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VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1)    NÁZOV A ADRESY

Obec Dunajská Lužná
IČO:  00400009
Jánošíkovská 466/7, 900 42 Dunajská Lužná
Slovensko
Kontaktná osoba: PhDr. Blažej Slabý, CSc.
Telefón: +421 918963377
Email: bs5262@gmail.com
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): http://www.dunajskaluzna.sk
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): http://http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky

I.3)    KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
http://http://www.dunajskaluzna.sk/uradna-tabula/verejne-obstaravanie/zakazky-prestavba-budovy-obce-dunajska-
luzna-na-objekt-37.html
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta

I.4)    DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Organizácia riadená verejným právom

I.5)    HLAVNÁ ČINNOSŤ
Obec

ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1)    ROZSAH OBSTARÁVANIA

II.1.1)    Názov
Prestavba budovy obce Dunajská Lužná na objekt základnej školy
Referenčné číslo:  01PL2018DL

II.1.2)    Hlavný kód CPV
45214000-0

II.1.3)    Druh zákazky
Práce

II.1.4)    Stručný opis
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác rekonštrukcie bývalej administratívnej budovy PD Úsvit v
Dunajskej Lužnej na objekt 1. stupňa základnej školy v Dunajskej Lužnej podľa vypracovanej projektovej dokumentácie.

II.1.5)    Celková predpokladaná hodnota
799 274,13 EUR bez DPH

II.1.6)    Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti:  Nie

II.2)    OPIS
II.2.2)    Dodatočné kódy CPV

45321000-3
II.2.3)    Miesto dodania

Kód NUTS
SK010
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Objekt bývalej administratívnej budovy PD Úsvit v Dunajskej Lužnej, Košariská 42, 900 42 Dunajská Lužná

II.2.4)    Opis obstarávania
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác pre rekonštrukciu bývalej administratívnej budovy PD Úsvit v
Dunajskej Lužnej na objekt 1. stupňa základnej školy v Dunajskej Lužnej. Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v
projektovej dokumentácii, vo výkaze výmer a v obchodných podmienkach dodania predmetu zákazky, ktoré tvoria
prílohy k Súťažným podkladom.

II.2.5)    Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena

II.2.6)    Predpokladaná hodnota
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799 274,13 EUR bez DPH
II.2.7)    Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody

Trvanie v mesiacoch:  9
II.2.10)Informácie o variantoch

Budú sa akceptovať varianty:  Nie
II.2.13)INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE

Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie:  Nie

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:  Zoznam a krátky opis podmienok: Podmienky účasti uvedené v § 114 ods.2 zákona
t.j. verejného obstarávania sa môže zúčastniť ten, kto spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa §
32 ods.1 písm. e) zákona č.343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov (ZVO) a teda je
oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu v rozsahu, ktorý zodpovedá predmetu
zákazky, čo preukáže predložením dokladu podľa § 32 ods.2 písm. e) ZVO v originálnom vyhotovení alebo v úradne
osvedčenej kópii.

