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ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ/OBSTARÁVATEĽ  
I.1. Názov, adresy a kontaktné miesto (miesta)  
Mesto Rožňava  
IČO: 00328758  
Šafárikova 29, 04812 Rožňava  
Slovensko  
Kontaktné miesto (miesta): Rožňava  
Kontaktná osoba: Pavol Burdiga  
Mobil: +421 905478121  
Telefón: +421 587773228  
Fax: +421 587881291  
Email: primator@roznava.sk  
Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL): http://roznava.sk  
Ďalšie informácie možno získať na inom mieste  
Príloha A.I) Adresa a kontaktné miesto (miesta), na ktorých možno získať ďalšie informácie  
ER-STAVING s.r.o.  
IČO: 36714941  
Šafárikova 39 , 04801 Rožňava  
Slovensko  
Kontaktné miesto (miesta): Rožňava  
Kontaktná osoba: Erika Szabadosová  
Mobil: +421 905921307  
Telefón: +421 587329926  
Email: vosys2015@zoznam.sk  
Súťažné a doplňujúce podklady možno získať na inom mieste  
Príloha A.II) Adresa a kontaktné miesto (miesta), na ktorých možno získať súťažné podklady a 
doplňujúce dokumenty  
ER - Staving s.r.o  
IČO: 36714941  
Šafárikova 39 , 04801 Rožňava  
Slovensko  
Kontaktné miesto (miesta): Rožňava  
Kontaktná osoba: Erika Szabadosová  
Mobil: +421 905921307  
Telefón: +421 587329926  
Email: vosys2015@zoznam.sk  
Ponuky budú doručené na už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach)  
I.2. Druh verejného obstarávateľa/obstarávateľa  
I.2.1. Druh verejného obstarávateľa/obstarávateľa  
SU - Štátna agentúra/úrad  
Zatriedenie obstarávajúceho subjektu podľa zákona: § 6 ods. 1 písm. b)  
ODDIEL II. PREDMET ZÁKAZKY  
II. OPIS  
II.1. Názov zákazky  
Oprava statického narušenia budovy MŠ na Ul. Vajanského v Rožňave  
II.1.2. Druh zákazky a miesto uskutočňovania stavebných prác, dodania tovarov alebo poskytovania 
služieb  
Stavebné práce  



Hlavné stavenisko alebo miesto uskutočňovania stavebných prác: MŠ Ulica Vajanského č.370/6 , 
Rožňava  
NUTS kód:  
SK042 
II.1.3. Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov)  
Stavebné práce budú realizované podľa vypracovaného projektu stavby a výkazu výmer.  
II.1.4. Spoločný slovník obstarávania (CPV)  
Hlavný predmet 
Hlavný slovník: 45214100-1 
II.1.5) Časti  
Táto zákazka sa delí na časti Nie  
II.2. Množstvo alebo rozsah zákazky  
II.2.1. Celkové množstvo alebo rozsah  
Predmet zákazky rieši podbetónovanie základových pásov, opravu ležatej kanalizácie, opravu strešných 
zvodov, opravu okapového chodníka, opravu terasy pri budove, opravu fasády a vnútorných stien, ktoré 
sú narušené a potrebné súvisiace stavebné práce v súlade s projektom.  
II.2.2. Predpokladaná hodnota predmetu zákazky bez DPH  
Hodnota 214 651,0000 EUR  
II.3. Trvanie zmluvy alebo lehota dodania  
Obdobie v mesiacoch (od zadania zákazky)  
Zadajte hodnotu: 5  
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: Osobné 
postavenie uchádzač dokladuje podľa § 26 zákona  
(1) Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti týkajúce sa 
osobného postavenia: 
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, 
b) nebol on ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu právoplatne odsúdený za trestný čin, 
ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním, 
c) nebol naňho vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu 
zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku. 
d) nemá evidované nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevkov na 
starobné dôchodkové sporenie, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia, 
e) nemá evidované daňové nedoplatky, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia, 
f) je oprávnený 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) nebolo mu v predchádzajúcich troch rokoch preukázané závažné porušenie odborných povinností, 
ktoré dokáže verejný obstarávateľ a obstarávateľ preukázať, 
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, 
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, 
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. 
