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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
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
IČO:  42499500
Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica
Slovensko
Kontaktné miesto (miesta):  Mierová 23,815 11 Bratislava
Kontaktná osoba: PaedDr. Kornélia Černá, Kristína Juhászová
Telefón: +421 248273342 / 248273368
Fax: +421 4843413326
Email: kristina.juhaszova@financnasprava.sk; kornelia.cerna@financnasprava.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 

MS - Ministerstvo alebo iný štátny orgán vrátane jeho regionálnych alebo miestnych útvarov
Zatriedenie obstarávajúceho subjektu podľa zákona: § 6 ods. 1 písm. a)

ODDIEL II. PREDMET ZÁKAZKY
II.    OPIS

II.1.    Názov zákazky 
Rekonštrukcia podláh a vonkajšieho vstupu administratívnej budovy Daňového úradu pre vybrané daňové subjekty v
Bratislave

II.1.2.    Druh zákazky a miesto uskutočňovania stavebných prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb 
Stavebné práce
Hlavné stavenisko alebo miesto uskutočňovania stavebných prác:  Daňový úrad pre vybrané daňové subjekty,
Radlinského 37, Bratislava
NUTS kód: 
SK01

II.1.3.    Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov) 
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác v budove Daňového úradu na ul. Radlinského 37, Bratislava 1,
ktorá spočíva z rekonštrukcie podláh na 4. podlaží administratívnej budovy a rekonštrukcie vonkajšieho vstupu do
budovy z dvora, vrátane prislúchajúceho vonkajšieho schodiska, ktoré je napojené na tento vstup z anglického dvorca. V
kanceláriách bude uskutočnená kompletná výmena podlahových krytín, ktoré sú opotrebované a sú v nevyhovujúcom
stave. Predmetom zadávanej zákazky je aj uskutočnenie potrebnej opravy časti poškodeného betónového podkladu
podláh v rozsahu 30% celkovej výmery plochy kancelárií. Celkový počet kancelárii, ktoré sú predmetom rekonštrukcie je
37.Druh použitej nášlapnej vrstvy je závislý na výške osadenia dverí. Požadované koberce, laminátové parkety musia
byť vhodné pre použitie v kancelárskych priestoroch, pre použitie kolieskových stoličiek.Dodávateľ je povinný pred
uskutočnením stavebných prác premerať skutočné rozmery miestností, v ktorých sa uskutoční výmena podlahových
krytín. Presný rozsah požadovaných stavebných prác je uvedený vo výkaze výmer v súťažných podkladoch.

II.1.4.    Spoločný slovník obstarávania (CPV) 
Hlavný predmet 
Hlavný slovník: 45213150-9 
Doplňujúce predmety
Hlavný slovník: 45233251-3,  45262321-7,  45421140-7,  45432110-8,  45432111-5,  45432114-6,  45432113-9,
45432210-9,  45442100-8 

II.2.    Množstvo alebo rozsah zákazky 
II.2.2.    Predpokladaná hodnota predmetu zákazky bez DPH 

Hodnota:  44 652,0000 EUR
II.3.    Trvanie zmluvy alebo lehota dodania 

Obdobie:  v mesiacoch (od zadania zákazky)
Zadajte hodnotu:  6

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
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podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 26 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní. Ich splnenie
preukáže dokladmi podľa § 26 ods.2.:  
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, 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 - výpisom z
registra trestov nie starším ako tri mesiace ,  
b) nebol on ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu právoplatne odsúdený za trestný čin, ktorého
skutková podstata súvisí s podnikaním - výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace ,  
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- potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri
mesiace,  
d) nemá evidované nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevkov na starobné
dôchodkové sporenie, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia -potvrdením Sociálnej poisťovne a zdravotnej poisťovne
nie starším ako tri mesiace,  
e) nemá evidované daňové nedoplatky, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia - potvrdením miestne príslušného
daňového úradu nie starším ako tri mesiace,  
f) je oprávnený uskutočňovať stavebné práce vo vzťahu aspoň k jednému predmetu zákazky, na ktorú predkladá
uchádzač ponuku - dokladom o oprávnení uskutočňovať stavebné práce  
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, keď 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, keď k nástupníctvu došlo, právoplatne uložený zákaz účasti vo
verejnom obstarávaní,  
3. ktorá sa stala právnym nástupcom osoby, ktorá mala v čase, keď k nástupníctvu došlo, právoplatne uložený zákaz
účasti vo verejnom obstarávaní - čestným vyhlásením. 
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 výkonom rozhodnutia čestným vyhlásením,  
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 čestným vyhlásením. 
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 úradne 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.

