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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
Mesto Dunajská Streda
IČO:  00305383
Hlavná 50/16, 929 01 Dunajská Streda
Slovensko
Kontaktné miesto (miesta):  Heydukova 14, Košice 040 01
Kontaktná osoba: Ing. Ivan Pezlar, EUSECO s.r.o
Mobil: +421 905758767
Telefón: +421 315903941
Email: dunajskastreda.zs@gmail.com
Fax: +421 315903941
Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL):  http://www.dunstreda.sk
Ďalšie informácie možno získať na:  už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach)
Súťažné a doplňujúce podklady možno získať na:  už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach)
Ponuky budú doručené na:  už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach)

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

RO - Regionálny alebo miestny orgán
Zatriedenie obstarávajúceho subjektu podľa zákona: § 6 ods. 1 písm. b)

ODDIEL II. PREDMET ZÁKAZKY
II.    OPIS

II.1.    Názov zákazky 
Rekonštrukcia a obnova Základnej školy Gyulu Szabóa s vyučovacím jazykom maďarským v Dunajskej Strede

II.1.2.    Druh zákazky a miesto uskutočňovania stavebných prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb 
Stavebné práce
Hlavné stavenisko alebo miesto uskutočňovania stavebných prác:  Hlavné stavenisko alebo miesto uskutočňovania
stavebných prác: Základná škola Gyulu Szabóa s vyučovacím jazykom maďarským Szabó Gyula Alapiskola, Školská ulica
936/1, 929 01 Dunajská Streda, na parcelách č.: 1211/1, 1211/4,1211/5, 1211/15
NUTS kód: 
SK021

II.1.3.    Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov) 
Búracie práce demontáž zasklenej steny vo vstupnom priestore, interiérových dverí hygienických blokov a učební, 
odstránenie keramického obkladu a dlažby v hygienickom zázemí a za umývadlami v učebniach a pri jedálne, demontáž
zasklenej časti stien učební orientovaných do chodieb, vybúranie priečky pri vytvorení WC pre telesne postihnuté osoby,
demontáž montovaných WC stien vrátane časti stien pri napojení na okenné konštrukcie, vybúranie montovaných stien
na 2.NP oddeľujúce učebne od respíria, demontáž dvojkrídlových zasklených dverí na konci chodieb na 2.NP,
odstránenie skladacej steny oddeľujúcej dve učebne na 2.NP, demontáž vykurovacích telies, hygienických
zariaďovacíchpredmetov (umývadlá, záchody, pisoáre, výlevky), odstránenie klampiarskych konštrukcií, odstránenie
dlažby a omietky na exteriérových schodiskách, odstránenie podlahy na úsekoch rekonštrukcie ležatej kanalizácie v
rámci objektu. 
 
Výkopové práce vykopanie rýh pre rozvody ležatej kanalizácie a pre základové konštrukcie nových betónových rámp v
šírke 600 mm. 
 
Zvislé konštrukcie zhotovenie priečok z pórobetónových tvárnic hr. 125mm (v učebniach, v záchodoch), nahradenie
oceľových montovaných stien murovanými konštrukciami hr. 75 mm(napojenie stien na okenný pás), zhotovenie
inštalačnej steny pre montáž pisoárov, murovanie atiky na markíze nad hlavným vstupom. 
Vodorovné konštrukcie osadenie prekladov pre nové dverné otvory, výstavba betónových rámp a schodov pri vstupoch
do budovy. 
 