(2) Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienok účasti podľa odseku 1 
a) písm. a) a b) výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace, 
b) písm. c) potvrdením príslušného 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, 
e) písm. f) dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu,
g) písm. i) a j) čestným vyhlásením. 
(4) Ak uchádzač alebo záujemca nemá sídlo v Slovenskej republike a krajina jeho sídla nevydáva 
niektoré z dokladov uvedených v odseku 2 alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich 
nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v krajine jeho sídla. 
(5) 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 urobeným pred 
súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa 
predpisov platných v krajine pôvodu alebo v krajine sídla uchádzača alebo záujemcu. 
(6) Za závažné porušenie odborných povinností na účely tohto zákona sa rozumie najmä účasť na 
dohode obmedzujúcej súťaž) vo verejnom obstarávaní, porušenie zákazu nelegálneho zamestnávania,) 
za ktoré bola právoplatne uložená pokuta, a iné hrubé porušenie práva alebo hrubé porušenie zmluvných 
povinností, ktoré možno preukázať konečným rozhodnutím príslušného orgánu verejnej moci. Lehota 
podľa odseku 1 písm. g) plynie odo dňa, kedy sa rozhodnutie stane konečným. Porušenie záväzku, ak 
ide o bezpečnosť a ochranu utajovaných skutočností alebo bezpečnosť dodávok, možno preukázať aj 
iným prostriedkom. 
(7) Konečným rozhodnutím príslušného orgánu verejnej moci na účely tohto zákona sa rozumie 
a) právoplatné rozhodnutie príslušného správneho orgánu, proti ktorému nie je možné podať žalobu, 
b) právoplatné rozhodnutie príslušného správneho orgánu, proti ktorému nebola podaná žaloba, 
c) právoplatné rozhodnutie súdu, ktorým bola žaloba proti rozhodnutiu alebo postupu správneho orgánu 
zamietnutá alebo konanie zastavené alebo 
d) iný právoplatný rozsudok súdu. 
(8) Podmienku účasti týkajúcu sa osobného postavenia podľa odseku 1 písm. g) spĺňa aj ten, komu 
nebola uložená pokuta alebo mu bola uložená znížená pokuta podľa osobitného predpisu.9b) 
§ 26a 
Preukazovanie majetkovej účasti 
(1) Verejného obstarávania sa nemôže zúčastniť 
a) právnická osoba, ktorá má sídlo v štáte, ktorého právny poriadok neumožňuje preukázať, ktoré 
fyzické osoby v nej majú kvalifikovanú účasť, 
b) právnická osoba, v ktorej fyzické osoby majú kvalifikovanú účasť a majú bydlisko v štáte, ktorého 
právny poriadok neumožňuje takúto kvalifikovanú účasť preukázať, alebo 
c) právnická osoba, v ktorej majú kvalifikovanú účasť verejní funkcionári.9c) 
(2) Kvalifikovanou účasťou sa na účely tohto zákona rozumie priamy alebo nepriamy podiel 
predstavujúci aspoň 10 % na základnom imaní právnickej osoby alebo na hlasovacích právach v 
právnickej osobe, alebo možnosť uplatňovania vplyvu na riadení právnickej osoby, ktorý je 
porovnateľný s vplyvom zodpovedajúcim tomuto podielu; nepriamym podielom sa na účely tohto 
zákona rozumie podiel držaný sprostredkovane prostredníctvom právnických osôb, v ktorých má držiteľ 
nepriameho podielu kvalifikovanú účasť. 



(3) Majetková účasť sa preukazuje výpisom z obchodného registra alebo výpisom z inej zákonom 
ustanovenej evidencie, zoznamom akcionárov vedených akciovou spoločnosťou, dokladom vydaným 
centrálnym depozitárom cenných papierov alebo obdobnými dokladmi vydanými inými orgánmi alebo 
orgánmi iných štátov, nie staršími ako tri mesiace. 