III.1.2.    Ekonomické a finančné postavenie 
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti:  Uchádzač preukazuje svoje
finančné a ekonomické postavenie: 
-podľa § 27 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní vyjadrením banky alebo pobočky zahraničnej banky, ktorým
môže byť prísľub banky alebo pobočky zahraničnej banky o poskytnutí úveru, 
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: 
Verejný obstarávateľ požaduje predloženie vyjadrenia banky alebo pobočky zahraničnej banky o schopnosti uchádzača
plniť finančné záväzky (banková informácia). Vyjadrenie banky musí obsahovať najmä informácie, že uchádzač za
predchádzajúce tri hospodárske roky, až ku dňu vystavenia vyjadrenia banky, resp. len za tie roky, za ktoré je dostupné
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v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti,: 
-nebol v nepovolenom debete, 
-v prípade splácania úveru dodržuje splátkový kalendár, 
-jeho bežný účet 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. Uchádzač 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 podmienky účasti vo vzťahu k predmetu zákazky a potreba jej zahrnutia medzi podmienky
účasti v súlade s ustanovením § 32 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní: 
Verejný obstarávateľ požadovaním tejto podmienky účasti skúma schopnosť uchádzača plniť si finančné záväzky a
skúma jeho finančnú stabilitu. Podmienka účasti je potrebná a primeraná vo vzťahu k predmetu zákazky vzhľadom na
rozsah predmetu zákazky, predpokladanú hodnotu zákazky, lehotu splatnosti faktúr, dĺžku trvania zákazky z dôvodu, že
uchádzač musí mať vlastné zdroje financovania alebo musí byť schopný získať externé finančné zdroje (napr. z banky)
na dodávku predmetu zákazky, ktorý bude hradený bez finančných preddavkov a musí preto preukázať svoju schopnosť
pokryť finančné náklady spojené s plnením predmetu zákazky. 
- podľa § 27 ods. 1 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní prehľadom o celkovom obrate alebo prehľadom  
o dosiahnutom obrate v oblasti, ktorej sa predmet zákazky týka, najviac za posledné tri hospodárske roky, za ktoré sú
dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti. 
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: 
Verejný obstarávateľ požaduje predloženie čestného vyhlásenia o celkovom finančnom obrate za predchádzajúce tri
hospodárske roky, resp. len za tie roky, za ktoré je to možné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania
činnosti, spolu vo výške minimálne 120 000,00 - eur za dodávky rovnaké alebo podobné ako je predmet zákazky,
podpísané uchádzačom, jeho štatutárnym orgánom alebo iným oprávneným zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený
konať v mene uchádzača.Odôvodnenie primeranosti podmienky účasti vo vzťahu k predmetu zákazky a potreba jej
zahrnutia medzi podmienky účasti v súlade s ustanovením § 32 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní: 
Verejný obstarávateľ požadovaním tejto podmienky účasti skúma výšku obratu a finančnú stabilitu uchádzača.
Podmienka účasti je potrebná a primeraná vo vzťahu k predmetu zákazky vzhľadom na rozsah predmetu zákazky,  
predpokladanú hodnotu zákazky, lehotu splatnosti faktúr, dĺžku trvania zákazky z dôvodu, že uchádzač musí mať vlastné
zdroje financovania alebo musí byť schopný získať externé finančné zdroje (napr. z banky) na dodávku predmetu
zákazky, ktorý bude hradený bez finančných preddavkov a musí preto preukázať svoju schopnosť pokryť finančné
náklady spojené s plnením predmetu zákazky.Doklady a dokumenty, ktorými uchádzač preukazuje svoje finančné a
ekonomické postavenie vyhotovené v inom ako štátnom jazyku, t. j. v slovenskom jazyku, musia byť úradne 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 finančného a ekonomického postavenia spoločne. Uchádzač môže na preukázanie finančného a
ekonomického postavenia využiť finančné zdroje inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí
uchádzač verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení rámcovej dohody bude môcť reálne disponovať so zdrojmi
osoby, ktorej postavenie využíva na preukázanie finančného a ekonomického postavenia. Túto skutočnosť preukazuje
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 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli
zdroje uchádzačovi poskytnuté. Ak uchádzač preukázal finančné a ekonomické postavenie zdrojmi inej osoby a počas
trvania zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody dôjde k plneniu, ktorého sa toto preukázanie týka, uchádzač
alebo záujemca je oprávnený toto plnenie poskytnúť len sám, alebo prostredníctvom tej osoby, písomnou zmluvou s
ktorou toto postavenie preukázal; možnosť zmeny subdodávateľa tým nie je dotknutáAk uchádzač nedokáže z
objektívnych dôvodov preukázať finančné a ekonomické postavenie určeným dokladom, verejný obstarávateľ a
obstarávateľ môže uznať aj iný doklad, ktorým sa preukazuje finančné a ekonomické postavenie. Doklady a dokumenty,
ktorými uchádzač preukazuje finančné a ekonomické postavenie musia byť v ponuke predložené ako originály alebo ich
úradne osvedčené kópie.