Výplne otvorov osvetľovacie pásy navrhujeme plastové s izolačným bezpečnostným dvojsklom (Ug = 1,0 
W/m2.K),pevné zasklenie. Zasklenú stenu s dvojkrídlovými dverami navrhujeme z hliníkových profilov s prerušeným
tepelným mostom a izolačným bezpečnostným dvojsklom, zvislé nerezové madlo. Nové interiérové dvere sú navrhnuté
so svetlosťou 600, 800 a 900/1970 mm, obložková zárubeň, drevené dverné krídlo so štandardným kovaním,
kľučka/kľučka, v záchodoch s WC zámkom. 
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Tepelná izolácia na fasádu navrhujeme dosky na báze penového expandovaného polystyrénu EPS F70 v hrúbke 80 mm,
na strechu dosky z minerálnej vlny (súčiniteľ tepelnej vodivosti je min. 0,038 W.m-2.K-1). 
Hydroizolácia na strechu navrhujeme PVC fóliu hr. 1,5 mm s geotextíliou a s mechanickým kotvením k podkladu. 
Úprava povrchov na zateplenú fasádu navrhujeme tenko vrstvovú omietku, sokel z marmolitu. V hygienických blokoch, v
učebniach a pri jedálni za umývadlami navrhujeme nové keramické obklady, glazúrované s lesklým povrchom. V
záchodoch a miestnostiach pre upratovačky bude realizovaná nová dlažba s protišmykovou povrchovou úpravou. Maľba
stien sa prevedie v učebniach (len nové konštrukcie) a v hygienickom zázemí nad obkladačkami, v učebniach sa do
výšky 1,2 m realizuje maľba olejovou farbou. Oceľové konštrukcie prístrešku hlavného vstupu a interiérových schodísk
budú očistené od hrdze a nečistôt a následne natreté syntetickým náterom. Vo veľkej telocvični sa navrhuje nová
podlahová krytina, ktorá bude položená na jestvujúcu podlahu z drevených parkiet, po úprave jej povrchu. Nášľapnú
vrstvu exteriérových schodísk bude tvoriť obklad terrazzo resp. betónové platne (pri hlavnom vstupe do budovy). 
Klampiarske výrobky klampiarske konštrukcie na streche a dažďové zvody telocvične navrhujeme z poplastovaného
plechu.Zámočnícke výrobky navrhujú sa ochranné zábradlia pri exteriérových schodísk a rámp.

II.1.4.    Spoločný slovník obstarávania (CPV) 
Hlavný predmet 
Hlavný slovník: 45214210-5 

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

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

Riešený objekt sa nachádza v meste Dunajská Streda, na ulici Školskej, na parcelách č.: 1211/1, 1211/4, 1211/5, 
1211/15. 
Predložený projekt rieši rekonštrukciu základnej školy. Dokumentácia nerieši rekonštrukciu telocvične a vonkajšie objekty
a rozvody. 
Ide o dvoj - čiastočne trojpodlažnú stavbu s nasledovnými parametrami: 
Veľkosť pozemku23 270 m2 
Zastavaná plocha 1.PP150,25 m2 
Zastavaná plocha (pôdorys 1.NP)3712,5 m2 
Zastavaná plocha (pôdorys 2.NP)2615,0 m2 
Zastavaná plocha (pôdorys 3.NP)462,75 m2 
Maximálna výška atiky 10,92 m

II.2.2.    Predpokladaná hodnota predmetu zákazky bez DPH 
Hodnota:  675 755,8800 EUR

II.3.    Trvanie zmluvy alebo lehota dodania 
Obdobie:  v mesiacoch (od zadania zákazky)
Zadajte hodnotu:  3

ODDIEL III. OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1.    Podmienky účasti 

