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Preambula
Postup tohto verejného obstarávania, ktorý nie je osobitne upravený týmito súťažnými podkladmi vrátane ich príloh
a prípadných vysvetlení a/alebo doplnení (ďalej len „súťažné podklady“) a/alebo oznámením o vyhlásení tohto verejného
obstarávania prostredníctvom bolo toto verejné obstarávanie vyhlásené vrátane jeho prípadných redakčných opráv,
vysvetlení alebo doplnení (ďalej len „oznámenie“), sa riadi príslušnými ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní,
resp. právneho poriadku platného v Slovenskej republike.
Súťažné podklady boli vypracované v súlade s príslušnými účinnými ustanoveniami zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom
obstarávaní“), princípmi uplatňovanými vo verejnom obstarávaní uvedenými v § 10 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní
a podľa § 66 zákona o verejnom obstarávaní na základe poskytnutých dokumentov a informácií zadávateľa zákazky.
V prípade, ak sa ktorékoľvek ustanovenie zákona o verejnom obstarávaní stane nevykonateľným, resp. časť niektorého
ustanovenia zákona o verejnom obstarávaní sa dostane do rozporu s právoplatnými a účinnými rozhodnutiami
relevantných orgánov Slovenskej republiky, resp. Európskej únie týkajúcimi sa zadávania verejných zákaziek,
bude verejný obstarávateľ postupovať podľa príslušných, aktuálne platných rozhodnutí týchto orgánov.
V prípade, že akékoľvek ustanovenie týchto súťažných podkladov sa dostane do nesúladu so zákonom o verejnom
obstarávaní, alebo s platným právnym poriadkom v Slovenskej republike, bude sa postupovať podľa príslušných právnych
predpisov. Týmto nie je dotknutá zodpovednosť verejného obstarávateľa za aplikáciu zvoleného postupu zadávania
zákazky.
Oznámenie a súťažné podklady tvoria úplnú zadávaciu dokumentáciu v tomto verejnom obstarávaní (ďalej len „zadávacia
dokumentácia“).
Verejný obstarávateľ je v postupe zadávania zákazky povinný postupovať v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní,
všeobecne záväznými predpismi súvisiacimi s predmetom zadávanej zákazky, metodickou a rozhodovacou praxou Úradu
pre verejné obstarávanie a judikátmi upravujúcimi oblasť verejného obstarávania, resp. oblasť, ktorej sa predmet
zadávanej zákazky týka. V záujme dodržiavania, resp. posilňovania princípu proporcionality vo vzťahu k povinnostiam
účastníkov verejného obstarávania Záujemca/uchádzač v tomto verejnom obstarávaní bude postupovať v súlade
s obsahom dokumentu označeného ako „Etický kódex záujemcu/uchádzača“ zverejnenom Úradom pre verejné
obstarávanie na jeho webovom sídle, ktorý je verejne dostupný na internetovej adrese https://www.uvo.gov.sk/etickykodex-zaujemcu-uchadzaca-54b.html.

ODDIEL A.1 VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE, POKYNY NA VYPRACOVANIE PONUKY

1. IDENTIFIKÁCIA VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Názov organizácie:
CZT Ružomberok, s. r. o.
Adresa sídla:
Bystrická cesta 1, 034 01 Ružomberok
Krajina:
Slovenská republika
IČO:
36820300
Verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 písm. d) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).
Kontaktná osoba určená verejným obstarávateľom na komunikáciu so záujemcami/uchádzačmi:
Ing. Ján Bednárik, tel.: +421 908 915 287, e-mail: bednarik@ruzomberok.sk
Webové sídlo (internetová adresa): http://cztrk.eu/
Adresa stránky profilu verejného obstarávateľa zriadeného v osobitnej časti Vestníka verejného obstarávania(URL):
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/10532 (ďalej len „profil“).
Číslo verejného obstarávania pridelené verejným obstarávateľom: 06/CZT/2021/001.
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2. PREDMET ZÁKAZKY
2.1. Názov zákazky: Výstavba Mestskej plavárne v Ružomberku.
2.2. Druh zákazky: Zákazka na uskutočnenie stavby podľa § 3 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní.
2.3. Stručný opis predmetu zákazky: Predmetom zákazky je realizácia stavby podľa projektovej dokumentácie vrátane
dodania a montáže bazénovej technológie, ktorých výsledkom bude funkčný objekt Mestskej plavárne
v Ružomberku pre dosiahnutie účelu realizácie predmetu zákazky.
2.4. Účel realizácie predmetu zákazky: vytvorenie priestorov pre rodinnú rekreáciu, rekondičné aktivity a pre športové
podujatia uskutočňované v krytom šesť dráhovom bazéne s dĺžkou 25 m s možnosťou účasti divákov.
