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Zápisnica z otvárania ponúk a vyhodnotenia splnenia podmienok účasti vo verejnom obstarávaní na predmet podlimitnej zákazky 
“ Rekonštrukcia strechy  - PCÚ Čierna nad Tisou.“ 

 
reg. č. 1050302/1/439945/2013                                                                                                                                                                                   zo dňa  12.9.2013 
 

  -------------------------------------------------------------------––––––––––––––––––------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Verejné otváranie ponúk v zmysle § 41 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 o verejnom obstarávaní“) 
 
Verejný obstarávateľ:                 Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 
                                                  Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica 
 
Termín otvárania ponúk:             12.9.2013 o 10.00 hod. 
 
Miesto otvárania ponúk:              Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 
                                                   Pracovisko: Mierová 23, Bratislava 
                                                        
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky ako verejný obstarávateľ vyhlásilo verejné obstarávanie na predmet zákazky “Rekonštrukcia strechy - PCÚ 

Čierna nad Tisou“ postupom zadávania podlimitnej  zákazky zverejnením výzvy na predkladanie ponúk vo Vestníku verejného obstarávania č. 165/2013 
z 23.08.2013 pod značkou 14602-WYP. 
 
Zoznam uchádzačov, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk: 
 

 

 
 
 

 
Komisia skonštatovala, že uchádzač ROKOgips  s.r.o., G. Švéniho  10A, 971 01 Prievidza  splnil podmienky účasti vo verejnom obstarávaní podľa prílohy č. 1.  
 

P.č. Názov, sídlo/miesto podnikania uchádzača Dátum a čas Neporušenosť obálok 

1. ROKOgips  s.r.o., G. Švéniho  10A, 971 01 Prievidza 
 

11.09.2013    Neporušená  
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Podpisy členov komisie 

 

1. Ing. Pavol Boško predseda komisie                    ......................................................... 
 

2. PaedDr. Kornélia Černá člen komisie                            ......................................................... 
 

3.     Ing. Mariana Kozicová 
 
4.     JUDr. Ľudmila Kmecová      
 
5.      Ing. Emília Sýkorová                                        
 

člen komisie                            ......................................................... 
 
člen komisie                             ........................................................ 
 
člen komisie                             ........................................................      

6.     Ing. Stanislav Markovič 
 
7.     Ing. Ivana Vargová 

člen komisie                             ....................................................... 
 
člen komisie bez práva  
vyhodnocovať  ponuky            ........................................................ 
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PRÍLOHA 1/6 - POSÚDENIE SPLNENIA PODMIENOK ÚČASTI UCHÁDZAČA ROKOGIPS S.R.O., PRIEVIDZA; 
Zákazka: „REKONŠTRUKCIA STRECHY – PCÚ ČIERNA NAD TISOU“  

 

 
 
Podmienky účasti vo verejnom obstarávaní  

Uchádzač č. 1 

ROKOgips s.r.o. 

Uchádzač splnenie  podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 26 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní  preukazuje  dokladmi podľa § 26 ods. 2 zákona o verejnom 
obstarávaní, a to: 

1.1 výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace podľa § 26 ods. 2 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní, že 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, 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 a že nebol on ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu 
právoplatne odsúdený za trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním (§ 26 ods. 1 písm. a) a b) zákona o verejnom 
obstarávaní), 

splnil 

 

1.2 potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace podľa § 26 ods. 2 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní, že nebol 
naňho vyhlásený konkurz, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo 
zrušený konkurz pre nedostatok majetku (§ 26 ods. 1 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní), 

splnil 

 

1.3 potvrdením Sociálnej poisťovne a zdravotnej poisťovne nie starším ako tri mesiace podľa § 26 ods. 2 písm. c) zákona 
o verejnom obstarávaní, že nemá evidované nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevkov 
na starobné dôchodkové sporenie, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia (§ 26 ods. 1 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní), 

 

splnil 

 

1.4 potvrdením miestne príslušného daňového úradu nie starším ako tri mesiace podľa § 26 ods. 2 písm. d) zákona o verejnom 
obstarávaní, že nemá evidované daňové nedoplatky, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia (§ 26 ods. 1 písm. e) zákona 
o verejnom obstarávaní), 

splnil 

 

1.5 dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu podľa  § 26 ods. 2 písm. e) 
zákona o verejnom obstarávaní, že je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce, alebo poskytovať službu (§ 26 ods. 
1 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní). 

splnil 

 

1.6 čestným vyhlásením , že 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 

splnil 
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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 

      2.a  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, 

      2.b  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. 