III.1.2)Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok, odôvodnenie primeranosti každej určenej podmienky:  Zoznam a krátky opis
podmienok, odôvodnenie primeranosti každej určenej podmienky: Požadované finančné a ekonomické postavenie podľa
§ 33 ods. 1 písm. a): Uchádzač preukáže vyjadrenie banky, alebo pobočky zahraničnej banky a to záväzný úverový
prísľub, ktorým banka alebo pobočka zahraničnej banky uchádzačovi jasne a určito záväzne prisľúbi, že v prípade, že sa
stane úspešným uchádzačom a požiada banku alebo pobočku zahraničnej banky o poskytnutie úveru, banka alebo
pobočka zahraničnej banky mu poskytne úver v objeme minimálne 350 000,00 EUR na účely finančného plnenia
zákazky, ktorej predmetom je rekonštrukcia bývalej administratívnej budovy PD Úsvit v Dunajskej Lužnej na objekt 1.
stupňa základnej školy v Dunajskej Lužnej, vyhlásenej verejným obstarávateľom vo Vestníku ÚVO (alebo ekvivalent v
inej mene podľa kurzu ECB, platného ku dňu odoslania oznámenia do Vestníka). Z vyjadrenia banky alebo pobočky
zahraničnej banky, musí byť zrejmý obsiahnutý záväzok banky, že uchádzač v prípade úspešnosti jeho ponuky bude
schopný finančne zabezpečiť daný predmet zákazky v hodnote minimálne 350 000,00 EUR. Verejný obstarávateľ
požaduje, aby z predloženého dokladu jednoznačne vyplývala disponibilita finančných prostriedkov uchádzača po
uzatvorení zmluvy o dielo. Verejný obstarávateľ bude akceptovať aj iný rovnocenný predložený doklad, pričom pri
hodnotení predloženia iného dokladu bude verejný obstarávateľ postupovať aj v súlade s nálezmi Rady úradu podľa
rozhodnutia č. 5660-9000/2014-KR/23, ktoré sa zaoberá témou záväzného úverového prísľubu a zároveň možnosťou
predloženia ekvivalentných dokladov. Z takto predloženého iného dokumentu musí byť okrem požadovaných údajov
týkajúcich sa najmä finančného objemu a predmetu prefinancovania v zmysle vyššie uvedeného, zároveň jasne a určito
zrejmé naplnenie hľadiska účelu požadovaného dokumentu, ktorým je preukázanie schopnosti uchádzača zabezpečiť
operatívnu a reálnu disponibilitu finančnými prostriedkami v čase, kedy má dôjsť k plneniu Zmluvy o dielo, ktorá je
výsledkom tohto verejného obstarávania. Verejný obstarávateľ bude akceptovať vyjadrenie, ktorým je záväzný prísľub
len od inštitúcie, ktorou je banka alebo pobočka zahraničnej banky. Predložený záväzný prísľub banky, alebo pobočky
zahraničnej banky ako aj iný rovnocenný dokument (ak je uplatnený) musí byť nie starší ako tri mesiace ku dňu
predloženia ponuky. Odôvodnenie primeranosti podmienky: Verejný obstarávateľ požaduje, aby z predloženého dokladu
jednoznačne vyplývala disponibilita finančných prostriedkov uchádzača po uzatvorení zmluvy o dielo.