2.5. Celkové množstvo alebo rozsah zákazky
Celkový rozsah verejným obstarávateľom požadovaných stavebných prác vrátane ich opisu vypracovaného
v súlade s § 42 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní je uvedený v oddiele B.1 súťažných podkladov označenom
ako „ Opis predmetu zákazky“ , v Prílohe č. 1 týchto súťažných podkladov označenej ako „Projektová dokumentácia“
(ďalej len „Príloha č. 1 SP“) a v Prílohe č. 2 týchto súťažných podkladov označenej ako „Kalkulácia ceny predmetu
zákazky“, ktorou je neocenený výkaz výmer (ďalej len „Príloha č. 2 SP“) .
Rozsah zákazky je vyjadrený i jej predpokladanou hodnotou.
Predpokladaná hodnota zákazky (bez DPH) je: 5 999 087,09 EUR bez DPH.
Predpokladaná hodnota zákazky (ďalej len „PHZ“) bola určená v súlade s rozpočtom stavebného diela,
ktoré je predmetom tejto zákazky, spracovaného autorizovanou osobou v súlade s právnym poriadkom platným
v Slovenskej republike.
Kódy stavebných prác podľa spoločného slovníka obstarávania (CPV):
Hlavný slovník CPV:
Kód hlavného predmetu: 45000000-7 Stavebné práce
Kódy doplňujúcich predmetov:
45212212-5 Stavebné práce na stavbe bazénov
45100000-8 Príprava staveniska
45112000-5 Výkopové zemné práce a presun zemín
45262210-6 Základové práce
45262211-3 Pilotáž
45262300-4 Betonárske práce
45262311-4 Betonárske práce hrubej stavby
45262310-7 Železobetonárske práce
45262420-1 Montáž oceľových konštrukcií objektov
45262520-2 Murárske práce
45410000-4 Omietkarské práce
45321000-3 Tepelnoizolačné práce
45432130-4 Kladenie dlažbových krytín
45421130-4 Montáž dverí a okien
45262100-2 Lešenárske práce
45262110-5 Demontáž lešení
45341000-9 Montáž zábradlí
45313100-5 Inštalovanie výťahov
45261420-4 Izolačné práce proti vode
45261100-5 Montáž strešných konštrukcií
45261300-7 Klampiarske práce a montáž odkvapových žľabov
45261214-7 Kladenie asfaltovej strešnej krytiny
45321000-3 Tepelnoizolačné práce
45330000-9 Kanalizačné a sanitárne práce
45331000-6 Inštalovanie kúrenia, ventilácie a klimatizácie
45422000-1 Tesárske montážne práce
45421000-4 Stolárske práce
45421140-7 Montáž kovových stolárskych výrobkov okrem dverí a okien
45430000-0 Obkladanie stien a kladenie dlažbových krytín
45440000-3 Maliarske, natieračské a sklenárske práce
Súťažné podklady
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45310000-3 Elektroinštalačné práce
45332000-3 Inštalácia a pokládka kanalizačných potrubí
45232150-8 Práce súvisiace so stavbou potrubných vedení na rozvod vody
45112700-2 Terénne úpravy
45112720-8 Terénne úpravy športovísk a rekreačných oblastí
45212120-3 Stavebné práce na objektoch tematických parkov
45231300-8 Stavebné práce na stavbe potrubných vedení vody a kanalizácie
43324100-1 Zariadenia pre bazény
3. ROZDELENIE ZÁKAZKY
3.1. Zákazka nie je rozdelená na samostatné časti podľa § 28 zákona o verejnom obstarávaní.
3.2. Verejný obstarávateľ pred vyhlásením tohto verejného obstarávania posúdil možnosť rozdelenia zákazky na časti
s ohľadom na skutočnosť, že rozdeľovaním zákaziek na časti sa sleduje v prvom rade podpora prístupu malých
a stredných podnikov (ďalej len „MSP“) k verejným zdrojom, že sa tým sleduje ďalej možnosť posilnenia hospodárskej
súťaže a že ďalším benefitom rozdelenia zákazky na časti môžu byť podpora miestnej zamestnanosti, podpora
konkurenčného prostredia a teda napomáhanie ďalším podnikateľom v účasti na verejných obstarávaniach a redukcia
závislosti zadávateľov zákaziek od jedného dodávateľa.
3.3. Verejný obstarávateľ identifikoval, že teoreticky by bolo možné zákazku rozdeliť na dve časti, ktoré by mohli efektívne
podporovať ciele rozdelenia zákazky na časti uvedené v predchádzajúcom ods. 3.1. tohto bodu oddielu A.1 súťažných
podkladov a to na stavebné objekty a prevádzkový súbor (bazénová technológia) podľa projektovej dokumentácie.