 
Odôvodnenie v zmysle § 32 ods.6 zákona o verejnom obstarávaní: podmienky účasti týkajúce sa 
osobného postavenia podľa § 26 a § 26a zákona o verejnom obstarávaní sa vyžadujú u verejného 
obstarávateľa v zmysle § 32 ods.1 písm. a) citovaného zákona.  
III.1.2. Ekonomické a finančné postavenie  
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: 1.Uchádzač 
musí spĺňať podmienky účasti , ktorými sa preukazuje finančné a ekonomické postavenie podľa § 27: 
a) vyjadrením banky alebo pobočky zahraničnej banky, ktorým môže byť prísľub banky alebo pobočky 
zahraničnej banky o poskytnutí úveru, 
Odôvodnenie : Verejný obstarávateľ sa chce presvedčiť o spoľahlivej finančnej disciplíne voči banke.  
b) potvrdením o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone povolania alebo potvrdením o 
poistení zodpovednosti za škodu podnikateľa, ak takéto poistenie vyžaduje osobitný zákon. 
Odôvodnenie: Nakoľko sa stavebné práce budú realizovať v objekte materskej škôlky , verejný 
obstarávateľ chce zabezpečiť spoľahlivého dodávateľa prác, za znášanie prípadných škôd na svojom 
majetku. 
d) 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. 
Odôvodnenie : Odôvodnenie v zmysle § 32 ods.6 zákona o verejnom obstarávaní uchádzač musí 
preukázať že už v minulosti realizoval rovnaký alebo podobný predmet zákazky, ktorý je 
odkontrolovateľný z obratu v oblasti, ktorej sa predmet zákazky týka. Primeranosť na výšku obratu 
nepresahuje maximálne požiadavky na ekonomické a finančné postavenie. Vzhľadom na predpokladanú 
hodnotu zákazky, rozsah a zložitosť stavebných prác, je potrebné, aby mal uchádzač dostatočné 
skúsenosti s potrebnou kvalifikáciou a praxou pre realizáciu náročnej zákazky a bol oprávnený a 
schopný ju uskutočniť. Podmienka účasti taktiež priamo súvisí s podmienkou účasti podľa § 28 ods. 1 
písm. b) ZVO. Je potrebné predmetné práce vykonávať v súlade s opatreniami na zabezpečenie kvality 
podľa požiadaviek vystaveného certifikátu. Skúsenosť s realizáciou stavieb rovnakého alebo podobného 
charakteru je formulovaná s cieľom zabezpečenia plynulosti výstavby, eliminácie výskytu vád a 
nedorobkov. Zároveň je nevyhnutná odborná skúsenosť s budovaním stavieb, ktorých potenciálna 
porucha môže mať rozsiahle negatívne dopady spadajúce do kategórie krízových situácií. V tejto 
súvislosti podmienka účasti zabezpečuje preukázať finančnú a ekonomickú schopnosť uchádzača 
uskutočňovať realizáciu stavieb rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky . 
Uchádzač alebo záujemca môže na preukázanie finančného a ekonomického postavenia využiť finančné 
zdroje 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 so zdrojmi osoby, ktorej postavenie využíva na preukázanie 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 zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej 
zdroje majú byť použité na preukázanie finančného a ekonomického postavenia musí spĺňať podmienky 
účasti podľa § 26 ods. 1 a § 26a vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli zdroje 
záujemcovi alebo uchádzačovi poskytnuté. Ak uchádzač alebo záujemca 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 dotknutá.  
Minimálna požadovaná úroveň štandardov : k písm a), Uchádzač predloží originálne vyjadrenie banky 
(bánk), ktorej (ktorých) je uchádzač klientom, o schopnosti plniť finančné záväzky, nie staršie ako tri 
mesiace ku dňu lehoty na predkladanie ponúk. Vyjadrenie banky musí obsahovať údaje o tom, že: 
- uchádzač v prípade splácania úveru dodržiava splátkový kalendár, 



- jeho bežný účet nebol ku dňu vystavenia tohto vyjadrenia predmetom exekúcie, 
- jeho bežný účet nebol v nepovolenom debete 
- čestné vyhlásenie uchádzača, že v iných bankách nemá účty a záväzky 
k písm. b). Zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone povolania predloží iba 
víťazný uchádzač do 3 pracovných dní po nadobudnutí účinnosti zmluvy o dielo. Poistná zmluva má 
pokryť výšku finančných nákladov predpokladanej hodnoty predmetu zákazky. 
