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VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK
 Formulár: VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK podľa Vyhlášky č. 530/2009 Z. z. 

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ/OBSTARÁVATEĽ
Materská škola
IČO:  35540524
Belehradská 6 , 040 13 Košice
Slovensko
Kontaktné miesto (miesta):  Materská škola, Belehradská 6, 040 13  Košice
Kontaktná osoba: Mgr. Katarína Holováčová
Mobil: +421 907944251
Telefón: +421 556361813 / 907944251
Email: msbelehradska@extel.sk
Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL):  http://www.msbelehradska.extel.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 

OP - Organizácia riadená verejným právom
Zatriedenie obstarávajúceho subjektu podľa zákona: § 6 ods. 1 písm. d)

ODDIEL II. PREDMET ZÁKAZKY
II.    OPIS

II.1.    Názov zákazky 
Oprava havarijného stavu budovy – balkónov, časti fasády, výmena okien

II.1.2.    Druh zákazky a miesto uskutočňovania stavebných prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb 
Stavebné práce
Hlavné stavenisko alebo miesto uskutočňovania stavebných prác:  Materská škola Belehradská 6, 040 13 Košice
NUTS kód: 
SK

II.1.3.    Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov) 
Oprava havarijného stavu budovy balkónov, časti fasády, výmena okien na Materskej škole, Belehradská v súlade so
súťažnými podkladmi.

II.1.4.    Spoločný slovník obstarávania (CPV) 
Hlavný predmet 
Hlavný slovník: 45000000-7 

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

Celkové množstvo a rozsah sú uvedené v súťažných podkladoch.
II.2.2.    Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH 

Hodnota:  25 000,0000 EUR
II.3.    Trvanie zmluvy alebo lehota dodania 

Obdobie:  v mesiacoch (od zadania zákazky)
Zadajte hodnotu:  2

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:  Uchádzač musí spĺňať
podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 26 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon) a preukázať ich splnenie
predložením dokladov spôsobom podľa § 26 ods. 2 resp. 3 alebo 4 zákona v originálnom vyhotovení alebo úradne
overených fotokópií týchto dokladov.  
Uchádzač môže doklad podľa § 26 ods. 1 písm. f) zákona nahradiť čestným vyhlásením v súlade s § 32 ods. 8 zákona.
Pri právnických osobách, resp. fyzických osobách zapísaných v obchodnom registri sa predloží aktuálny výpis z
obchodného registra, pri fyzických osobách, aktuálny výpis zo živnostenského registra. Týmto dokladom musí uchádzač
preukázať, že je oprávnený dodávať požadovaný predmet zákazky. 
 
Podmienka: Verejný obstarávateľ požaduje od uchádzača predloženie originálu alebo úradné osvedčenej kópie daného
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dokladu, pri právnických osobách sa predloží aktuálny výpis z obchodného registra, pri fyzických osobách aktuálny výpis
zo živnostenského registra. Uchádzač zapísaný do zoznamu podnikateľov, môže podľa § 128 ods. 1 zákona nahradiť
doklady uvedené v § 26 ods. 2 zákona predložením potvrdenia Úradu pre verejné obstarávanie o zápise v zozname
podnikateľov platnom v čase predkladania ponuky.

III.1.2.    Ekonomické a finančné postavenie 
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti:  Uchádzač preukazuje
splnenie podmienok účasti podľa § 27 ods. 1 písm.  
Uchádzač predloží vyjadrenie banky alebo pobočky zahraničnej banky, ktoré bude obsahovať okrem identifikačných
údajov uchádzača najmä, že uchádzač: 
- nebol v nepovolenom debete, 
- v prípade splácania úveru dodržuje splátkový kalendár, 
- jeho účet nie je a v predchádzajúcich troch rokoch nebol predmetom exekúcie. 
V prípade, ak má uchádzač účty vo viacerých bankách, verejný obstarávateľ požaduje bankovú informáciu od každej z
nich a vo vyššie uvedenom rozsahu.  
Potvrdenie banky predloží uchádzač ako originál alebo úradne overenú kópiu, nie staršie ako 3 mesiace odo dňa ich
vystavenia (overenia).

