mať uhradené platby zo strany verejného obstarávateľa za realizované plnenie a tým
nebolo ohrozené dokončenie realizácie predmetu zákazky.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov : Prísľub banky alebo pobočky zahraničnej banky o poskytnutí úveru vo
výške minimálne 30 000,- EUR alebo ekvivalent v inej mene v prípade realizácie zákazky.
Technická alebo odborná spôsobilosť
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: 1. Splnenie týchto
podmienok preukazuje uchádzač podľa § 28 ods. 1 písm.) b zákona o verejnom obstarávaní, a to predložením zoznamu
stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov doplneným potvrdeniami o uspokojivom vykonaní
stavebných prác s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia prác a zhodnotenia uskutočnených prác podľa obchodných
podmienok, ak odberateľom
1. a bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona o verejnom obstarávaní, dokladom je referencia,
2. a bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona o verejnom obstarávaní, dôkaz o plnení
potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača o ich uskutočnení, doplneným
dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené.
2. Za predchádzajúcich 5 rokov sa na účely tejto zákazky považuje 5 predchádzajúcich kalendárnych rokov (tzn.
2012,2011,2010,2009,2008) v zmysle metodické usmernenie Úradu pre verejné obstarávanie, ktoré je zverejnené pod
spisovým číslom 620-5000/2012.
3. Minimálna úroveň: Uchádzač vo svojej ponuke predloží zoznam stavebných prác, ktorých finančný objem bol spolu za
predchádzajúcich päť rokov v minimálnej výške 100 000,- EUR bez DPH alebo ekvivalent tejto hodnoty v inej mene. V
prípade dokladov, ktoré sú vyjadrené v inej mene ako EUR, je potrebné na prepočítanie tejto meny na EUR použiť kurz
Európskej centrálnej banky (ECB), resp. Národnej banky Slovenska, aktuálny v posledný deň v príslušnom kalendárnom
roku, v ktorom došlo ku skutočnosti, rozhodujúcej pre preukázanie splnenia predmetnej podmienky účasti, tzn. v ktorom
sa referencia realizovala. Doklady, ktorými uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti, ktoré sú vyjadrené v inej
mene ako EUR, uchádzač predloží v pôvodnej mene, v mene EUR a uvedie platný kurz.
4. Všetky doklady musia byť predložené ako originály alebo úradne overené kópie originálnych dokladov.
5. V prípade, ak uchádzač predkladá v zozname aj stavebné práce, ktorých uskutočnenie presahuje stanovené obdobie
rokov, uchádzač v zozname a v potvrdení vyčlení cenu iba za tú časť, ktorá bola uskutočnená v požadovanom období.
6. Splnenie technickej a odbornej spôsobilosti verejný obstarávateľ požaduje v súlade s § 28 ods.1 písm. g) zákona o
verejnom obstarávaní predložením údajov o vzdelaní a odbornej praxi alebo odbornej kvalifikácií riadiacich
zamestnancov, osobitne osôb zodpovedných za riadenie stavebných prác. Uchádzač predloží doklad o odbornej
spôsobilosti stavbyvedúceho s odbornou spôsobilosťou na pozemné stavby podľa zákona č. 138/1992 Zb. o
autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov. Verejný obstarávateľ
uzná aj iný rovnocenný doklad predložený uchádzačom, ktorý vydal príslušný orgán iného členského štátu.
7. V súlade s § 28 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní uchádzač môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo
odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takom prípade
musí uchádzač verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení Zmluvy o dielo bude môcť reálne disponovať s
kapacitami osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Túto
skutočnosť preukazuje uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s touto osobou, obsahujúcou záväzok osoby, ktorej
technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú 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 vo vzťahu k tej
časti predmetu zákazky, na ktorú boli kapacity uchádzačovi poskytnuté. Ak uchádzač preukázal technickú spôsobilosť
alebo odbornú spôsobilosť technickými a odbornými kapacitami inej osoby a počas trvania Zmluvy o dielo dôjde k
plneniu, ktorého sa toto preukázanie týka, uchádzač 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.
8. Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa technickej alebo
odbornej spôsobilosti za všetkých členov skupiny spoločne.
9. Skupina dodávateľov môže využiť technické a odborné kapacity účastníkov skupiny dodávateľov alebo iných osôb
podľa § 28 ods. 2.
4/6