 

1.7 čestným vyhlásením preukazujúcim, že  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 výkonom rozhodnutia (§ 26 ods. 1 písm. i) zákona o verejnom obstarávaní).  
 

splnil 

 

1.8  čestným vyhlásením preukazujúcim, že 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 (§ 26 ods. 1 písm. j) zákona 
o verejnom obstarávaní).  

splnil 

 

Zapísanie v zozname podnikateľov, ktorý vedie Úrad pre verejné obstarávanie, oprávňuje podnikateľa preukázať  vo verejnom obstarávaní 
splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 26 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní potvrdením Úradu pre verejné 
obstarávanie podľa § 128 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní.  

Ak uchádzač nemá sídlo v Slovenskej republike a krajina jeho sídla nevydáva niektoré z dokladov podľa § 26 ods. 2 zákona o verejnom 
obstarávaní alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v krajine jeho sídla. 

Ak má uchádzač sídlo v členskom štáte inom ako Slovenská republika a právo tohto členského štátu neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, 
možno ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou 
podľa predpisov platných v krajine pôvodu alebo v krajine sídla uchádzača. 

Doklady a dokumenty, ktorými uchádzač preukazuje osobné postavenie, vyhotovené v inom ako štátnom jazyku,   t. j. v slovenskom jazyku, 
musia byť predložené v pôvodnom jazyku a súčasne musia byť preložené do štátneho jazyka, t. j. do slovenského jazyka, okrem dokladov 
predložených v českom jazyku. 

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. 

Doklady a dokumenty, ktorými uchádzač preukazuje osobné postavenie musia byť v ponuke predložené ako originály alebo ich 
úradne osvedčené kópie. 

splnil 
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Uchádzač splnenie podmienok účasti preukazuje svoje finančné a ekonomické postavenie podľa § 27  zákona o verejnom obstarávaní.: 

Uchádzač v ponuke predloží nasledovné doklady a dokumenty, ktorými preukazuje svoje finančné a ekonomické postavenie podľa § 27 
zákona o verejnom obstarávaní: 

2.1. Vyjadrenie banky alebo pobočky zahraničnej banky o schopnosti plniť finančné záväzky (banková informácia). Banková informácia 
musí odrážať skutočný stav, v ktorom sa uchádzač zúčastňuje verejného obstarávania. Vyjadrenie banky alebo pobočky zahraničnej 
banky o schopnosti uchádzača plniť finančné záväzky v originálnom vyhotovení alebo úradne osvedčená kópia tohto dokumentu nie 
staršieho ako 3 mesiace ku dňu uplynutia lehoty na predkladanie ponúk musí obsahovať najmä informácie, že uchádzač za roky 
2010, 2011 a 2012 až ku dňu vystavenia vyjadrenia banky, resp. len za tie roky, za ktoré je dostupné v závislosti od vzniku alebo 
začatia prevádzkovania činnosti: 

1. nebol v nepovolenom debete, 

2. v prípade splácania úveru dodržuje splátkový kalendár, 

3. účet nebol a nie je 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. Uchádzač zároveň predloží čestné vyhlásenie podpísané uchádzačom, jeho štatutárnym orgánom 
alebo iným oprávneným zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača, že nemá bankové účty v iných bankách 
ako tých, za ktoré predložil vyjadrenie banky. Výpis z účtu sa nepovažuje za vyjadrenie banky. 