3.4. Na základe vyššie uvedenej teoretickej možnosti rozdelenia zákazky na časti verejný obstarávateľ, vzhľadom na
dodržiavanie zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon a z dôvodu vylúčenia možných problémov a akýchkoľvek
pochybností požiadal autora projektovej dokumentácie (ďalej len „projektant“) o stanovisko k teoretickej možnosti
rozdelenia zákazky na časti. Zo stanoviska autora verejnému obstarávateľovi vyplynulo, že rozdeleniu zákazky na
časti bránia viaceré objektívne skutočnosti na základe ktorých verejný obstarávateľ upustil od možnosti rozdelenia
zákazky na časti.
3.5. Verejný obstarávateľ odôvodňuje nerozdelenie zákazky na časti v súlade s § 28 ods. 2 zákona o verejnom
obstarávaní nasledovne:
a) s ohľadom na rozsah zákazky uvedený v ods. 2.5. tohto oddielu súťažných podkladov, ktorý vytvára podmienky
pre dostupnosť zákazky i pre malé a stredné podniky (ďalej len „MSP“) podľa článku 6 prílohy k odporúčaniu
Komisie 2003/361/ES o definícii MSP, t. j. vyhovuje kapacitám malých a stredných podnikov, zodpovedá
ich bežnej špecializácii a teda neobmedzuje hospodársku súťaž, čím sa napĺňa účel zákona o verejnom
obstarávaní a
b) z dôvodu technického charakteru zákazky, ktorý podľa stanoviska projektanta neumožňuje rozdelenie zákazky
na časti nakoľko:
b1) stavba sa skladá zo stavebných objektov a prevádzkového súboru a tvorí uzavretý systém, navzájom
prepojený, ktorý sa musí realizovať ako celok, a ako celok aj odovzdať a kolaudovať,
b2) postup prác na stavbe je priamo závislý na súčasnej realizácie stavby hlavného objektu, bazénovej
technológie, elektroinštalácie k bazénovej technológii, merania a regulácie a vykurovania – ohrevu
bazénovej vody,
b3) realizáciou stavebných prác na ostatných súvisiacich stavebných objektoch sa zabezpečí stavebná
pripravenosť na inštaláciu časti bazénovej technológie a po ukončení stavebných prác na časti bazénovej
technológie bude stavba pokračovať až do jej ukončenia vrátane ukončenia bazénovej technológie,
b4) bez ukončenia kompletnej bazénovej technológie nie je možné ukončiť a uskutočniť revíziu
elektroinštalácie, merania a regulácie, vykurovania a zdravotechniky,
b5) bez úplného ukončenia realizácie bazénovej technológie nebude možné začať kolaudáciu stavby,
c) zo strany verejného obstarávateľa by sa zákazka pri rozdelení na časti stala významne komplikovanejšou vo
vzťahu ku koordinácii viacerých dodávateľov s rizikom ohrozenia jej riadneho, kvalitného plnenia,
d) najmä s ohľadom na charakter predmetu zákazky by bolo delenie tejto zákazky technicky veľmi ťažko
realizovateľné bez ohrozenia postupu stavebných prác, preto z pohľadu verejného obstarávateľa neúčelné a
objektívne aj veľmi ťažko realizovateľné nakoľko by bola, resp. mohla byť významnou mierou narušená vzájomná
kompatibilita celej zákazky, čo by ohrozovalo jej úspešné ukončenie v dohodnutej lehote určenej podľa
záväzného harmonogramu postupu stavebných prác, čo je kvalitatívnym kritériom určeným verejným
obstarávateľom v tomto postupe zadávania zákazky,
Súťažné podklady
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e) z hľadiska aplikácie princípu proporcionality by identifikované negatíva rozdelenia zákazky na časti prevažovali
možné benefity vo vzťahu k deklarovanému účelu zákona o verejnom obstarávaní.
4. VARIANTNÉ RIEŠENIE
4.1. Verejný obstarávateľ nepovoľuje predloženie variantných riešení podľa § 47 zákona o verejnom obstarávaní.
4.2. Verejný obstarávateľ na nepovolené variantné riešenia nebude prihliadať v súlade s § 47 ods. 1 zákona o verejnom
obstarávaní.
5.
MIESTO DODANIA PREDMETU ZÁKAZKY
5.1. Miesto dodania predmetu zákazky: štát Slovensko, región (NUTS II) Stredné Slovensko, vyšší územný celok
(NUTS III) Žilinský kraj, okres (NUTS IV) Ružomberok, obec Ružomberok, nárožie ulíc Radlinského a K.Sidora.
6.
TRVANIE ZMLUVY ALEBO LEHOTA USKUTOČNENIA
6.1. Verejný obstarávateľ uzavrie na základe výsledku tohto verejného obstarávania zmluvu o dielo s úspešným
uchádzačom podľa ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších
predpisov v súlade s § 56 zákona o verejnom obstarávaní (ďalej aj „zmluva“).