III.1.1.    Osobné postavenie 
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti:  1.1 Uchádzač musí spĺňať
podmienky účasti tykajúce sa osobného postavenia uvedené v § 26 ods. 1 ZoVO. 
a) § 26, ods. 1,písm. a) - nebol on ani jeho š tatutárny orgán, ani len š tatutárneho orgánu právoplatne odsúdeny za
trestny čin korupcie, za trestny čin poškodzovania finančnych záujmov Európskej únie, za trestny čin legalizácie príjmu z
trestnej činnosti, alebo za trestny čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny alebo za trestny čin
terorizmu a niektorych foriem účasti na terorizme, 
b) § 26, ods. 1,písm. b) - nebol on ani jeho štatutárny orgán, ani len štatutárneho orgánu právoplatne odsúdeny za 
trestny čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním, 
c) § 26, ods. 1,písm. c) - nebol naň ho vyhláseny konkurz, nie je v likvidácii, nebolo proti nemu zastavené konkurzné
konanie pre nedostatok majetku alebo zrušeny konkurz pre nedostatok majetku 
d) § 26, ods. 1,písm. d) - nemá evidované nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevkov
na starobné dôchodkové sporenie, ktoré sa vymáhajú vykonom rozhodnutia, 
e) § 26, ods. 1,písm. e) - nemá evidované daňové nedoplatky, ktoré sa vymáhajú vykonom rozhodnutia, 
f) § 26, ods. 1,písm. f) - je oprávneny 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) § 26, ods. 1,písm. g) - nebolo mu v predchádzajúcich troch rokoch preukázané porušenie odbornych 
povinností, ktoré dokáže verejny obstarávateľ a obstarávateľ preukázať, 
h) § 26, ods. 1,písm. h) - nemá právoplatne uloženy zákaz účasti vo verejnom obstarávaní alebo nie je osobou, 
1. ktorej spoločníkom, známym akcionárom, ktory vlastní najmenej 34 % akcií tejto spoločnosti alebo členom, alebo
ktorej štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou osobou je 
osoba, ktorá má právoplatne uloženy zákaz účasti vo verejnom obstarávaní, 
2. ktorej spoločníkom, známym akcionárom, ktory 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, keď prebiehalo verejné obstarávanie vo vzťahu ku ktorému bol právoplatne uloženy zákaz
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účasti vo verejnom obstarávaní, bola 
2a. spoločníkom, známym akcionárom, ktory vlastní najmenej 34 % akcií tejto spoločnosti alebo členom, alebo ktorej
štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou osobou osoby, ktorá má právoplatne
uloženy zákaz účasti vo verejnom obstarávaní, 
2b. právnym nástupcom osoby, ktorá mala v čase, keď k nástupníctvu došlo, právoplatne uloženy zákaz účasti vo 
verejnom obstarávaní, 
3. ktorá sa stala právnym nástupcom osoby, ktorá mala v čase, keď k nástupníctvu došlo, právoplatne uloženy zákaz
účasti vo verejnom obstarávaní. 
i) § 26, ods. 1,písm. i) - nemá nesplnenú povinnosť vyplatenia odmeny alebo odplaty zo zmluvy s osobou, ktorá je alebo
bola subdodávateľom vo vzťahu k zákazke, zadanej podľa tohto zákona, ktorá sa vymáha vykonom rohodnutia, 
j) § 26, ods. 1,písm. j) - nemá nesplnenú povinnosť vyplatenia mzdy, platu alebo inej odmeny za prácu, náhrady mzdy
alebo odstupného, na ktorych vyplatenie má zamestnanec nárok, ktoré sa vymáhajú vykonom rozhodnutia. 
Uvedené podmienky uchádzač preukazuje predložením dokladov podľa § 26 ods. 2, resp. ods. 4 a 5 ZoVO. 
Požadované doklady musia byť predložené v origináloch alebo úradne osvedčenych kópiách v rozsahu, forme a platnosti
v zmysle ZoVO. 