Odôvodnenie primeranosti (§ 32 ods.6 zákona o verejnom obstarávaní) 
Predložením dokladov a dokumentov uchádzač preukazuje serióznosť vo vzťahu k plneniu si svojich záväzkov z obchodného styku a 
primeranú ekonomickú a finančnú spôsobilosť vo vzťahu k finančným a platobným podmienkam realizácie tejto zákazky. 
2.2. Prehľad o dosiahnutom obrate v oblasti ktorej sa predmet zákazky týka, za roky 2010, 2011 a 2012, resp. za roky, ktoré sú dostupné  

v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činností, uchádzač preukáže vyhlásením podpísaným uchádzačom alebo jeho 
štatutárnym orgánom alebo osobou oprávnenou na jeho zastupovanie a výkazom ziskov a strát alebo výkazom o príjmoch 
a výdavkoch, pričom požadovaný obrat spolu za tri roky sledovaného obdobia musí byť minimálne 450.000,00 € bez DPH alebo 
ekvivalent tejto sumy v cudzej mene, V prípade prepočtu z inej meny na EUR uchádzač vo vyhlásení uvedie prepočet kurzom NBS 
platným k poslednému dňu v príslušnom roku. Výkazy ziskov a strát alebo výkazy o príjmoch a výdavkoch za uvedené obdobie musia 
byť osvedčené príslušným správcom dane podľa Daňového poriadku resp. podľa právnych predpisov platných v krajine sídla 
uchádzača. Z takto osvedčených dokladov je možné vyhotoviť úradne osvedčenú kópiu.  

 
Odôvodnenie primeranosti (§32 ods.6.zákona o verejnom obstarávaní) 
Podmienka je primeraná a jej potreba sleduje cieľ nájsť spôsobilého a ekonomicky stabilného uchádzača, ktorý preukáže svoju finančnú 
stabilitu pre riadne plnenie predmetu zákazky. Minimálna požadovaná hodnota obratu v predmete zákazky je stanovená v súlade so zákonom, 
ktorý umožňuje žiadať preukázanie dosiahnutého obratu do výšky trojnásobku predpokladanej hodnoty zákazky vypočítanej na obdobie 12 
mesiacov. Vzhľadom na predpokladanú hodnotu zákazky a predpokladanú lehotu realizácie je požadovaná hodnota obratu v limite 
stanovenom § 27 ods. 1 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní.       

Ak uchádzač nedokáže z objektívnych dôvodov preukázať finančné a ekonomické postavenie určeným dokladom, verejný obstarávateľ môže 

splnil 
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uznať aj iný doklad, ktorým sa preukazuje finančné a ekonomické postavenie. 

Uchádzač môže na preukázanie finančného a ekonomického využiť finančné zdroje inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto 
prípade musí uchádzač verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude môcť reálne disponovať so zdrojmi osoby, ktorej 
postavenie využíva na preukázanie finančného a ekonomického postavenia. Túto skutočnosť preukáže 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 zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej zdroje majú byť použité na preukázanie finančného a ekonomického 
postavenia musí spĺňať podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli zdroje uchádzačovi 
poskytnuté. 
Ak uchádzač preukáže finančné a ekonomické postavenie zdrojmi inej osoby a počas trvania zmluvy 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.      

Doklady a dokumenty, ktorými uchádzač preukazuje finančné a ekonomické postavenie musia byť v ponuke predložené ako 
originály alebo ich úradne osvedčené kópie. 

 
 

Uchádzač splnenie podmienok účasti preukazuje technickú alebo odbornú spôsobilosť podľa § 28  zákona o verejnom obstarávaní.: 

3. Uchádzač preukazuje svoju technickú alebo odbornú spôsobilosť: 

3.1 podľa § 28 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní zoznamom 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, pričom ak odberateľom 
- bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dokladom je referencia,  
-  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. 