6.2. Lehota dodania predmetu zákazky: maximálna lehota výstavby určená verejným obstarávateľom, ktorú nie je možné
prekročiť je 18 kalendárnych mesiacov odo dňa odovzdania staveniska úspešnému uchádzačovi. Predpokladaný
termín začatia stavebných prác, je marec 2022, pričom tento termín môže verejný obstarávateľ upraviť pred alebo po
uvedenom termíne v závislosti od aktuálnych podmienok ovplyvňujúcich výstavbu. Verejný obstarávateľ písomne
vyzve úspešného uchádzača na prevzatie staveniska v lehote do 10 kalendárnych dní odo dňa doručenia písomnej
výzvy úspešnému uchádzačovi, ktorý je povinný v tejto lehote stavenisko od verejného obstarávateľa prevziať. Deň
nasledujúci po dni odovzdania staveniska sa bude považovať za prvý deň plynutia lehoty výstavby.
6.3. Zmluva o dielo bude uzavretá na dobu určitú. Začiatok realizácie diela je v deň odovzdania staveniska úspešnému
uchádzačovi. Koniec realizácie diela musí byť v súlade s návrhom uchádzača na plnenie kritériá na vyhodnotenie
ponúk B. uvedeného v ods. 1 oddielu A.3 týchto súťažných podkladov. Verejný obstarávateľ je zmluvne viazaný
odovzdať protokolárne stavenisko úspešnému uchádzačovi najneskôr do 10 kalendárnych dní odo dňa nadobudnutia
účinnosti zmluvy podľa právneho poriadku platného a účinného v Slovenskej republike. Vzhľadom na spôsob
financovania zákazky uvedený v bode 7. tohto oddielu A.1 súťažných podkladov je dohodnutá účinnosť zmluvy podľa
§ 47a ods. 2 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka neskôr po zverejnení zmluvy a to deň po nadobudnutí
účinnosti úverovej zmluvy na financovanie predmetu tejto zákazky uzavretej medzi poskytovateľom úveru a verejným
obstarávateľom.
6.4. Zmluvná lehota uskutočnenia stavebných prác (dodania predmetu zákazky) bude určená v súlade s navrhnutou
lehotou výstavby uvedenou v ponuke úspešného uchádzača, ktorá je jedným z kritérií na vyhodnotenie ponúk
v tomto postupe zadávania zákazky.
6.5. Podrobné vymedzenie zmluvných podmienok na uskutočnenie stavebných prác je uvedené v časti súťažných
podkladov označenej ako B.3 Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky, vrátane časti súťažných podkladov
označenej ako B.1 Opis predmetu zákazky a časti súťažných podkladov označenej ako B.2 Spôsob určenia ceny.
6.6. Záväzný návrh Zmluvy o dielo tvorí Prílohu č. 4 týchto súťažných podkladov (ďalej len „Príloha č. 4 SP“).
7. FINANCOVANIE PREDMETU ZÁKAZKY
7.1. Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtu verejného obstarávateľa prostredníctvom obstaraného úveru.
7.2. Podmienkou nadobudnutia účinnosti zmluvy je uzavretie právoplatnej a účinnej zmluvy o úvere medzi verejným
obstarávateľom a poskytovateľom úveru na financovanie tejto zákazky.
7.3. Finančné plnenie zmluvnej ceny sa bude realizovať v mene euro na základe vystavených a doručených faktúr
úspešným uchádzačom v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky a podmienkami uvedenými
v týchto súťažných podkladoch. V prípade, že sa na verejného obstarávateľa, alebo dodávateľa v čase plnenia budú
vzťahovať ustanovenia zákona č. 215/2019 Z. z. o zaručenej elektronickej fakturácii a centrálnom ekonomickom
systéme a o doplnení niektorých zákonov, bude fakturácia realizovaná prostredníctvom zaručených elektronických
faktúr podľa uvedeného zákona (bližšie viď Výkladové stanovisko Úradu pre verejné obstarávanie č. 9/2019 verejne
dostupné na elektronickej adrese
https://www.uvo.gov.sk/legislativametodika-dohlad/metodicke-usmernenia/vseobecne-metodicke-usmerneniazakon-c-3432015-z-z--51e.html?text=&col_0=&col_1=&col_2=&col_3=&ext=1&sort=col_5&sort-dir=DESC).
V relevantných prípadoch sa budú uplatňovať príslušné ustanovenia zákona č. 268/2015 Z. z., ktorým sa mení
Súťažné podklady
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7.4.
7.5.
7.6.
7.7.

a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov vo vzťahu
k tzv. tuzemskému prenosu daňovej povinnosti pri dodaní stavebných prác platiteľom dane inému platiteľovi dane.
Lehota splatnosti faktúr podľa predchádzajúceho ods. 7.3. je určená na maximálne 30 kalendárnych dní a začne
plynúť po doručení faktúry podľa príslušných ustanovení zmluvy, ktorá tvorí Prílohu č. 4 týchto súťažných podkladov
(ďalej aj „Príloha č. 4 SP“).