III.1.3)Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok, odôvodnenie primeranosti každej určenej podmienky:  1) Podľa § 34 ods. 1 písm. b)
zákona: zoznamom 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 dispozícií, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich
uskutočnení, doplneným dokladom preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli
uskutočnené. 
Odôvodnenie primeranosti pre ods. 1: Verejný obstarávateľ sa týmto presvedčí, že uchádzač má skúsenosti s
predmetom zákazky a je odborne a technicky schopný dodať požadovaný predmet zákazky. Minimálna úroveň
štandardov bola verejným obstarávateľom stanovená primerane k rozsahu a charakteru predmetu zákazky, ktorý je
predmetom zákazky pričom hodnota požadovaných referencií nepresahuje výšku predpokladanej hodnoty zákazky. 
2) § 34 ods. 1 písm. g) zákona: údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo odbornej kvalifikácií osôb určených na plnenie
zmluvy alebo riadiacich zamestnancov, ak nie sú kritériom na vyhodnotenie ponúk. 
Odôvodnenie primeranosti: Verejný obstarávateľ určenou podmienkou účasti vyžaduje od uchádzača preukázanie
disponovanie kvalifikovanými odbornými kapacitami, ktoré sú vyžadované pre plnenie predmetu zmluvy. Zároveň
verejný obstarávateľ požaduje zabezpečenie riadenia stavebných prác odborníkmi so zodpovedajúcou kvalifikáciou a
skúsenosťami pri realizácií prác rovnakého alebo obdobného charakteru ako je predmet zákazky. 
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3) § 34 ods. 1 písm. h) platný certifikát systému environmentálneho manažérstva vydaný nezávislou inštitúciou podľa
normy ISO 14001 a Certifikát systému manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vydaný nezávislou
inštitúciou podľa normy OHSAS 18001 
4) § 35 systém manažérstva kvality- Certifikát na systém manažérstva kvality podľa normy ISO 9001.  
Odôvodnenie primeranosti pre ods.3) a 4): Verejný obstarávateľ určenou podmienkou účasti vyžaduje od uchádzača
preukázanie odborných a praktických skúseností, ktoré sú vyžadované pre plnenie predmetu zmluvy. 
5) § 34 ods. 1 písm. d) v nadväznosti na § 35 zákona o verejnom obstarávaní, opisom technického vybavenia,
študijných a výskumných zariadení a opatrení použitých uchádzačom alebo záujemcom na zabezpečenie kvality.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov:  Minimálna požadovaná úroveň štandardov:  
1) Minimálna požadovaná úroveň štandardov pre bod 1): Uchádzač predloží zoznam uskutočnených stavebných prác
rovnakého alebo podobného predmetu v závislosti od charakteru hlavného predmetu zákazky v minimálnom objeme v
kumulatívnej hodnote 3 000 000,00 EUR bez DPH za obdobie predchádzajúcich päť rokov predchádzajúce dňu, ktorý je
posledným dňom, pred dňom lehoty na predkladanie ponúk. Minimálne jedna referencia z vykonaných stavebných prác
musí byť minimálne v hodnote zákazky ku ktorej sa viaže táto súťaž. Uchádzač doplní predložený zoznam potvrdeniami
o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok a
to referenciou, pokiaľ bol odberateľom verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ v zmysle § 12 ZVO. 
2) Minimálna požadovaná úroveň štandardov pre bod 2): 
Uchádzač preukáže odbornú úroveň personálneho zabezpečenia plnenia predmetu zákazky prostredníctvom
nasledovných riadiacich zamestnancov:  
Minimálne požadovaný počet riadiacich zamestnancov a požadovaná pozícia: 
Riadiaci zamestnanec stavbyvedúci minimálne 1 osoba musí spĺňať nasledovné podmienky: 
a) preukázateľná profesionálna praktická skúsenosť v oblasti riadenia stavieb účasť na realizácii (realizáciou sa rozumie
výstavba alebo rekonštrukcia) minimálne 1 stavba/projekt v kumulatívnej hodnote 800 000 EUR bez DPH (uvedené v
životopise). 
b) doklad o odbornej spôsobilosti Osvedčenie SKSI v zmysle zákona SNR č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch
a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov pre výkon činnosti stavbyvedúceho s odborným
zameraním na pozemné stavby alebo ekvivalent dokladu. 
c) Profesijný životopis. 
Odôvodnenie primeranosti pre ods. 2: Verejný obstarávateľ určenou podmienkou účasti vyžaduje od uchádzača
preukázanie odborných a praktických skúseností, ktoré sú vyžadované pre plnenie predmetu zmluvy. 
3) a 4) Minimálna požadovaná úroveň štandardov pre body 3 a 4): 
Predloženie požadovaných certifikátov. 
5) Minimálna požadovaná úroveň štandardov pre bod (5): 
Licencia na zhotovovanie vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémov vzhľadom k predmetu zákazky.

III.2)    PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2)Podmienky vykonania zákazky

Úspešný uchádzač musí pre podpisom zmluvy predložiť verejnému obstarávateľovi : 
1) údaje o všetkých známych subdodávateľoch podľa podmienok uvedených v súťažných podkladoch, 
2) v prípade skupiny dodávateľov zmluvu, v ktorej budú jednoznačne stanovené vzájomné práva a povinnosti, kto sa
akou časťou bude podieľať na plnení zákazky, ako aj skutočnosť, že všetci členovia skupiny dodávateľov sú zaviazaní zo
záväzkov voči verejnému obstarávateľovi spoločne a nerozdielne, 
3) kópiu poistnej zmluvy podľa obchodných podmienok dodania predmetu zákazky, do 10 pracovných dní odo dňa
uplynutia lehoty podľa § 56 ZVO ak bol na jej uzavretie vyzvaný, 
4) poskytnúť riadnu súčinnosť potrebnú na uzavretie zmluvy tak, aby mohla byť uzavretá do 10 pracovných dní odo dňa
uplynutia lehoty podľa § 56 ZVO ak bol na jej uzavretie vyzvaný.

III.2.3)Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky

ODDIEL IV: POSTUP
IV.1)    OPIS

IV.1.6)    Informácie o elektronickej aukcii
Použije sa elektronická aukcia
Dodatočné informácie o elektronickej aukcii:  Podrobné informácie sú uvedené v aukčnom poriadku, ktorý je súčasťou
súťažných podkladov.