Minimálna požadovaná úroveň štandardov: 
Verejný obstarávateľ požaduje zoznam stavebných prác rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky za roky 2008, 2009, 
2010, 2011, 2012 s tým, že uchádzač preukáže hodnotu zákaziek vykonaných v rokoch  2008-2012 v minimálnej hodnote 500.000,-€ s DPH 
spolu, z ktorých bude aspoň jedna stavebná práca v hodnote 150.000,-€ bez DPH, pričom ak zákazku realizoval ako člen združenia/skupiny, 
uvedená minimálna hodnota musí predstavovať ním uskutočnené a fakturované práce. V prípade prepočtu z inej meny na EUR uchádzač 
uvedie pri konkrétnej zákazke pôvodnú hodnotu v inej mene a prepočet kurzom NBS platným k poslednému dňu v príslušnom roku 
uskutočnenia zákazky, v prípade prepočtu z SKK na EUR uvedie pôvodnú cenu v SKK a prepočet konverzným kurzom. Zoznam musí byť 
spracovaný v tabuľkovej forme s uvedením nasledovných informácii: 

1. poradové číslo predmetu dodanej stavebnej práce ( zmluvy ) 
2. názov a predmet dodanej stavebnej práce ( zmluvy ) 
3. termín začatia a ukončenia realizácie stavebnej práce ( mm/rr ) 
4. zmluvná cena v € s DPH, v prípade prepočtu z inej meny alebo z SKK aj pôvodnú hodnotu a spôsob prepočtu 

 
 
 

splnil 
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5. obchodné meno a adresa sídla odberateľa meno, priezvisko, telefónne číslo a  e-mail kontaktnej osoby za odberateľa kde je možné 
overiť pravdivosť poskytnutých údajov  

     
  Zoznam je potrebné podpísať štatutárnym zástupcom uchádzača. 
      
Každé potvrdenie odberateľov(referenčný list) bude v originálnom vyhotovení a označený poradovým číslom, ktorý bude totožný s poradovým 
číslom predmetnej stavebnej práce uvedenej v zozname stavebných prác. Každá predložená stavebná práca musí byť potvrdená odberateľom 
a doplnená potvrdením o jej uspokojivom vykonaní. 
  
Odôvodnenie primeranosti podmienky účasti podľa § 32 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní: 
Zoznamom stavebných prác a ich potvrdeniami odberateľov uchádzač preukazuje spôsobilosť uskutočniť verejným obstarávateľom 
požadované stavebné práce. Referenčná cena je primeraná hodnote zákazky a je stanovená nediskriminačne, aby sa súťaže mohol zúčastniť 
čo najširší počet uchádzačov.  
3.2. podľa § 28 ods. 1 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní technickú alebo odbornú spôsobilosť možno preukázať údajmi  
o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácii riadiacich zamestnancov, osobitne osôb zodpovedných za riadenie stavebných prác 
alebo za poskytnutie služby.  
 Požadovaný doklad: 
Uchádzač predloží Osvedčenie osoby, ktorá bude zabezpečovať výkon stavbyvedúceho. Odborná spôsobilosť pre výkon činnosti 
stavbyvedúceho s odborným zameraním „Pozemné stavby“, sa preukazuje dokladom v zmysle zákona č.138/1992 Zb. o autorizovaných 
architektoch a stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov,   a to predložením fotokópie osvedčenia vydaného Slovensku komorou 
stavebných inžinierov (SKSI) pre výkon stavbyvedúceho s odborným zameraním Pozemné stavby. Ak bolo osvedčenie vydané SKSI po 
1.1.2009 uchádzač predloží aj kópiu potvrdenia zo SKSI, kde bude uvedené konkrétne zameranie. Akceptovaný bude aj rovnocenný  doklad 
vydaný v zahraničí.  
 