1.2 Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienok účasti podľa odseku 1 
a) písm. a) a b) vypisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace, 
b) písm. c) potvrdením prísluš ného 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, 
f) písm. f) dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu 
g) písm. h) čestnym vyhlásením 
h) písm. i) a j) čestnym vyhlásením 
Uchádzač zapísany v zozname podnikateľov podľa ZoVO v znení účinnom od 01.07.2013 (t.j. podnikateľ, ktory o 
zapísanie do zoznamu podnikateľov požiadal po 30.06.2013 a ktorému ÚVO vydal vypis zo zoznamu podnikateľov vo
forme elektronického odpisu) nie je povinny v procesoch verejného obstarávania predkladať doklady na preukázanie
splnenia podmienok účasti tykajúcich sa osobného postavenia podľa § 26 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní. 
Uchádzač zapísany v zozname podnikateľov podľ a ZoVO v znení účinnom do 30.06.2013 (t.j. podnikateľ, ktory o 
zapísanie do zoznamu podnikateľov požiadal do 30.06.2013 a ktorému ÚVO vydal potvrdenie o zapísaní do zoznamu
podnikateľ ov v listinnej podobe) nie je povinny v procesoch verejného obstarávania predkladať toto potvrdenie. Avšak
je potrebné, aby tento podnikateľ preukázal v procesoch verejného obstarávania, že spĺňa aj podmienky účasti podľ a §
26 ods. 1 písm. i) a j), príp. aj podľ a písm. h) ZoVO, ak ani tento údaj potvrdenie neobsahuje. 
Splnenie tychto podmienok účasti môže podnikateľ zapísany v zozname podnikateľov podľa ZoVO v znení účinnom do
30.06.2013 preukázať tym, že v ponuke alebo v žiadosti o účasť predloží doklady na preukázanie splnenia tychto
podmienok [§ 26 ods. 1 písm. i) a j), príp. aj písm. h) ZoVO, t.j. čestné vyhlásenia podľ a § 26 ods. 2 písm. g), príp. aj
písm. h) tohto zákona]. 
Uchádzač, ktory nie je zapísany v zozname podnikateľov, môže v ponuke predložiť doklady podľa §26 ods. 2 ZoVO na
preukázanie splnenia podmienok účasti podľ a §26 ods. 1 ZoVO. 
1.3 Ak uchádzač alebo záujemca nemá sídlo v Slovenskej republike a krajina jeho sídla nevydáva niektoré z dokladov
uvedenych v odseku 2 alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestnym vyhlásením podľ a
predpisov platnych v krajine jeho sídla. 
1.4 Ak má uchádzač alebo záujemca sídlo v členskom štáte inom ako Slovenská republika a právo tohto členského štátu
neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, možno ho nahradiť vyhlásením urobenym pred súdom, správnym orgánom,
notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platnych v krajine pôvodu alebo v
krajine sídla uchádzača alebo záujemcu. 
1.5 Skupina dodávateľ ov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní tykajúcich sa osobného
postavenia za každého člena skupiny osobitne. Ak viac osôb tvorí štatutárny orgán, alebo sú lenmi štatutárneho orgánu
doklady, podľa bodov 1.1. a 1.2. predkladajú všetky osoby štatutárneho orgánu. 
1.6 Splnenie podmienky účasti možno preukázať čestnym vyhlásením uchádzača, pričom doklady, preukazujúce splnenie
podmienok účasti, doručí verejnému obstarávateľovi úspešny uchádzač podľa § 44 ods. 1 zákona o verejnom
obstarávaní v čase a spôsobom určenym verejnym obstarávateľom. Nepredloženie dokladov v tejto lehote sa považuje
za nesplnenie podmienok účasti. 
Odôvodnenie primeranosti podmienok účasti podľ a § 32 ods. 6 ZoVO: preukázanie osobného postavenia vyplyva 
taxatívne z príslušnych ustanovení ZoVO.