k písm.d) Podmienkou účasti uchádzača je dosiahnutie obratu za obdobie jedného hospodárskeho roku 
aspoň vo výške 420 000,00 EUR alebo ekvivalent v inej mene prerátaný kurzom NBS ku dňu 
zverejnenia tohto oznámenia, resp. pri SKK konverzným kurzom. Vyhlasovateľ súťaže si tieto údaje 
uverí v registri účtovných uzávierok : www.registeruz.sk .  
III.1.3. Technická alebo odborná spôsobilosť  
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: (1) 
Technickú spôsobilosť preukáže: : 
b) 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 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 dispozícii, vyhlásením 
uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie 
alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené, 
Odôvodnenie v zmysle § 32 ods.6 zákona o verejnom obstarávaní ,verejný obstarávateľ požadovaním 
týchto podmienok účasti, vrátane splnenia minimálnej požadovanej úrovne štandardov požaduje, aby sa 
verejného obstarávania zúčastnili len uchádzači, ktorí disponujú potrebným minimálnym požadovaným 
počtom realizovaných stavieb v zozname stavieb, čo je predpoklad kvalitného riadenia a dostatočne 
rýchlej realizácie stavebných prác. Podmienka účasti je potrebná a primeraná vo vzťahu k 
bezproblémovej realizácii predmetu zákazky. 
c) údajmi o technikoch alebo technických orgánoch, tých, ktorí sú zodpovední za kontrolu kvality bez 
ohľadu na to, v akom zmluvnom vzťahu sú k uchádzačovi alebo záujemcovi; ak ide o zákazku na 
stavebné práce, tých, na ktorých sa môže uchádzač alebo záujemca obrátiť so žiadosťou o vykonanie 
týchto prác, 
Odôvodnenie v zmysle § 32 ods.6 zákona o verejnom obstarávaní ,verejný obstarávateľ požadovaním 
týchto podmienok účasti, vrátane splnenia minimálnej požadovanej úrovne štandardov požaduje, aby sa 
verejného obstarávania zúčastnili len uchádzači, ktorí disponujú potrebným minimálnym počtom 
technikov alebo technických orgánov, čo je predpoklad kvalitného riadenia a dostatočne rýchlej 
realizácie stavebných prác. Podmienka účasti je potrebná a primeraná vo vzťahu k bezproblémovej 
realizácii predmetu zákazky. 
g) údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácii riadiacich zamestnancov, osobitne 
osôb zodpovedných za riadenie stavebných prác alebo za poskytnutie služby, 
Odôvodnenie v zmysle § 32 ods.6 zákona o verejnom obstarávaní ,verejný obstarávateľ požadovaním 
týchto podmienok účasti, vrátane splnenia minimálnej požadovanej úrovne 
i) údajmi o priemernom ročnom počte zamestnancov a o počte riadiacich zamestnancov za 
predchádzajúce tri roky 
Odôvodnenie v zmysle § 32 ods.6 zákona o verejnom obstarávaní ,verejný obstarávateľ požadovaním 
týchto podmienok účasti, vrátane splnenia minimálnej požadovanej úrovne .Verejný obstarávateľ sa 
chce uistiť , že uchádzač bude vedieť realizovať predmet zákazky dostatočnou kapacitou ľudských 
zdrojov. Podmienka účasti je potrebná a primeraná vo vzťahu k bezproblémovej realizácii predmetu 
zákazky. 
k) uvedením podielu plnenia zo zmluvy, ktorý má uchádzač alebo záujemca poskytujúci službu v 
úmysle zabezpečiť subdodávateľom spolu s uvedením identifikačných údajov subdodávateľa, ak je 
známy, v rozsahu meno a priezvisko, obchodné meno alebo názov, adresa pobytu alebo sídlo, 
identifikačné číslo alebo dátum narodenia, ak nebolo pridelené identifikačné číslo, 
Odôvodnenie v zmysle § 32 ods.6 zákona o verejnom obstarávaní ,verejný obstarávateľ požadovaním 
týchto podmienok účasti, vrátane splnenia minimálnej požadovanej úrovne  



(2) 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 a § 26a 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. 