Odôvodnenie primeranosti podmienky účasti podľa § 32 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní: 

Osvedčením osoby, ktorá bude zabezpečovať výkon stavbyvedúceho s odborným zameraním „Pozemné stavby“ uchádzač preukazuje 
odbornú spôsobilosť osoby, ktorá bude zodpovedná za to, aby stavebné práce na stavbe boli vykonané riadne, včas a v súlade s projektovou 
dokumentáciou a výkazmi výmer. Verejný obstarávateľ ďalej uvedenú podmienku účasti odôvodňuje tým, že – v zmysle § 43 písm. g) zákona 
č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších a súvisiacich predpisov – „ak sa podľa osobitných predpisov 
vyžaduje   na vykonávanie určitých stavebných prác odborná kvalifikácia a zdravotná spôsobilosť, môže ich vykonávať iba fyzická osoba, ktorá 
má požadovanú odbornú kvalifikáciu a zdravotnú spôsobilosť. Ak sa na stavebné práce vzťahujú bezpečnostné alebo hygienické predpisy, 
technické normy, všeobecne zaužívané pracovné postupy a návody výrobcu stavebných výrobkov na spôsob použitia, stavebné práce sa 
musia vykonať v súlade s nimi“. Verejný obstarávateľ predmetnú podmienku účasti opiera aj o povinnosť v zmysle § 44 ods. 1 zákona č. 
50/1976 Z. z. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku  v znení neskorších  predpisov – „ Stavbu a jej zmeny môže  uskutočňovať len 
právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na vykonávanie stavebných prác, vedenie uskutočňovania stavby vykonáva stavbyvedúci“. 
 

3.3.Podľa  ust. § 28 ods.1 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní kontrolou. kvality používaných kontrolných opatrení na zabezpečenie 
kvality. Verejný obstarávateľ požaduje predloženie certifikátu riadenia kvality ISO 9001:2008, resp. STN EN ISO 9001:2009 t.j. osvedčenie 
preukazujúce zabezpečenie kvality. Verejný obstarávateľ uzná ako rovnocenné osvedčenia vydané príslušnými orgánmi členských štátov. 
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Verejný obstarávateľ musí prijať aj iné dôkazy predložené uchádzačom alebo záujemcom, ktoré sú rovnocenné opatreniam na zabezpečenie 
kvality podľa požiadaviek na vystavenie príslušného certifikátu.  

 

Odôvodnenie primeranosti a potreby podmienky účasti podľa §32 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní:  

Certifikát STN EN ISO radu 9000 (kvalita) požadovaný v súlade s § 29 zákona o verejnom obstarávaní, je verejným obstarávateľom 
vyžadovaný za účelom realizácie zákazky dodávateľom, ktorý v maximálnej možnej miere garantuje kvalitu dodávky. 

 

3.4.Podľa ust. § 28 ods. 1 písm. h) verejný obstarávateľ vyžaduje predložiť platný certifikát systému environmentálneho manažérstva podľa 
STN EN ISO 14001. Verejný obstarávateľ uzná aj iné rovnocenné certifikáty vydané príslušnými orgánmi krajín Európskej únie, resp. iné 
dôkazy predložené uchádzačom, ktoré  sú rovnocenné opatreniam environmentálneho riadenia podľa požiadaviek na vystavenie 
príslušného certifikátu. Tieto dôkazy však musia byť rovnocenné s požadovaným certifikátom, teda mali by spĺňať minimálne  požiadavky, 
ktoré zaručujú uvedené vydané osvedčenie.  

 

Odôvodnenie primeranosti a potreby podmienky účasti podľa §32 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní:  

Podmienka vyplývajúca z plnenia príslušných platných právnych predpisov Slovenskej republiky a k preukázaniu riadneho nakladania s 
odpadom, toku odpadu a k preukázaniu jeho ekologickej likvidácie v súlade s platnou legislatívou. 

Doklady a dokumenty, ktorými uchádzač preukazuje svoju technickú alebo odbornú spôsobilosť vyhotovené v inom ako štátnom jazyku, t. j. v 
slovenskom jazyku, musia byť predložené v pôvodnom jazyku a súčasne musia byť úradne preložené do štátneho jazyka, t. j. do slovenského 
jazyka, okrem dokladov predložených v českom jazyku.  
Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti na verejnom obstarávaní týkajúce sa technickej  alebo odbornej spôsobilosti 
spoločne. 
Uchádzač môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez 
ohľadu na ich právny vzťah podľa § 28 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní. V takomto prípade musí uchádzač verejnému 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 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 zákona o verejnom obstarávaní vo vzťahu k tej časti predmetu 
zákazky, na ktorú boli kapacity uchádzačovi poskytnuté. 