III.1.2.    Ekonomické a finančné postavenie 
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti:  2.1. Podľa § 27 ods. 1 písm. 
a) zákona o verejnom obstarávaní: 
a) Vyjadrenie banky alebo pobočky zahraničnej banky, ktorym môže byť: Vypis z bankového účtu s minimálnym 
zostatkom vo vyške 675.000,00 € bez DPH alebo nezáväzný prísľub banky alebo pobočky zahraničnej banky o 
poskytnutí úveru vo vyške 675.000,00 € bez DPH. Predloženy doklad nesmie byť starší ako tri mesiace ku dňu 
predkladania ponúk. 
b) Uchádzač predloží vyjadrenie každej banky alebo pobočky zahraničnej banky/bánk, v ktorych má podnikateľsky účet,
ktorym preukáže, že za posledné tri roky, za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania
činnosti nebol v nepovolenom debete a že si plní voči banke/bankám všetky záväzky, ktoré vyplyvajú zo zriadenia účtu,
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príp. z plnenia si záväzkov vyplyvajcich z úverovych vzťahov 
c) Uchádzač predloží čestné vyhlásenie, že nemá účty v inych bankách ako tych, za ktoré predložil vyjadrenie banky.
Vypis z účtu sa nepovažuje za vyjadrenie banky. 
Pri prepočte cudzej meny na EUR bude použity prepočítací koeficient určeny kurzom NBS v deň uverejnenia tohto
oznámenia. Ak ponuku predkladá skupina dodávateľov, preukazuje splnenie podmienok účasti - ekonomické a finančné
postavenie, spoločne. 
2.2. Podľa § 27 ods. 1 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní: 
Uchádzač predloží doklad v zmysle § 27 ods. 1 písm. d) ZoVO: prehľad o celkovom (súhrnnom) obrate v oblasti, ktorej
sa predmet zákazky tyka, za posledné 3 hospodárske roky za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia
prevádzkovania činnosti. 
Odôvodnenie primeranosti podmienky účasti vo vzťahu k predmetu zákazky podľa § 32 ods. 6 zákona 
o verejnom obstarávaní: Na preukázanie finančného a ekonomického postavenia, či technickej a odbornej spôsobilosti je
možné vyžadovať doklady, z ktorych sa dá primerane zistiť uchádzačova alebo záujemcova situácia alebo spôsobilosť
vykonávať určitú činnosť . Ide o ochranu verejného obstarávateľa, aby plnenie zmluvy bolo zabezpečované spôsobilym
zmluvnym uchádzačom, ktory je schopny zabezpečiť plnenie služby v rozsahu a v kvalite požadovanej verejnym
obstarávateľom.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov :  Minimálna požadovaná úroveň štandardov : Minimálna požadovaná úroveň
štandardov : 
Verejny obstarávateľ požaduje, aby vyška celkového obratu uchádzača v oblasti, ktorej sa predmet zákazky tyka spolu
za predchádzajúce tri roky (2013, 2012, 2011) za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania
činnosti bola 675.000,00 € bez DPH . Uchádzač splnenie tejto podmienky účasti preukazuje napr. predložením vykazov
ziskov a strát alebo vykazy o príjmoch a vydavkoch za posledné 3 hospodárske roky, za ktoré sú dostupné v závislosti od
vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti. V predloženych účtovnych vykazoch verejny obstarávateľ odporúča
zvyrazňovačom vyznačiť riadky, z ktorych sa skladá celková čiastka/vyška obratu uchádzača za príslušny rok, alebo vo
forme vyhlásenia, ktoré musí byť podpísané štatutárnym orgánom uchádzača alebo členom štatutárneho orgánu
uchádzača alebo inym zástupcom uchádzača, ktory je oprávneny konať v mene uchádzača v záväzkovych vzťahoch. 
Verejny obstarávateľ, za splnenia podmienok § 27 ods. 3 ZoVO, uzná aj iné rovnocenné doklady, ktoré majú 
požadovanú vypovednú hodnotu, ktorymi uchádzač preukazuje finančné a ekonomické postavenie. Pri prepočte cudzej
meny na EUR bude použity prepočítací koeficient určeny kurzom NBS v deň uverejnenia tohto oznámenia. Ak ponuku
predkladá skupina dodávateľov, preukazuje splnenie podmienok účasti - ekonomické a finančné postavenie, spoločne.
Ak uchádzač preukazuje finančné a ekonomické postavenie prostredníctvom inej osoby, v tomto prípade musí uchádzač
verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude môcť reálne disponovať so zdrojmi osoby, ktorej
postavenie využíva na preukazovanie finančného a ekonomického postavenia. Túto skutočnosť preukazuje záujemca
alebo uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s touto osobou, obsahujúcou záväzok osoby, ktorej zdrojmi mieni
preukázať svoje finančné a ekonomické postavenie, že táto osoba poskytne plnenie počas celého trvania
zmluvnéhovzťahu. 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 k tej časti predmetu zákazky, na
ktorú boli zdroje záujemcovi alebo uchádzačovi poskytnuté. Ak uchádzač alebo záujemca preukázal finančné a
ekonomick postavenie zdrojmi inej osoby a počas trvania rámcovej dohody dôjde k plneniu, ktorého sa preukázanie
tyka, uchádzač alebo záujemca je oprávneny toto plnenie poskytnúť len sám, alebo prostredníctvom tej osoby,
písomnou zmluvou s ktorou toto postavenie preukázal. Ak uchádzač nedokáže z objektívnych dôvodov preukázať
finančné a ekonomické postavenie určenym dokladom, verejny obstarávateľ môže uznať aj iny doklad, ktorym sa
preukazuje finančné a ekonomické postavenie. Splnenie podmienky účasti možno preukázať čestnym vyhlásením
uchádzača, pričom doklady, preukazujúce splnenie podmienok účasti, doručí verejnému obstarávateľovi úspešny
uchádzač podľa § 44 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní v čase a spôsobom určenym verejnym obstarávateľom.
Nepredloženie dokladov v tejto lehote sa považuje za nesplnenie podmienok účasti.

