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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  
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  
Telefón: +421 587773266  
Fax: +421 587881291  
Email: primator@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  
Rekonštrukcia objektov školy za účelom zníženia energetickej náročnosti budov  
II.1.2. Druh zákazky a miesto uskutočňovania stavebných prác, dodania tovarov alebo poskytovania 
služieb  
Stavebné práce  
Hlavné stavenisko alebo miesto uskutočňovania stavebných prác: Rožňava,Ul. Komenského č.5  
NUTS kód:  



SK042 
II.1.3. Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov)  
Stavebné práce súvisiace so znížením energetickej náročnosti budovy školy vrátane vypracovania 
projektu stavby.  
II.1.4. Spoločný slovník obstarávania (CPV)  
Hlavný predmet 
Hlavný slovník: 45214210-5 
Doplňujúce predmety 
Hlavný slovník: 45000000-7, 71200000-0  
II.1.5) Časti  
Táto zákazka sa delí na časti Áno  
Počet častí: 2  
Ak áno, ponuky treba predložiť na všetky časti  
PRÍLOHA B - INFORMÁCIE O ČASTIACH  
Časť: 1  
NÁZOV  
Stavebné práce  
1) STRUČNÝ OPIS  
Stavebné práce v objekte školy, výmena okien, murárske práce, kúrenárske práce podľa vypracovaného 
projektu stavby.  
2) SPOLOČNÝ SLOVNÍK OBSTARÁVANIA (CPV)  
Hlavný predmet 
Hlavný slovník: 45000000-7 
3) MNOŽSTVO ALEBO ROZSAH  
Stavebné práce súvisiace so znížením energetickej náročnosti budovy školy vrátane vypracovania 
projektu stavby.  
Hodnota/Od: 215 000,0000 Do: 220 000,0000 EUR  
4) ÚDAJE O ODLIŠNOM TRVANÍ ZÁKAZKY ALEBO LEHOTÁCH USKUTOČNENIA  
Obdobie  
v mesiacoch (od zadania zákazky)  
Hodnota: 12  
Časť: 2  
NÁZOV  
Projekt stavby  
1) STRUČNÝ OPIS  
Vypracovanie projektovej dokumentácie v podobe realizačného projektu pre stavebné práce a 
ekvitermickej regulácie vykurovacieho systému podľa vypracovanej dokumentácie : Energetická služba  
2) SPOLOČNÝ SLOVNÍK OBSTARÁVANIA (CPV)  
Hlavný predmet 
Hlavný slovník: 45214210-5 
Doplňujúce predmety 
Hlavný slovník: 71000000-8  
3) MNOŽSTVO ALEBO ROZSAH  
Stavebné práce súvisiace so znížením energetickej náročnosti budovy školy vrátane vypracovania 
projektu stavby.  
Hodnota/Od: 6 500,0000 Do: 7 500,0000 EUR  
4) ÚDAJE O ODLIŠNOM TRVANÍ ZÁKAZKY ALEBO LEHOTÁCH USKUTOČNENIA  
Obdobie  
v dňoch (od zadania zákazky)  
Hodnota: 30  
II.2. Množstvo alebo rozsah zákazky  
II.2.1. Celkové množstvo alebo rozsah  
Predmet zákazky je realizácia prác komplexne podľa časti 1 a časti 2  
II.2.2. Predpokladaná hodnota predmetu zákazky bez DPH  



Hodnota/Od: 221 500,0000 Do: 227 500,0000 EUR  
II.3. Trvanie zmluvy alebo lehota dodania  
Obdobie v mesiacoch (od zadania zákazky)  
Zadajte hodnotu: 12  
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: 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, 
f) písm. h) čestným vyhlásením, 



g) písm. i) a j) čestným vyhlásením. 
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. 
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. 
§ 26a 
Preukazovanie majetkovej účasti 
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 školy vo vyučovacom školskom 
režime , verejný obstarávateľ chce zabezpečiť spoľahlivého dodávateľa prác, za znášanie prípadných 
škôd na svojom majetku. 
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. 



Odôvodnenie primeranosti podmienok podľa §32 ods. 6 ZVO:verejný obstarávateľ stanovil danú 
podmienku za účelom preukázania finančnej a ekonomickej stability uchádzačov z dôvodu spôsobilosti 
pre poskytnutie stavebných prác, nakoľko verejný obstarávateľ nebude poskytovať žiadne zálohy ani 
preddavky  
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 
- uchádzač predloží aj čestné vyhlásenie , 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.  
III.1.3. Technická alebo odborná spôsobilosť  
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: Technickú 
spôsobilosť preukáže: : 
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 
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.  
Minimálna požadovaná úroveň štandardov : Podmienky účasti podľa § 28 ods. 1 písm. g) , požaduje 
preukázanie skutočnosti, že uchádzač bude mať na realizáciu predmetu zákazky k dispozícii 1 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. Uchádzač 
tento doklad predloží ako osvedčenie s originálnym otlačkom a podpisom držiteľa osvedčenia. 
K časti vypracovaniu projektu stavby uchádzač predloží doklad , na vykonávanie projekčnej činnosti.  
Odôvodnenie : Stanovenou podmienkou sa overujú odborné (personálne) kapacity potrebné na kvalitnú 
realizáciu stavebných prác.  
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  
2/M/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: 18.08.2015 10:00 
Úhrada za súťažné podklady  
Uveďte Nie  
IV.2.3. Lehota na predkladanie ponúk  
Dátum a čas: 18.08.2015 10:00 
IV.2.4. Podmienky otvárania ponúk  
Dátum a čas: 18.08.2015 13:00 
Miesto : Mestský úrad, Šafárikova 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" je uchádzačom umožnená  
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 obstaráteľom.  
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. 
7) Osobitné podmienky plnenia zmluvy  
a)Zhotoviteľ bude povinný do 5 pracovných dní odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy predložiť 
objednávateľovi záruku za splnenie zmluvy (tzv. Performance Bond alebo výkonová zábezpeka) 
vydanú vo forme bankovej záruky. Táto bude slúžiť na zabezpečenie splnenia zmluvy, t.j. splnenia 
všetkých povinností zhotoviteľa zo zmluvy, osobitne na zabezpečenie uskutočnenia prác v súlade so 
zmluvou, nároku objednávateľa na zmluvné pokuty a náhradu škody akéhokoľvek druhu, ako aj na 
náhradu preplatkov vrátane úrokov a práv z vád plnenia uplatnených pred prevzatím. Záruka za splnenie 
zmluvy musí byť poskytnutá minimálne vo výške 10000,00 Eur. Spôsob vrátenia finančnej záruky bude 
popísaný v súťažných podkladoch. 
b) verejný obstarávateľ platbu za realizované práce uskutoční v 48 -ich splátkach.  
VI.3. Dátum odoslania tejto výzvy  
28.07.2015 

Profil obstarávateľa 
Zákazka: Rekonštrukcia objektov školy za účelom zníženia energetickej náročnosti budov  
Obstarávateľ: Mesto Rožňava 

https://www.uvo.gov.sk/profily/-/profil/zdetail/6062/153240
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