Verejný obstarávateľ bude financovať zákazku na základe úspešným uchádzačom vystavených faktúr vrátane
odsúhlaseného súpisu uskutočnených prác v predchádzajúcom kalendárnom mesiaci.
Verejný obstarávateľ neposkytuje na plnenie predmetu zákazky preddavky ani zálohy.
Ďalšie podrobnosti financovania predmetu zákazky sú uvedené v Prílohe č. 4, ktorý je uvedený v oddiele B.3 týchto
súťažných podkladov označenom ako „Zmluvné podmienky dodania predmetu zákazky“.

8. LEHOTA VIAZANOSTI PONUKY
8.1. Uchádzač je svojou ponukou viazaný od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk až do uplynutia lehoty viazanosti
ponúk stanovenej verejným obstarávateľom do 31.03.2022.
8.2. V prípade uplatnenia revíznych postupov zo strany záujemcov/uchádzačov alebo z iných objektívnych preukázaných
dôvodov môže verejný obstarávateľ predĺžiť určenú lehotu viazanosti ponúk. Verejný obstarávateľ oznámi
záujemcom/uchádzačom zmenu, resp. predĺženie lehoty viazanosti ponúk pred jej uplynutím, spôsobom
podľa ods.10.1. tohto oddielu súťažných podkladov.
8.3. Nakoľko verejný obstarávateľ v tomto postupe zadávania zákazky vyžaduje zábezpeku ponuky, predĺžená lehota
viazanosti ponúk podľa predchádzajúceho ods. 8.2. nesmie byť dlhšia ako 12 mesiacov od uplynutia lehoty
na predkladanie ponúk určenej vo výzve, resp. v týchto súťažných podkladoch. Po uplynutí uvedenej lehoty 12
mesiacov lehotu viazanosti ponúk nemožno predĺžiť.
9. HOSPODÁRSKY SUBJEKT/ZÁUJEMCA/UCHÁDZAČ/SKUPINA DODÁVATEĽOV
9.1 Hospodársky subjekt, v súlade s § 2 ods. 5 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní, pre potreby tohto verejného
obstarávania je fyzická osoba, právnická osoba alebo skupina takýchto osôb, ktorá na trhu uskutočňuje stavebné
práce.
9.2. Záujemca, v súlade s § 2 ods. 5 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní, pre potreby tohto verejného obstarávania
je hospodársky subjekt, ktorým je fyzická osoba, právnická osoba, alebo skupina takýchto osôb, ktorá na trhu
uskutočňuje stavebné práce a má záujem o účasť v tomto verejnom obstarávaní.
9.3. Uchádzač, podľa § 2 ods. 5 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní, pre potreby tohto verejného obstarávania
je hospodársky subjekt, ktorým je fyzická osoba, právnická osoba, alebo skupina takýchto osôb, ktorá na trhu
uskutočňuje stavebné práce a predloží ponuku v tomto verejnom obstarávaní.
9.4. Ponuku môže predložiť uchádzač, ktorým je fyzická osoba, právnická osoba alebo skupina takýchto osôb,
ktorá na trhu uskutočňuje stavebné práce, t. j. má požadovaný predmet zákazky uvedený v predmete svojej činnosti
v príslušnom registri podľa právneho poriadku štátu sídla osoby.
9.5. Ponuku v tomto verejnom obstarávaní môže predložiť aj skupina dodávateľov. Skupina dodávateľov nemusí vytvoriť
právnu formu do predloženia ponuky. Na skupinu dodávateľov sa uplatňujú pravidlá podľa § 37 zákona o verejnom
obstarávaní.
9.6. Verejný obstarávateľ vyžaduje vytvorenie právnej formy podľa § 829 zákona č. 40/1964 Občiansky zákonník,
ak ponuka skupiny dodávateľov bude prijatá z dôvodu riadneho plnenia zmluvy ako výsledku tohto verejného
obstarávania vyplývajúceho z povinnosti každého účastníka združenia vyvíjať činnosť na dosiahnutie dojednaného
účelu, ktorým musí byť plnenie podľa podmienok zmluvy a zdržať sa akejkoľvek činnosti (z akýchkoľvek dôvodov),
ktorá by mohla znemožniť alebo sťažiť dosiahnutie dojednaného účelu. Verejný obstarávateľ určením tejto povinnosti
zabezpečuje aby v rámci vzniknuitých záväzkov voči nemu boli účastníci združenia zaviazaní spoločne a nerozdielne.
10. KOMUNIKÁCIA A VÝMENA INFORMÁCIÍ MEDZI VEREJNÝM OBSTARÁVATEĽOM A UCHÁDZAČMI ALEBO ZÁUJEMCAMI
10.1. Komunikácia a výmena informácií v tomto verejnom obstarávaní sa uskutočňuje písomne, prostredníctvom
elektronických prostriedkov, ak zákon o verejnom obstarávaní a/alebo tieto súťažné podklady neustanovujú inak.