Odôvodnenie : Verejný obstarávateľ požadovanou podmienkou mieni overiť stabilitu a skúsenosti 
záujemcu na trhu s predmetom zákazky za účelom preukázania spôsobilosti a schopnosti záujemcu 
realizovať daný predmet zákazky. Vzhľadom k tomu, že sa jedná o náročné technológie, je potrebné 
preukázať, že záujemca už má praktické skúsenosti a v minulosti úspešne zvládol realizáciu 
podobnej/porovnateľnej zákazky ako je predmet zákazky. 
podľa § 28 ods. 1 písm. g) v nadväznosti s § 29 zákona o verejnom obstarávaní verejný obstarávateľ 
žiada predložiť aj doklad o zavedenom systéme riadenia kvality podľa ISO 9001:2008.  
§ 29 Zabezpečenie kvality 
Verejný obstarávateľ v nadväznosti na § 28 vyžaduje predloženie certifikátu kvality vydaného 
nezávislou inštitúciou, ktorým sa potvrdzuje splnenie noriem zabezpečenia kvality uchádzačom alebo 
záujemcom, môže využiť systémy zabezpečenia kvality vyplývajúce z európskych noriem. Verejný 
obstarávateľ a obstarávateľ uzná ako rovnocenné osvedčenia vydané príslušnými orgánmi členských 
štátov. Verejný obstarávateľ prijme aj iné dôkazy predložené uchádzačom alebo záujemcom, ktoré sú 
rovnocenné opatreniam na zabezpečenie kvality podľa požiadaviek na vystavenie príslušného 
certifikátu. 
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 a § 26a 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. 
§ 30 Environmentálne manažérstvo 
Certifikát uchádzača na systém environmentálneho manažérstva podla 14001, resp. preukázanie iných 
dôkazov preukazujúcich opatrenia na zabezpečenie systému environmentálneho manažérstva v súlade s 
§ 30 zákona o verejnom obstarávaní.  
Odôvodnenie primeranosti určenej podmienky účasti vo vzťahu k predmetu zákazky podla § 32 ods. 6 
zákona o verejnom obstarávaní:Verejný obstarávateľ pri formulovaní podmienky účasti podla § 28 ods. 
1 písm. h) zákona o verejnom obstarávaní prihliada na získané praktické skúsenosti, ako aj požiadavky 



obvykle uplatňované v rámci relevantného trhu; v prípade požiadaviek na splnenie určitých noriem 
zabezpečenia environmentálneho manažérstva má verejný obstarávateľ zároveň na zreteli, aby 
stanovenými podmienkami neodôvodnene a neprimerane neobmedzoval v účasti záujemcov, a teda 
neznemožnil uskutočnenie riadnej a cestnej hospodárskej sútaže v rámci použitého postupu zadávania 
zákazky. Medzinárodná norma ISO 14001 (presné označenie EN ISO 14001:2004) špecifikuje 
požiadavky systému environmentálneho manažérstva tak, aby organizácii umožnila pripraviť a 
implementovať environmentálnu politiku a dlhodobé ciele systému environmentálneho manažérstva tak, 
že zohladňuje právne požiadavky a iné požiadavky, ktoré sa organizácia zaviazala plniť, a informácie 
významných environmentálnych aspektoch. Výstupom pre verejného obstarávateľa je certifikát o 
zavedení systém environmentálneho manažérstva. Účelom týchto požiadaviek je preukázanie 
skutočnosti, ci je spoľahlivý a technicky spôsobilý zrealizovať predmet zákazky.  