III.1.3.    Technická alebo odborná spôsobilosť 
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti:  § 28 ods. 1 písm. b) zoznam
stavebnych prác uskutočnenych za predchádzajúcich päť rokov (2010, 2011, 2012, 2013 a 2014) doplneny potvrdeniami
o uspokojivom vykonaní stavebnych prác s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia prác a zhodnotenia
uskutočnenych prác podľa obchodnych podmienok, ak odberateľom: 
1. bol verejny obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dokladom je referencia; 
2. bola iná osoba ako verejny obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa toho zákona, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ, ak
také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádza a, alebo záujemcu o ich uskutočnení,
doplnenym dokladom , preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvny vzťah, na 
základe ktorého boli uskutočnené. 
Odôvodnenie primeranosti podmienok účasti: 
Verejny obstarávateľ požaduje vyššie uvedené z dôvodu uistenia sa, že vyber úspešného uchádza a predmetu zákazky
bude z uchádzačov, ktorí sú schopní uskutočniť predmet zákazky s rovnakymi alebo porovnateľnymi parametrami, t. j.
majú praktické skúsenosti s realizáciou takychto stavebnych prác 
§ 28 ods. 1 písm. i) predloženie údajov o priemernom ročnom počte zamestnancov a počte riadiacich zamestnancov za
predchádzajúce tri roky. Uchádzač predloží požadované údaje napr. vo forme vyhlásenia uchádzača, kde budú uvedené
zákonom požadované údaje a ktoré musí byť podpísané štatutárnym zástupcom uchádzača alebo inym zástupcom
uchádzača, ktory je oprávneny konať v mene uchádzača. 
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Odôvodnenie primeranosti podmienok účasti: 
Verejny obstarávateľ požadovaním tychto podmienok účasti, vrátane splnenia minimálnej požadovanej úrovne 
štandardov požaduje, aby sa verejného obstarávania zúčastnili len uchádzači, ktorí disponujú potrebnym minimálnym
počtom vyrobnych a riadiacich pracovníkov, čo je predpoklad kvalitného riadenia a dostatočne rychlej realizácie
stavebnych prác. Podmienka účasti je potrebná a primeraná vo vzťahu k bezproblémovej realizácii predmetu zákazky. 
§ 28 ods. 1 písm. j) predloženie údajov o strojovom a technickom vybavení, ktoré má uchádzač k dispozícii na 
uskutočnenie stavebnych prác. Vyhlásenie s uvedenymi požadovanymi údajmi musí byť podpísané štatutárnym 
zástupcom uchádzača alebo inym zástupcom uchádzača, ktory je oprávneny konať v mene uchádzača. 
Odôvodnenie primeranosti podmienok účasti: 
Verejny obstarávateľ požadovaním tychto podmienok účasti, vrátane splnenia minimálnej požadovanej úrovne 
štandardov požaduje, aby sa verejného obstarávania zúčastnili len kvalitní uchádzači, dostatočne strojne, technicky a
vyrobne vybavení uchádzači, ktorí disponujú min. predpísanym strojovym, technickym a vyrobnym vybavením
potrebnym pre realizáciu predmetu zákazky (s predpísanym technickym riešením), čo je predpoklad kvalitnej a
dostatočne rychlej realizácie stavebnych prác v zmysle maximálnej lehoty na realizáciu. Podmienka účasti je potrebná a
primeraná vo vzťahu k preukázaniu schopnosti a spôsobilosti vykonávania predpísanych stavebnych prác uchádzačom
požadovanom rozsahu, požadovanej kvalite a tym k bezproblémovej realizácii predmetu zákazky. Uchádzač môže na
preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, v zmysle
§ 28 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov :  k § 28 ods. 1 písm. b) je podmienkou účasti uchádzača uskutočnenie
minimálne 5 (slovom: päť) stavebnych prác 
rovnakych alebo podobnych ako je uvedené v opise predmetu zákazky, pričom aspoň jedna musí byť minimálne v 
hodnote predpokladanej hodnoty zákazky, t. j. 675.000,00 € bez DPH. 
§ 28 ods. 1 písm. g) predloženie údajov o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácii riadiacich 
zamestnancov, osobitne osôb zodpovednych za riadenie stavebnych prác. Uchádzač predloží zákonom požadované údaje
minimálne jednej osoby - riadiaceho zamestnanca (osoby zodpovednej za priame riadenie stavebnych prác -
stavbyvedúci s rozsahom oprávnenia pre pozemné stavby), napr. vo forme vyhlásenia stavbyvedúceho, kde budú
uvedené údaje o jeho dosiahnutom vzdelaní; odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácii v riadiacej stavebnej činnosti a
s uvedením terajšej pracovnej pozície. Vyhlásenie predložiť v originálnom vyhotovení alebo úradne osvedčenej kópii s
podpisom stavbyvedúceho a podpisom štatutárneho zástupcu uchádzača alebo iného zástupcu uchádzača, ktory je
oprávneny konať v mene uchádzača. Taktiež predložiť originál alebo úradne osvedčenú kópiu dôkazného prostriedku
mdokladu, osoby zodpovednej za priame riadenie stavebnych prác stavbyvedúceho s rozsahom oprávnenia min. pre
pozemné stavby (napr. vydané osvedčenie SKSI o vykonaní odbornej skúšky pre činnosť stavbyvedúci min. s odbornym
zameraním pozemné stavby, podľa zákona č. 138/1992 Zb. O autorizovanych architektoch a autorizovanych stavebnych
inžinieroch v znení neskorších predpisoch, resp. Iny rovnocenny doklad vydávany v krajine sídla uchádzača a). Titul,
meno a priezvisko stavbyvedúceho uchádzač doplní aj do návrhu ZoD.Odôvodnenie primeranosti podmienok účasti: 
Verejny obstarávateľ požadovaním tychto podmienok účasti požaduje sa, aby sa verejného obstarávania zúčastnili len
uchádzači, ktorí disponujú min. jednou osobou jednym stavbyvedúcim s predpísanym min. rozsahom oprávnenia, ktory
bude prichádzať do úvahy ako kandidát na riadenie stavebnych prác počas ich realizácie, aby predmet zákazky bol
zrealizovany kvalitne a načas. Podmienka účasti je potrebná a primeraná vo vzťahu k bezproblémovej realizácii
predmetu zákazky.
Vyhradené zákazky pre chránené dielne alebo chránené pracoviská:  Nie