10.2. Verejný obstarávateľ v súlade s ustanovením § 20 zákona č. 343/2015 Z. z. určuje v tomto verejnom obstarávaní
prostriedky elektronickej komunikácie vrátane doručovania tak, aby boli všeobecne dostupné, nediskriminačné
a prepojiteľné so všeobecne používanými produktmi informačných a komunikačných technológií, a aby nedošlo
k obmedzeniu možnosti záujemcov alebo uchádzačov zúčastniť sa verejného obstarávania. Komunikácia sa bude
uskutočňovať elektronicky spôsobom určeným funkcionalitou elektronického komunikačného nástroja eZakazky
dostupného na portáli s elektronickou adresou www.ezakazky.sk, ak nie je v týchto súťažných podkladoch výslovne
uvedené inak.
Súťažné podklady
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10.3. Za doručenie písomnej žiadosti o súťažné podklady / žiadosti o účasť (prejav vôle záujemcu sa zúčastniť zákazky)
podľa § 2 ods. 5 písm. j) bod 1. zákona o verejnom obstarávaní sa pre potreby tohto verejného obstarávania
považuje stiahnutie súťažných podkladov prostredníctvom elektronického nástroja eZakazky na portáli
s elektronickou adresou www.ezakazky.sk v rámci tejto zákazky (ďalej aj „elektronický nástroj“).
10.4. V prípade uplatnenia inštitútu žiadosti o vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky
a na preukázanie splnenia podmienok účasti zo strany záujemcu alebo uchádzača musí byť žiadosť o vysvetlenie
podľa bodu 11 tohto oddielu súťažných podkladov a v súlade s § 48 zákona o verejnom obstarávaní doručená
verejnému obstarávateľovi prostredníctvom elektronického nástroja.
10.5. V prípade uplatnenia revízneho postupu prostredníctvom využitia inštitútu žiadosti o nápravu podľa § 164 zákona
o verejnom obstarávaní záujemca doručí žiadosť o nápravu prostredníctvom elektronického nástroja. Momentom
odoslania prostredníctvom elektronického nástroja sa považuje žiadosť o nápravu za doručenú so všetkými
právnymi následkami v súlade s § 164 ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní.
10.6. V prípade uplatnenia revízneho postupu prostredníctvom využitia inštitútu podania námietok podľa § 170 zákona
o verejnom obstarávaní námietky musia byť doručené úradu a kontrolovanému spôsobom uvedeným v § 170 ods. 8
zákona o verejnom obstarávaní. Verejnému obstarávateľovi (v postavení kontrolovaného) sa v tomto postupe
verejnom obstarávaní námietka doručuje v elektronickej podobe prostredníctvom elektronického nástroja
podľa § 170 ods. 8 písm. a) bod 1. zákona o verejnom obstarávaní. Námietky doručované v elektronickej podobe
funkcionalitou nástroja sa považujú za doručené dňom ich odoslania, v súlade s § 170 ods. 9 zákona o verejnom
obstarávaní. Elektronický nástroj neumožňuje doručenie námietok Úradu pre verejné obstarávanie.
10.7 Ak má verejný obstarávateľ zákonom stanovenú povinnosť, a/alebo to bude relevantné, písomné žiadosti
podľa § 39 ods. 6, § 40 ods. 4 a 5 písm. b) a c), § 41 ods. 2, § 53 ods. 1 a 2, § 55 ods. 1 zákona o verejnom
obstarávaní, písomné výzvy podľa § 56 ods. 8, 10 a 11, § 54 ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní, informácie
podľa § 56 ods. 12, 13 a 14 zákona o verejnom obstarávaní, oznámenia, resp. upovedomenia § 57 ods. 3 zákona
o verejnom obstarávaní bude verejný obstarávateľ uchádzačom odosielať/doručovať prostredníctvom elektronického
nástroja do elektronického konta každého uchádzača na portáli s elektronickou adresou www.ezakazky.sk,
vytvoreného záujemcom či uchádzačom.
10.8. Ak verejný obstarávateľ v konkrétnom odoslanom/doručenom dokumente podľa predchádzajúceho ods. 10.6 neurčí
iný spôsob doručovania, uchádzač je povinný doručiť verejným obstarávateľom požadované dokumenty, údaje a
informácie výlučne prostredníctvom elektronického nástroja.
10.9. Vybavenie Žiadosti o nápravu podľa § 165 zákona o verejnom obstarávaní bude verejný obstarávateľ
odosielať/doručovať do elektronického konta záujemcu (záujemcov) uchádzača (uchádzačov) prostredníctvom
elektronického nástroja.
10.10. Ponuky, vrátane verejným obstarávateľom požadovaných vysvetlení, sa v tomto verejnom obstarávaní predkladajú
podľa § 49 ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní. Dôkaz o bankovej záruke alebo o poistení záruky môže
uchádzač predložiť v listinnej podobe v súlade s § 46 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní.