Minimálna požadovaná úroveň štandardov : k. 28b) Zoznamom stavebných prác musí uchádzač 
preukázať, že za rozhodné obdobie, t.j. predchádzajúcich 5 rokov uskutočnil stavebné práce rovnakého 
alebo podobného charakteru ako je tento predmet zákazky (stavebné práce a/alebo stavebno-
rekonštrukčné práce) v celkovom finančnom objeme 1 200 000,00EUR bez DPH, pričom do zoznamu 
stavebných prác musí byť zahrnutá aspoň jedna zmluva, predmetom ktorej bolo uskutočnenie 
stavebných prác rovnakého alebo podobného charakteru ako je tento predmet zákazky, v rámci ktorej 
bolo min. 200 000,00 EUR bez DPH. V rámci posudzovania splnenia predmetnej podmienky účasti 
verejný obstarávateľ bude posudzovať všetky verejnému obstarávateľovi dostupné dôkazy o plnení 
a/alebo referencie za rozhodné obdobie a bude akceptovať spolu maximálne 3 dôkazy o plnení a/alebo 
referencie za toto rozhodné obdobie, v ktorých objednávateľ/zadávateľ stavebných prác uvedie 
neuspokojivé vykonanie stavebných prác zo strany zhotoviteľa (uchádzača, prípadne tretej osoby 
prostredníctvom, ktorej uchádzač preukazuje splnenie podmienky účasti ). Za rozhodné obdobie, t.j. 
predchádzajúcich 5 rokov sa považuje posledných 5 priebežných rokov, ktoré sa rátajú spätne odo dňa 
uplynutia lehoty na predkladanie ponúk v rámci tohto verejného obstarávania. Na vyčíslenie uvedených 
cien uskutočnených stavebných prác sa pri prepočte inej meny na menu euro použije kurz Európskej 
centrálnej banky platný v deň odoslania výzvy na zverejnenie vo Vestníku verejného obstarávania. Z 
uchádzačom predkladaných dokladov preukazujúcich spôsobilosť podľa § 28 b zákona musí byť zrejmé 
splnenie vyššie identifikovanej minimálnej úrovne požadovanej verejným obstarávateľom a rovnako 
musí byť zrejmé, že preukazovanie sa týka osoby uchádzača. Vyžaduje sa predloženie originálov alebo 
úradne osvedčených kópií všetkých dokladov uvedených podľa tohto bodu výzvy. 
Odôvodnenie primeranosti: 
Verejný obstarávateľ podmienku účasti zadefinoval striktne vo vzťahu k predmetu zákazky s cieľom 
dosiahnuť čestnú hospodársku súťaž medzi kvalifikovanými zhotoviteľmi. Podmienka účasti je 
primeraná a jej potreba vyplynula z dôvodu overenia si skutočnosti, či uchádzači disponujú odbornými 
skúsenosťami z oblasti predmetu zákazky. 
Podmienky účasti podľa § 28 ods. 1 písm. g) , požaduje preukázanie skutočnosti, že uchádzač bude mať 
na realizáciu predmetu zákazky k dispozícii odborne spôsobilú osobu na výkon stavbyvedúceho so 
zameraním na Pozemné stavby prípadne akýkoľvek iný ekvivalentný doklad o odbornej spôsobilosti 
stavbyvedúceho z ďalších členských štátov EÚ. 
Požaduje sa predloženie životopisu odborne spôsobilej osoby, a predloženie podpísaného vyhlásenia - 
súhlasu tejto osoby s jej pracovnou účasťou na stavbách v prípade úspešnosti uchádzača vo verejnom 
obstarávaní.(Súhlas sa nevzťahuje na zamestnanca uchádzača) 
Uchádzač na splnenie podmienky okrem vyššie uvedeného predloží aj zoznam pracovníkov, ktorí budú 
pracovať v rámci predmetu zákazky v rozsahu: meno, priezvisko, funkcia, vzdelanie a prax, ktorého 
prílohou budú potvrdenia, osvedčenia, prípadne iné doklady potvrdzujúce vzdelanie, odbornú 
kvalifikáciu a odbornú prax riadiacich zamestnancov a osôb zodpovedných za realizáciu predmetu 
zákazky. 