Doklady a dokumenty, ktorými uchádzač preukazuje technickú alebo odbornú spôsobilosť musia byť v ponuke predložené ako 
originály alebo ich úradne osvedčené kópie. 

 

 
Výsledok  posúdenia podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia 

 
splnil 
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Zápisnica z vyhodnotenia ponúk vo verejnom obstarávaní na predmet podlimitnej zákazky 

“ Rekonštrukcia strechy  - PCÚ Čierna nad Tisou.“ 

 
reg. č. 1050302/1/453867/2013                                                                                   zo dňa  20.9.2013 
 

  -------------------------------------------------------------------––––––––––––––––––-------------------------------------- 

Neverejné otváranie ponúk v zmysle § 41 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 o verejnom 
obstarávaní“) 
 
Verejný obstarávateľ:   Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky,  

 Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica 
 
Termín otvárania ponúk:            20.9.2013 o 10.00 hod. 
 
Miesto otvárania ponúk:  Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky,                                                    

Pracovisko: Mierová 23, Bratislava 
                                                        
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky ako verejný obstarávateľ vyhlásilo verejné obstarávanie na predmet 
zákazky “Rekonštrukcia strechy - PCÚ Čierna nad Tisou“ postupom zadávania podlimitnej  zákazky 
zverejnením výzvy na predkladanie ponúk vo Vestníku verejného obstarávania č. 165/2013 z 23.08.2013 pod 
značkou 14602-WYP. 
 
Zoznam uchádzačov, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk a ich návrhy na plnenie kritéria 
určeného verejným obstarávateľom na hodnotenie ponúk – kritériom na vyhodnotenie ponúk je ekonomicky 
najvýhodnejšia ponuka: 
 

1. ROKOgips s.r.o., G. Svéniho 10A, 971 01 Prievidza 
 
Návrh na plnenie kritérií:  
 
Verejný obstarávateľ stanovil kritérium na vyhodnotenie ponúk:  
 

Uchádzač Hodnotené kritérium Návrh na plnenie 
kritéria 

Počet bodov 

 
 
ROKOgips, G. Svéniho 10/A 
971 01 Prievidza 

A. Cena za celý predmet 
zákazky vyjadrená v eurách 
s DPH podľa výkazu výmer 
 

 
178 095,34 

 

 
70 

B. Lehota zhotovenia stavby 
vyjadrená v kalendárnych dňoch 
odo dňa odovzdania a prevzatia 
staveniska dodávateľovi 

 
20 

 
30 

Celkový počet bodov  100 

 
Úspešnou sa stane tá ponuka, ktorá v hodnotení kritérií dosiahne najvyšší počet bodov. Hodnotenie ponúk 
uchádzačov je dané pridelením počtu bodov podľa výhodnosti návrhov na plnenie jednotlivých kritérií, uvedeným 
v ponukách. Maximálny počet bodov za dané kritérium získa ponuka s najvýhodnejším jednotlivým 
posudzovaným údajom k tomuto kritériu uvedeným v ponuke. 
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Úspešným uchádzačom verejnej súťaže sa stane ten  uchádzač, ktorého ponuka dosiahne najvyššie bodové 
ohodnotenie. 
 

                            

Podpisy členov komisie 

 

1. Ing. Pavol Boško predseda komisie                    ......................................................... 
 

2. PaedDr. Kornélia Černá člen komisie                            ......................................................... 
 

3.     Ing. Mariana Kozicová 
 
4.     JUDr. Ľudmila Kmecová      
 
5.      Ing. Emília Sýkorová                                        
 

člen komisie                            ......................................................... 
 
člen komisie                             ........................................................ 
 
člen komisie                             ........................................................      

6.     Ing. Stanislav Markovič 
 
7.     Ing. Ivana Vargová 

člen komisie                             ....................................................... 
 
člen komisie bez práva  
vyhodnocovať  ponuky            ........................................................ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