III.1.3.    Technická alebo odborná spôsobilosť 
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti:  Uchádzač preukazuje svoju
technickú alebo odbornú spôsobilosť: 
-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, ak odberateľom 
1. bol verejný obstarávateľ podľa zákona o verejnom obstarávaní, dôkaz o plnení potvrdí tento verejný obstarávateľ, 
2. bola iná osoba ako verejný obstarávateľ, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak to nie je možné, vyhlásením uchádzača
o ich dodaní; 
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: 
Verejný obstarávateľ požaduje predložiť zoznam realizovaných stavebných prác rovnakého alebo podobného charakteru
a zložitosti ako je predmet zákazky za predchádzajúcich päť rokov, preukazované realizované stavebné práce uvedené v
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predloženom zozname musia byť spolu v minimálnej hodnote 200000,00 - eur s DPH alebo ekvivalent tejto hodnoty v
inej mene. Z uvedených zákaziek v predloženom zozname musí byť aspoň jedna zákazka realizovaná v celkovej výške
40000,00 eur bez DPH. 
Uchádzačom predložený zoznam potvrdený odberateľom bude obsahovať identifikačné údaje odberateľa, popis
predmetu plnenia zmluvy alebo jeho časti, celkovú zmluvnú cenu s DPH, termín uskutočnenia stavebných prác, tel. číslo,
meno a priezvisko kontaktnej osoby odberateľa u ktorej je možné si tieto údaje overiť. 
K prepočtu cudzej meny na EUR sa použije kurz Európskej centrálnej banky ku dňu 31.12. príslušného roka. 
Odôvodnenie primeranosti podmienky účasti vo vzťahu k predmetu zákazky a potreba jej zahrnutia medzi podmienky
účasti v súlade s ustanovením § 32 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní: 
Verejný obstarávateľ požadovaním tejto podmienky účasti skúma schopnosť uchádzača uskutočniť požadovaný predmet
zákazky. Podmienka účasti je potrebná a primeraná vo vzťahu k predmetu zákazky, pretože uchádzač musí preukázať,
že má praktické skúsenosti s realizáciou stavebných prác rovnakého alebo podobného charakteru v rozsahu ako je
predmet zákazky. 
-podľa § 28 ods. 1 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej
kvalifikácii riadiacich zamestnancov, osobitne osôb zodpovedných za riadenie stavebných prác, resp. podľa § 28 ods. 1
písm. c) uvedením údajov o technikoch, resp. technických orgánoch, na ktoré sa môže uchádzač obrátiť so žiadosťou o
vykonanie požadovaných prác;  
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: 
Požadovaný doklad:Doklad o odbornej spôsobilosti na vybrané činnosti vo výstavbe v zmysle zákona č. 138/1992 Zb. o
autorizovaných architektoch a stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov a to predložením osvedčenia
vydaného Slovenskou komorou stavebných inžinierov (SKSI) pre výkon stavbyvedúceho s odborným zameraním
Pozemné stavby ako celok, resp. rovnocenný doklad o odbornej spôsobilosti osôb podľa predpisov členského štátu ich
pôvodu. Ak bolo osvedčenie SKSI vydané po 1.1.2009 uchádzač predloží aj potvrdenie zo SKSI, kde bude uvedené
konkrétne zameranie.Odôvodnenie primeranosti podmienky účasti vo vzťahu k predmetu zákazky a potreba jej zahrnutia
medzi podmienky účasti v súlade s ustanovením § 32 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní: verejný obstarávateľ
určenou podmienkou účasti overuje technickú spôsobilosť ucházača v súlade s požiadavkami platného právneho
poriadku Slovenskej republiky určujúcimi podmienky realizácie predmetu zákazky. 
-podľa § 28 ods. 1 písm. l):  
1. vzorkami, opismi alebo fotografiami dodávaného tovaru podľa požiadaviek uvedených v týchto súťažných podkladoch
:  
2. vyhláseniami zhody a doplňujúcimi podkladmi k nim, certifikátmi vydanými autorizovanými osobami alebo
notifikovanými osobami, ktoré majú oprávnenie na posudzovanie zhody výrobkov alebo na preukazovanie zhody
stavebných výrobkov s technickými špecifikáciami. 
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: 
Uchádzači sú povinní predložiť vzorky a technické listy nimi navrhovaným podlahovým krytinám, ktoré uvedú vo svojej
cenovej ponuke. Verejný obstarávateľ požaduje ,aby uchádzačmi navrhované laminátové podlahy a povlakové podlahy
koberce, mali vlastnosť pre vysokú záťaž a aj estetickú vlastnosť pre ich použitie v kancelárskych priestoroch. Dodané
kobercové sokle musia byť obšívané. Laminátové parkety musia byť vhodné pre použitie pre administratívne budovy -
objektové zaťaženie min. 32 a viac. 
Odôvodnenie primeranosti podmienky účasti vo vzťahu k predmetu zákazky a potreba jej zahrnutia medzi podmienky
účasti v súlade s ustanovením § 32 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní: 
Verejný obstarávateľ podľa predložených vzoriek laminátových a povlakových podláh a predložených technických listín
posúdi technické,funkčné a estetické parametre,navrhovaných materiálov uchádzačmi, ktoré sú požadované v tomto
procese verejného obstarávania. 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 vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli kapacity záujemcovi alebo uchádzačovi
poskytnuté. Ak uchádzač alebo záujemca preukázal technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť technickými a
odbornými kapacitami inej osoby a počas trvania zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody dôjde k plneniu,
ktorého sa toto preukázanie týka, uchádzač alebo záujemca 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 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.Doklady a dokumenty, ktorými uchádzač preukazuje technickú alebo odbornú
spôsobilosť musia byť v ponuke predložené ako originály alebo ich úradne osvedčené kópie.
Vyhradené zákazky pre chránené dielne alebo chránené pracoviská:  Nie
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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 za celý predmet zákazky vyjadrená v eurách s DPH podľa výkazu výmer 
Váha:  70
 