III.1.3.    Technická alebo odborná spôsobilosť 
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti:  Uchádzač predloží kópie
dokladov: zoznam stavebných prác rovnakého alebo podobného predmetu zákazky uskutočnených za predchádzajúce tri
roky /2010,2011,2012/ s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác s doplnenými potvrdeniami o
plnení.  
Tento zoznam musí byť podpísaný štatutárnym orgánom uchádzača alebo splnomocnenou oprávnenou osobou. Zoznam
musí byť doplnený potvrdeniami o uspokojivom vykonaní stavebných prác s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia
stavebných prác a zhodnotenia uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok; ak odberateľom je
verejný obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí tento verejný obstarávateľ, ak bola iná osoba ako
verejný obstarávateľ, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak to nie je možné, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich
uskutočnení, (dôvod nepredloženia potvrdenia v tomto prípade uchádzač zdôvodní) . 
Uchádzač môže predmetné uviesť v tabuľke, ktorá bude obsahovať nasledovné údaje: 
-Názov alebo obchodné meno zmluvného partnera, adresu jeho sídla alebo miesta podnikania. 
-Stručný opis predmetu plnenia zmluvy. 
-Zmluvnú cenu v EUR bez DPH. 
-Údaje na kontaktnú osobu zmluvného partnera (odberateľa) potrebné na overenie si uvedených informácií. 
Uchádzač alebo záujemca 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 alebo záujemca
verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude môcť reálne disponovať s
kapacitami osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Túto
skutočnosť preukazuje záujemca alebo uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s touto osobou, obsahujúcou záväzok
osoby, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť 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
písm. f) Zákona vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli kapacity záujemcovi alebo uchádzačovi
poskytnuté.
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:  Najnižšia cena

IV.1.2.    Použije sa elektronická aukcia 
Nie

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

P - 1/2013
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:  29.07.2013 09:59
Úhrada za súťažné podklady
Uvedte:  Nie

IV.2.3.    Lehota na predkladanie ponúk 
Dátum a čas:  29.07.2013 10:00

IV.2.4.    Podmienky otvárania ponúk 
Dátum a čas:  29.07.2013 16:30
Miesto :  Materská škola Belehradská 6, 040 13 Košice, (kancelária riaditeľky školy)
Osoby oprávnené zúčastniť sa na otváraní ponúk :  Na otváraní ponúk sa môžu zúčastniť štatutárni zástupcovia alebo
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ich písomne poverení zástupcovia uchádzačov, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk. Štatutárny
zástupca sa preukáže občianskym preukazom alebo iným hodnoverným dokladom preukazujúcim jeho totožnosť a
kópiou dokladu o oprávnení uskutočňovať stavebné práce. Poverený zástupca sa preukáže overeným splnomocnením
poverením na zastupovanie uchádzača, preukazom totožnosti a kópiou dokladu uskutočňovať stavebné práce.

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

Nie
VI.2.    Ďalšie informácie 

Záujemcom sa odporúča vykonať obhliadku miesta uskutočnenia stavebných prác, aby si overili údaje, získali
informácie, ktoré budú potrebovať na prípravu a spracovanie ponuky. 
 
Vzhľadom k tomu, že vydávanie súťažných podkladov nie je časovo obmedzené, verejný obstarávateľ upozorňuje
záujemcov, aby svoje žiadosti o poskytnutie súťažných podkladov zasielali v takom časovom predstihu, aby v prípade
vyžiadania záujemcu o poskytnutie informácií, ktoré sú uvedené vo Výzve alebo v súťažných podkladoch, mohol
záujemca využiť inštitút vysvetľovania v zákonnej lehote.

VI.3.    Dátum odoslania tejto výzvy 
29.06.2013
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