IV.2)    ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2)    Lehota na predkladanie ponúk

Dátum a čas:  15.06.2018 10:00
IV.2.6)    Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané

Ponuka musí platiť do:  01.09.2019
IV.2.7)    Podmienky na otváranie ponúk

Dátum a čas:  15.06.2018 10:30
Miesto:  Obecný úrad obce Dunajská Lužná, Jánošíkovská 466/7, 900 42 Dunajská Lužná .
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk:  Podľa § 114, ods.10 ZVO pri použití elektronickej aukcie je
otváranie ponúk neverejné, údaje z otvárania ponúk sa nezverejňujú a zápisnica z otvárania ponúk sa uchádzačom
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neposiela. Verejný obstarávateľ podľa § 114, ods.9 ZVO rozhodol, že vyhodnotenie splnenia podmienok účasti sa
uskutoční po vyhodnotení ponúk.

ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2)    INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE

Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby

VI.3)    DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1.Verejný obstarávateľ požaduje výšku ZÁBEZPEKY, ktorá je stanovená v sume 23 978,00 Eur (slovom
dvadsaťtritícdeväťstosedemdesiatosem Eur). Podmienky založenia, uvoľnenia alebo vrátenia zábezpeky sú uvedené v
súťažných podkladoch, 
2.Súťažné podklady si záujemca vyžiada na základe žiadosti doručenej na emailovú adresu kontaktnej osoby uvedenú v
bode I.1) tejto Výzvy (bs5262@gmail.com), v lehote uvedenej v bode IV.2.2.) tejto Výzvy. Súťažné podklady vrátane
príloh bude verejný obstarávateľ poskytovať elektronicky zaslaním cez e-mail na adresu záujemcu, uvedenú v doručenej
žiadosti o poskytnutie súťažných podkladov. 
V elektronickej podobe budú súťažné podklady zverejnené v profile verejného obstarávateľa na stránke Úradu pre
verejné obstarávanie: http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky. Taktiež budú zverejnené na internetovej
stránke verejného obstarávateľa na adrese: http://www.dunajskaluzna.sk/uradna-tabula/verejne-obstaravanie/zakazky-
prestavba-budovy-obce-dunajska-luzna-na-objekt-37.html 
3. Verejný obstarávateľ odporúča uchádzačom počas celého trvania verejného obstarávania priebežne sledovať webovú
stránku Úradu pre verejné obstarávanie, časť Profil verejného obstarávateľa, adresa:
http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky. 
4. Komunikačným jazykom v tomto verejnom obstarávaní je zo strany verejného obstarávateľa slovenský jazyk, zo
strany uchádzačov jazyk slovenský a český. 
5.OBHLIADKA -Verejný obstarávateľ odporúča záujemcom účasť na obhliadke miesta uskutočnenia predmetu zákazky,
ktorá sa uskutoční v dňoch 24.05.2018 o 9,00 hod. na adrese miesta realizácie zákazky. 
6. Žiadosť záujemcu o vysvetlenie v zmysle bodu 2.2. časti A súťažných podkladov musí byť doručená v súlade s § 114
ods. 8 zákona o verejnom obstarávaní dostatočne vopred. 
7. Úspešný uchádzač pred podpisom zmluvy, ktorá bude výsledkom tohto verejného obstarávania bude povinný
poskytnúť verejnému obstarávateľovi riadnu súčinnosť potrebnú na uzavretie Zmluvy, aby mohla byť uzatvorená do 10
pracovných dní odo dňa, keď na jej uzavretie bude vyzvaný. 
8. VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE K PODMIENKAM ÚČASTI: 
Uchádzač môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia určených podmienok účasti jednotným európskym
dokumentom podľa § 39 ZVO. 
Uchádzač môže na preukázanie technických a odborných spôsobilosti podľa bodu III.1.3. využiť technické a odbornej
kapacity inej osoby podľa § 34 ods.2 ZVO. 
Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa technickej a
odbornej spôsobilosti spoločne. 
9. Predmetné verejné obstarávanie nie je zeleným verejným obstarávaním, ani obstarávaním inovácií ani obstarávaním
zameraným na sociálne aspekty.

VI.5)    DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
14.05.2018
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