10.11. Jazykom dorozumievania určeným verejným obstarávateľom v tomto postupe zadávania zákazky je štátny jazyk
Slovenskej republiky, t. j. slovenský jazyk.
10.12. Momentom doručenia/odoslania pre účely elektronickej komunikácie sa, pre potreby tohto verejného obstarávania,
rozumie moment odoslania informácií resp. dokumentov, ktoré sa nachádzajú okamžite v dispozičnej sfére
verejného obstarávateľa alebo záujemcu/uchádzača.
10.13. Na predloženie elektronickej ponuky sa vzťahuje ustanovenie § 49 zákona o verejnom obstarávaní.
11. VYSVETLENIE ZADÁVACEJ DOKUMENTÁCIE
11.1. O vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky a na preukázanie splnenia podmienok účasti v tomto
verejnom obstarávaní, uvedených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, v súťažných podkladoch,
alebo v inej sprievodnej dokumentácii (ďalej len „vysvetlenie informácií“) môže hospodársky subjekt, záujemca
alebo uchádzač požiadať spôsobom komunikácie podľa bodu 10. tohto oddielu súťažných podkladov, v lehote
určenej v ods. 11.1. tejto časti súťažných podkladov, priamo kontaktnú osobu verejného obstarávateľa uvedenú v
bode 1 tohto oddielu súťažných podkladov.
11.2. Vysvetlenie informácií verejný obstarávateľ preukázateľne bezodkladne oznámi všetkým záujemcom spôsobom
komunikácie uvedeným v bode 10 týchto súťažných podkladov, najneskôr však 6 dní pred uplynutím lehoty na
predkladanie ponúk za predpokladu, že o vysvetlenie informácií záujemca požiada dostatočne vopred. V uvedenej
súvislosti verejný obstarávateľ upozorňuje záujemcov, v záujme plynulého priebehu procesu verejného obstarávania,
aby pri využívaní inštitútu žiadosti o vysvetlenie postupovali v súlade s Článkom III. ods. 2 a Článkom IV. ods. 2
Etického kódexu záujemcu/uchádzača.
11.3. Verejný obstarávateľ primerane predĺži určenú lehotu na predkladanie ponúk, ak
Súťažné podklady

Strana 8

CZT Ružomberok, s. r. o., Bystrická cesta 1, 034 01 Ružomberok, Slovensko Číslo verejného obstarávania pridelené verejným obstarávateľom : 06/CZT/2021/001
Civilná nadlimitná zákazka na uskutočnenie stavebných prác s názvom: Výstavba Mestskej plavárne v Ružomberku

___________________________________________________________________________________________

a) vysvetlenie informácií alebo na preukázanie splnenia podmienok účasti nebude verejným obstarávateľom
poskytnuté v lehote určenej v § 48 zákona o verejnom obstarávaní aj napriek tomu, že bolo vyžiadané dostatočne
vopred alebo
b) poskytnuté vysvetlenie informácií bude mať za následok podstatnú zmenu alebo podstatné doplnenie
sprístupnených informácií potrebných na vypracovanie ponuky alebo na preukázanie splnenia podmienok účasti
vykoná podstatnú zmenu s vplyvom na prípravu ponuky alebo na preukázanie splnenia podmienok účasti.
11.4. Verejný obstarávateľ nepredĺži určenú lehotu na predkladanie ponúk, ak si vysvetlenie informácií hospodársky
subjekt, záujemca nevyžiadal dostatočne vopred alebo jeho význam je z hľadiska prípravy ponuky alebo preukázania
splnenia podmienok účasti nepodstatný.
11.5. Verejným obstarávateľom poskytnuté vysvetlenie informácií sa považuje za doručené známym záujemcom podľa
ods. 10.12. bodu 10. tohto oddielu súťažných podkladov.
11.6. Verejný obstarávateľ, z dôvodu zabezpečenia rovnakého zaobchádzania i s potenciálnymi záujemcami sprístupní
zároveň vysvetlenie informácií vo svojom profile.
12. OBHLIADKA MIESTA DODANIA PREDMETU ZÁKAZKY
12.1. Obhliadku miesta dodania predmetu zákazky (ďalej len „obhliadka“) verejný obstarávateľ záujemcom odporúča
vzhľadom na charakter uskutočnenia stavebných prác a určené miesto ich realizácie, čo môže mať vplyv napr. na
logistické riešenia zabezpečenia stavby záujemcami, resp. uchádzačmi.
12.2. Uskutočnenie obhliadky je možné vo vopred dohodnutom presnom termíne s kontaktnou osobou určenou verejným
obstarávateľom v lehote od 05.10.2021 do 24.10.2021.