Časť: 2
Názov:  Lehota výstavby vyjadrená v dňoch odo dňa odovzdania a prevzatia staveniska dodávateľovi 
Váha:  30

IV.1.2.    Použije sa elektronická aukcia 
Áno

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

2013/64542                                                                                                             
IV.2.2.    Podmienky na získanie súťažných podkladov a doplňujúcich dokumentov 

Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady alebo o prístup k dokumentom
Dátum:  09.10.2013
Úhrada za súťažné podklady
Uvedte:  Nie

IV.2.3.    Lehota na predkladanie ponúk 
Dátum a čas:  09.10.2013 10:00

IV.2.4.    Podmienky otvárania ponúk 
Dátum a čas:  10.10.2013 10:00
Miesto :  Mierová 23, 815 11 Bratislava

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

Nie
VI.2.    Ďalšie doplňujúce informácie 

Spôsob vyžiadania a prevzatia súťažných podkladov: Záujemca doručí písomnú žiadosť o súťažné podklady vyhotovenú
v slovenskom jazyku na adresu verejného obstarávateľa v lehote určenej na predkladanie žiadostí o súťažné podklady.
Na základe takto doručenej žiadosti o súťažné podklady bude každému záujemcovi umožnený prístup k súťažným
podkladom a všetkým ďalším dokumentom patriacim k zadávanej zákazke v elektronickej forme po jeho prihlásení na
portáli https://www.ezakazky.sk/frsr. Písomná žiadosť o súťažné podklady musí obsahovať kompletné identifikačné
údaje záujemcu ( názov, poštová adresa , ak je doručovacia poštová adresa iná, tak i doručovacia poštová adresa,
elektronická adresa určená pre oficiálnu komunikáciu v tomto postupe zadávania zákazky, IČO, údaje osoby oprávnenej
konať v tomto postupe zadávania zákazky v mene záujemcu, telefonický kontakt a elektronická adresu tejto osoby).
Písomné žiadosti o súťažné podklady musia byť doručené na adresu verejného obstarávateľa poštou, kuriérom, osobne,
alebo elektronicky v lehote na predkladanie žiadostí o súťažné podklady, t.j. najneskôr do 9.10.2013.

VI.3.    Dátum odoslania tejto výzvy 
18.09.2013
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