Uchádzač predloží, že má platné oprávnenie na druh činnosti :  
1. Odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení elektrických , Oprava 
vyhradených technických zariadení elektrických v min. rozsahu : oprava údržba, rekonštrukcia, montáž 
do funkčného celku na mieste budúcej prevádzky 
2. Elektrotechnik špecialista - odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení  
Odôvodnenie : Stanovenou podmienkou sa overujú odborné (personálne) kapacity potrebné na kvalitnú 



realizáciu stavebných prác.  
Podmienky účasti podľa § 28 ods. 1 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní, požaduje verejný 
obstarávateľ z dôvodu zabezpečenia riadneho riadenia a následného ukončenia zákazky 
Podmienky účasti podľa § 28 ods. 1 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní, sú nevyhnutné pre 
zabezpečenie vedenia stavebných prác osobami s dostatočnými skúsenosťami z vedenia stavebných 
prác, približujúcich sa svojou povahou zadávanej zákazke a tým zabezpečenia kvalitnej a odbornej 
realizácie obstarávaných stavebných prác a tým zaistenia predpokladu bezproblémového a úspešného 
zvládnutia zákazky. 
Podmienky účasti podľa § 28 ods. 1 písm. i) zákona o verejnom obstarávaní, požaduje verejný 
obstarávateľ aby získal zmluvného partnera schopného realizovať a ukončiť stavebné práce - zákazku v 
stanovenom termíne. 
Splnením podmienky účasti podľa § 28 ods. 1 písm. h),29,30 
uchádzač predloží uchádzač ISO 9001:2008 Systém manažérstva kvality  
ISO 14001:2004 Systém environmentálneho manažérstva  
Uchádzač preukáže zabezpečenie najvyššej kvality. Verejný obstarávateľ pri formulovaní týchto 
podmienok účasti zákona o verejnom obstarávaní prihliada na získané praktické skúsenosti, ako aj 
požiadavky obvykle uplatňované v rámci relevantného trhu; v prípade požiadaviek na splnenie určitých 
noriem zabezpečenia environmentálneho manažérstva má verejný obstarávateľ zároveň na zreteli, aby 
stanovenými podmienkami neodôvodnene a neprimerane neobmedzoval v účasti uchádzačov, a teda 
neznemožnil uskutočnenie riadnej a čestnej hospodárskej súťaže v rámci použitého postupu zadávania 
zákazky. Verejný obstarávateľ požaduje predloženie dokladov preukazujúcich splnenie podmienok 
účasti týkajúcu sa technickej alebo odbornej spôsobilosti v originálnom vyhotovení alebo úradne 
overenej fotokópii. 
Odôvodnenie : Požadovaná podmienka vypovedá o spôsobilosti uchádzača uskutočňovať stavebné 
práce v súlade s environmentálnymi štandardmi. 
Odôvodnenie primeranosti podmienok účasti podľa § 32 ods. 6, : Podmienky sú stanovené pre overenie 
skúsenosti uchádzačov s uskutočnením stavebných prác rovnakého alebo podobného charakteru ako je 
predmet zákazky v primeranej miere.  
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  
Áno  
IV.2. Administratívne informácie  
IV.2.1. Evidenčné číslo spisu, ktoré pridelil verejný obstarávateľ/obstarávateľ  
1/M-PZ 2015  
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: 29.07.2015 10:00 
Úhrada za súťažné podklady  
Uveďte Áno  
Ak áno, cena : 25,0000 EUR  
Podmienky a spôsob úhrady: Podmienky a spôsob úhrady: K súťažným podkladom je priamy prístup na 
profile vyhlasovateľa súťaže, tiež sa na základe žiadosti uchádzača posielajú uchádzačom v 
elektronickej podobe. Súťažné podklady sú spoplatnené iba v tom prípade, ak si ich uchádzač vyžiada v 
listinnej podobe. Poplatok zahŕňa reprodukciu, väzbu a poštovné. V tom prípade sa realizuje úhrada 
bezhotovostným prevodom. Poplatok za súťažné podklady je potrebné uhradiť na bankový účet vedený 
v SLSP a.s., č. ú.: 0511944556/0900 s uvedením variabilného symbolu, ktorým bude IČO uchádzača, v 
prípade skupiny IČO lídra skupiny. Súťažné podklady budú záujemcovi zaslané poštou až po zaplatení 
poplatku za súťažné podklady, k žiadosti o poskytnutie súťažných podkladov záujemca priloží kópiu 
dokladu o zaplatení poplatku za súťažné podklady. Súťažné podklady sa stávajú po zaplatení majetkom 
uchádzača. Neúspešným uchádzačom sa poplatok za ne nevracia.  