ODDIEL IV. POSTUP
IV.1.    Kritériá na vyhodnotenie ponúk 

IV.1.1.    Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Voľba:  Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka z hľadiska
kritérií uvedených nižšie (kritériá na vyhodnotenie ponúk je potrebné uviesť s ich relatívnou váhou alebo v zostupnom
poradí dôležitosti, ak nemožno z preukázateľných dôvodov uviesť ich relatívnu váhu)
 
Časť: 1
Názov:  Cena
Váha:  70
 
Časť: 2
Názov:  Lehota výstavby
Váha:  30

IV.1.2.    Použije sa elektronická aukcia 
Nie

IV.2.    Administratívne informácie
IV.2.1.    Evidenčné číslo spisu, ktoré pridelil verejný obstarávateľ/obstarávateľ

IP032015DS
IV.2.2.    Podmienky na získanie súťažných podkladov a doplňujúcich dokumentov 

Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady alebo o prístup k dokumentom
Dátum a čas:  14.04.2015 10:00
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Úhrada za súťažné podklady
Uvedte:  Áno
30,0000 EUR
Podmienky a spôsob úhrady:  Záujemca o poskytnutie súťažných podkladov požiada na kontaktnom mieste verejného
obstarávateľa (Ivan Pezlar, EUSECO s.r.o., Heydukova 14, 040 01 Košice) na základe žiadosti o súťažné podklady. Ak
záujemca predloží žiadosť o súťažné podklady osobne, urobí tak na kontaktnom mieste verejného obstarávateľa (Ivan 
Pezlar, EUSECO s.r.o., Heydukova 14, Košice 040 01) v pracovných dňoch od 9:00 hod do 12:00 hod. Uvedená suma
musí byť najneskôr do dňa uvedeného ako lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady pripísaná na účte vedenom
v Tatrabanke, a.s., č. IBAN SK61 1100 0000 0026 2006 5824. Pri prevode alebo vložení finančných prostriedkov na účet
je nutné ako variabilný symbol uviesť IČO záujemcu a ako špecifický symbol uviesť 5555. Ak bude žiadosť o súťažné
podklady zaslaná spôsobom, ktorý nezabezpečuje trvalé zachytenie prenesených správ (e-mail) malo by byť listinné
vyhotovenie originálu žiadosti doručené na uvedenú adresu do 3 dní odo dňa doručenia žiadosti spôsobom, ktorý
nezabezpečuje trvalé zachytenie prenesených správ. V žiadosti o vydanie súťažných podkladov by mal záujemca uviesť
kontaktnú osobu, telefonický, e-mailový kontakt a spôsob prevzatia súťažných podkladov (osobne, alebo poštou). A mal
by byť priložený doklad o zaplatení poplatku za poskytnutie súťažných podkladov (napríklad fotokópia prevodného
príkazu, alebo dokladu o vložení peňažných prostriedkov na účet). V prípade, že bude záujemca preberať súťažné
podklady osobne, odporúča sa dohodnúť si čas prevzatia súťažných podkladov telefonicky u kontaktnej osoby.