10. Odôvodnenie primeranosti podmienky účasti : Podmienky účasti týkajúce sa technickej alebo odbornej spôsobilosti
je v súlade s ustanovením § 32 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní. Účelom požiadavky ako jednej z podmienok
účasti týkajúcej sa technickej alebo odbornej spôsobilosti, ako aj minimálnej požadovanej úrovne štandardov, je najmä
preukázanie skutočnosti, či je uchádzač spoľahlivý a spôsobilý zrealizovať predmet zákazky. Jej potreba sleduje cieľ
vybrať spôsobilého uchádzača, ktorý je schopný riadne si plniť svoje zmluvné záväzky. Odôvodnenie primeranosti
určenej podmienky účasti uchádzača uvedenia údajov o odbornej kvalifikácii osoby zodpovednej za riadenie prác: Zo
zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len stavebný
zákon), ustanovení § 44 ods. 1 vyplýva nasledovné: stavbu a jej zmenu môže uskutočňovať len právnická osoba alebo
fyzická osoba oprávnená na vykonávanie stavebných prác podľa osobitných predpisov, pričom vedenie uskutočňovania
stavby vykonáva stavbyvedúci ako fyzická osoba, ktorá získala oprávnenie na výkon týchto činností; právnické osoby
môžu vykonávať vybrané činnosti vo výstavbe len ak zabezpečia ich výkon oprávnenými osobami podľa osobitných
predpisov.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov : Minimálna úroveň: Uchádzač vo svojej ponuke predloží zoznam stavebných
prác, ktorých finančný objem bol spolu za predchádzajúcich päť rokov v minimálnej výške 100 000,- EUR bez DPH alebo
ekvivalent tejto hodnoty v inej mene. V prípade dokladov, ktoré sú vyjadrené v inej mene ako EUR, je potrebné na
prepočítanie tejto meny na EUR použiť kurz Európskej centrálnej banky (ECB), resp. Národnej banky Slovenska,
aktuálny v posledný deň v príslušnom kalendárnom roku, v ktorom došlo ku skutočnosti, rozhodujúcej pre preukázanie
splnenia predmetnej podmienky účasti, tzn. v ktorom sa referencia realizovala. Doklady, ktorými uchádzač preukazuje
splnenie podmienok účasti, ktoré sú vyjadrené v inej mene ako EUR, uchádzač predloží v pôvodnej mene, v mene EUR a
uvedie platný kurz.
Vyhradené zákazky pre chránené dielne alebo chránené pracoviská: Nie

ODDIEL IV. POSTUP
IV.1.
IV.1.1.
IV.1.2.
IV.2.
IV.2.1.
IV.2.2.

IV.2.3.
IV.2.4.

Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Voľba: Najnižšia cena
Použije sa elektronická aukcia
Nie
Administratívne informácie
Evidenčné číslo spisu, ktoré pridelil verejný obstarávateľ/obstarávateľ
4738/2013
Podmienky na získanie súťažných podkladov a doplňujúcich dokumentov
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady alebo o prístup k dokumentom
Dátum a čas: 15.01.2014 10:00
Úhrada za súťažné podklady
Uvedte: Nie
Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 15.01.2014 10:00
Podmienky otvárania ponúk
Dátum a čas: 15.01.2014 10:30
Miesto : Mesto Levoča, Námestie Majstra Pavla č. 4, 054 01 Levoča.
Osoby oprávnené zúčastniť sa na otváraní ponúk : Verejný obstarávateľ umožňuje účasť na otváraní ponúk všetkým
uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk. Na otváraní ponúk môže byť uchádzač zastúpený
štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu uchádzača alebo osobou splnomocnenou uchádzačom na jeho
zastupovanie.

ODDIEL VI. DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
VI.1.

VI.2.

Zákazka sa týka projektu /programu financovaného z fondov EÚ
Áno
Regionálny operačný program
Ďalšie doplňujúce informácie
1. Splnenie podmienky účasti možno preukázať čestným vyhlásením uchádzača v súlade s § 32 ods. 11 zákona o
verejnom obstarávaní, pričom doklady, preukazujúce splnenie podmienok účasti predkladá verejnému obstarávateľovi
úspešný uchádzač podľa § 44 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní v čase a spôsobom, určeným verejným
obstarávateľom.
2. Verejný obstarávateľ vyhodnotí splnenie podmienok účasti v súlade s výzvou na predkladanie ponúk a súťažnými
podkladmi postupom podľa § 33 zákona o verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ uzná rovnocenné potvrdenie
vydané príslušným orgánom iného členského štátu, ktorým uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom
obstarávaní.
3. Verejné obstarávanie na predmetnú zákazku podlieha administratívnej kontrole uskutočnenej poskytovateľom
nenávratného finančného príspevku. Verejný obstarávateľ uzavrie Zmluvu o dielo v lehote viazanosti ponúk s
uchádzačom, ktorého ponuka bola úspešná a uchádzač splnil podmienky účasti, avšak nie skôr ako poskytovateľ
nenávratného finančného príspevku (NFP), ktorým je Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR oboznámi
verejného obstarávateľa ako prijímateľa NFP, že je oprávnený uzatvoriť zmluvu o dielo s úspešným uchádzačom.
Uzavretá zmluva nesmie byť v rozpore so súťažnými podkladmi a s ponukou predloženou úspešným
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VI.3.

uchádzačom.Zmluva s úspešným uchádzačom bude podpísaná iba v prípade kladného výsledku predmetnej
administratívnej kontroly.
4. Úspešnému uchádzačovi ako zhotoviteľovi diela vyplýva v zmysle pravidiel Regionálneho operačného programu
povinnosť strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s uskutočňovanými stavebnými prácami kedykoľvek počas platnosti
a účinnosti Zmluvy o dielo, a to oprávnenými osobami v zmysle Všeobecných zmluvných podmienok k Zmluve o
poskytnutí nenávratného finančného príspevku (NFP) uzavretého medzi poskytovateľom NFP a verejným
obstarávateľom ako prijímateľom NFP a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.
5. Verejný obstarávateľ bude požadovať, aby úspešný uchádzač ako zhotoviteľ predmetných prác mal ku dňu podpisu
Zmluvy o dielo uzatvorené poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone povolania alebo uzatvorené poistenie
zodpovednosti za škodu podnikateľa spôsobenú pri plnení pracovných úloh výkonom činnosti uchádzača počas celej
doby realizácie zákazky v minimálnej výške dohodnutej zmluvnej ceny.
Dátum odoslania tejto výzvy
16.12.2013
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