IV.2.3. Lehota na predkladanie ponúk  
Dátum a čas: 29.07.2015 10:00 
IV.2.4. Podmienky otvárania ponúk  
Dátum a čas: 29.07.2015 14:00 
Miesto : Mestský úrad, Šafárikova ul. 39, 048 01 Rožňava  
Osoby oprávnené zúčastniť sa na otváraní ponúk : Otváranie ponúk časť "Ostatné" je v súlade s § 41 
zákona o verejnom obstarávaní neverejné. Otváranie častí ponúk označených ako "Kritériá" sa vykoná 
len vo vzťahu k ponukám, ktoré neboli vylúčené, a to na mieste a v čase oznámenom uchádzačom, 
ktorých ponuky neboli vylúčené. Účasť na otváraní ponúk časť "Kritériá" nebude umožnená 
oprávneným osobám, nakoľko v predmete zákazky sa uskutoční elektronická aukcia.  
ODDIEL VI. DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE  
VI.1. Zákazka sa týka projektu /programu financovaného z fondov EÚ  
Nie  
VI.2. Ďalšie doplňujúce informácie  
1) Uchádzač alebo záujemca predkladá dokumenty v listinnej podobe, a predloží ich súčasne v 
elektronickej podobe na pamäťovom médiu, 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. 
2)Súťažné podklady budú záujemcom k dispozícii na profile verejného obstarávateľa. Verejný 
obstarávateľ bude zverejňovať všetky vysvetlenia k súťažným podkladom, prípadné zmeny, doplnenia a 
odpovede na prijaté žiadosti o nápravu na svojom profile v rámci danej zákazky, pokiaľ to informačný 
systém UVO umožní. 
Na komunikáciou vo veciach verejného obstarávania je stanovený e-mail. : vosys2015@zoznam.sk, 
resp. mob.: 0905 921 307 . 
V žiadosti o SP záujemca uvedenie svoje identifikačné údaje, a zodpovednú kontaktnú osobu vo 
verejnom obstarávaní v predmete zákazky pre komunikáciu v procese verejného obstarávania. 
3) Verejný obstarávateľ upozorňuje záujemcov, že ak si požiadajú o súťažné podklady v posledné dni, 
nebudú môcť uplatniť inštitút vysvetľovania a súťažné podklady im môžu byť doručené až po lehote na 
predkladanie ponúk. 
5) Podľa § 32 ods. 11 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní splnenie podmienky účasti možno 
preukázať čestným vyhlásením uchádzača alebo záujemcu, pričom doklady, preukazujúce splnenie 
podmienok účasti predkladá verejnému obstarávateľovi úspešný uchádzač podľa § 44 ods. 1 v čase a 
spôsobom určeným verejným obstarávateľom. 
6) Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky, dokladov ktorými preukazuje 
splnenie podmienok účasti a iných dokladov, súvisiacich s týmto oznámením znáša záujemca/uchádzač 
bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi a to bez ohľadu na výsledok verejného 
obstarávania.  
VI.3. Dátum odoslania tejto výzvy  
08.07.2015 

Profil obstarávateľa 

Zákazka: Oprava statického narušenia budovy MŠ na Ul. Vajanského v Rožňave  
Obstarávateľ: Mesto Rožňava 

https://www.uvo.gov.sk/profily/-/profil/zdetail/6062/152529
https://www.uvo.gov.sk/profily/-/profil/pdetail/6062