IV.2.3.    Lehota na predkladanie ponúk 
Dátum a čas:  14.04.2015 10:00

IV.2.4.    Podmienky otvárania ponúk 
Dátum a čas:  14.04.2015 11:00
Miesto :  Mesto Dunajská Streda, Hlavná 50/16, 929 01 Dunajská Streda

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

Áno
Regionálny operačný program, prioritná os: 1 Infraštruktúra vzdelávania, opatrenie 1.1 Infraštruktúra vzdelávania, kód

VI.2.    Ďalšie doplňujúce informácie 
1. Písomnú žiadosť o poskytnutie súťažných podkladov môže záujemca doručiť poštou, kuriérnou službou alebo osobne
na adresu kontaktného miesta . 
2. Každý uchádzač môže predložiť len jednu ponuku. Uchádzač nemôže byť zároveň členom skupiny dodávateľov, ktorá
predkladá inú ponuku. 
3. V prípade, že sa jedná o skupinu dodávateľov, každý člen skupiny predloží vyhlásenie, ktoré musí byť podpísané
osobou oprávnenou konať za člena skupiny, že za predpokladu, ak bude ponuka skupiny dodávateľov prijatá, sa
zaväzujú vytvoriť právne vzťahy pred podpisom zmluvy. 
4. Uchádzač predkladá ponuku v písomnej forme v uzavretom obale rozdelenú na dve časti: osobitne oddelenú a 
samostatne uzavretú časť označenú ako Kritéria a osobitne oddelenú a samostatne uzavretú časť označenú ako 
Ostatné. Okrem písomnej formy predloží uchádzač každú časť ponuky aj v elektronickej podobe, každú na samostatnom
CD, 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. Všetky súbory na CD musia byť vo formáte pdf. Podrobný rozpočet ponuky predkladá
uchádzač vo formáte MS Excel (súbor musí byť zavzorcovaný funkciou ROUND na 2 desatinné miesta). 
5. Uchádzač predloží ponuku poštou, kuriérnou službou alebo osobne na adresu: Hlavná 50/16, 929 01 Dunajská Streda 
6. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať úspešnú ponuku, ak uchádzačom navrhnutá cena bude vyššia ako
predpokladaná hodnota zákazky. 
7. Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predkladaním ponuky znáša záujemca/uchádzač bez finančného
nároku voči verejnému obstarávateľovi a to bez ohľadu na výsledok verejného obstarávania. 
8. Osobitné podmienky plnenia zmluvy: 
a) Dodávateľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodávaným tovarom, prácami a službami 
kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, a to oprávnenými
osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Oprávnené osoby sú: a) Poskytovateľ a ním poverené osoby, b)
Útvar následnej finančnej kontroly a nimi poverené osoby; c) Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej
kontroly, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby, d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené
osoby, e) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov, f) Osoby prizvané orgánmi
uvedenými v písm. a) až d) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a EÚ. 
Sociálny aspekt: Verejný obstarávateľ požaduje, aby sa dodávateľ stavby zaviazal, že počas realizácie zákazky zamestná
minimálne dve osoby, ktoré spĺňajú nasledovné predpoklady: 
-žijú v obci, v ktorej je realizované dielo 
-po dobu viac ako 6 mesiacov neboli zamestnané inak ako prácou vykonávanou pri aktivačnej činnosti alebo prácou
vykonávanou prostredníctvom dohody o vykonaní práce alebo dohody o pracovnej činnosti a 
-patria k rómskemu etniku 
Odkladacia doložka: Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom 
nasledujúcim po dni zverejnenia podpísanej zmluvy. Zmluva bude mať odkladaciu podmienku a zmluva nadobudne
účinnosť len v prípade úspešného overenia a schválenia procesu verejného obstarávania poskytovateľom NFP, za
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predpokladu splnenia podmienok stanovených platnými právnymi predpismi. Pokiaľ nebude proces verejného
obstarávania schválený, účinnosť zmluva nenadobudne.

VI.3.    Dátum odoslania tejto výzvy 
20.03.2015
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