12.3. Presný termín uskutočnenia obhliadky je nevyhnutné vopred dohodnúť s kontaktnou osobou, ktorou je Ing. Ján
Bednárik, telefonicky na mobilnom telefónnom čísle +421 908 915 287 alebo prostredníctvom elektronickej pošty
doručenej na elektronickú adresu bednarik@ruzomberok.sk a to minimálne 48 hodín pred jej plánovaným
uskutočnením záujemcom.
12.4. Verejný obstarávateľ pri organizovaní obhliadok pre záujemcov bude postupovať tak, aby v rámci svojich možností
predchádzal možnému vzniku konfliktu záujmov, resp. predchádzal vytvoreniu podmienok pre možné porušenie
zákona č. 187/2021 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
12.5. Ak sa na základe uskutočnenej obhliadky miesta dodania predmetu zákazky vyskytnú zo strany záujemcov žiadosti
o vysvetlenie informácií, ktoré môžu mať podstatný vplyv na prípravu ponuky v tomto verejnom obstarávaní,
záujemca požiada o ich vysvetlenie podľa bodu 11. tohto oddielu súťažných podkladov. Kontaktná osoba nie je
oprávnená poskytovať takéto informácie priamo počas uskutočňovanej obhliadky. Toto opatrenie verejný
obstarávateľ prijal z dôvodu zabezpečenia dodržiavania princípu transparentnosti a princípu rovnakého
zaobchádzania so záujemcami.
12.6. Všetky výdavky spojené s účasťou záujemcu na obhliadke verejným obstarávateľom určeného miesta dodania
predmetu zákazky idú na ťarchu záujemcu.
13. JAZYK PONUKY
13.1. V súlade s § 21 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní sa ponuky, doklady a dokumenty v tomto verejnom
obstarávaní predkladajú v štátnom jazyku používanom na území Slovenskej republiky, t. j. v slovenskom jazyku.
13.2. Ak je doklad alebo dokument vyhotovený v inom jazyku ako slovenskom, predkladá sa spolu s jeho úradným
prekladom do štátneho jazyka; to neplatí pre ponuky, doklady a dokumenty vyhotovené v českom jazyku. Ak sa zistí
rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je úradný preklad do štátneho jazyka, t. j. do slovenského jazyka.
13.3.Ponuka predložená uchádzačom v rozpore s požiadavkami uvedenými v ods. 13.1. a 13.2. tohto oddielu súťažných
podkladov bude identifikovaná ako ponuka neregulárna, v nadväznosti na definíciu neregulárnych ponúk uvedenú
v § 70 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní (ďalej len „neregulárna ponuka“), nakoľko nebude v súlade
s týmito súťažnými podkladmi.
14. MENA A CENY UVÁDZANÉ V PONUKE
14.1. Uchádzačom navrhovaná cena v ponuke musí byť vyjadrená v mene euro.
14.2. Navrhovaná cena musí byť spracovaná podľa oddielu B.2 súťažných podkladov označeného ako „ Spôsob určenia
ceny“.
14.3. Pre potreby financovania predmetu zákazky v tomto postupe zadávania zákazky je v čase vyhlásenia tohto
verejného obstarávania určený objem finančných prostriedkov bez DPH vo výške predpokladanej hodnoty zákazky
uvedenej v bode 2.5. tohto oddielu súťažných podkladov, určenej podľa pravidiel výpočtu predpokladanej hodnoty
zákazky uvedených v § 6 zákona o verejnom obstarávaní a na základe rozpočtu určeného a zdokumentovaného
verejným obstarávateľom pred vyhlásením tohto postupu zadávania zákazky.
Súťažné podklady
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14.4. Navrhovaná cena bez DPH uvedená v ponuke uchádzača môže byť, vzhľadom na aktuálnu situáciu zistenú na
relevantnom trhu, vyššia ako cena na trhu zdokumentovaná verejným obstarávateľom pred vyhlásením tohto
verejného obstarávania na základe čoho bola určená predpokladaná hodnota zákazky v tomto postupe zadávania
zákazky.
14.5. Navrhovaná zmluvná cena musí zahŕňať všetky uchádzačom identifikované náklady, ktoré súvisia, resp. vzniknú
v súvislosti s plnením predmetu zákazky a primeraný zisk uchádzača v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z.. Pokiaľ
uchádzač opomenie zohľadniť pri kalkulácii niektoré náklady v súvislosti s predmetom zadávanej zákazky, budú
všetky následky tejto skutočnosti pripísané na ťarchu uchádzača a nebude možné ich dodatočne zahrnúť do
zmluvy po jej uzavretí na základe výsledku tohto verejného obstarávania prostredníctvom dodatku, t. j. opomenutie
uvedenej povinnosti uchádzača nemôže byť považované za zákonný dôvod na zmenu zmluvy podľa § 18 zákona
o verejnom obstarávaní. Uvedené nevylučuje aplikáciu § 18 zákona o verejnom obstarávaní v prípadoch
uvedených v tomto ustanovení zákona.
14.6.Ponuka predložená uchádzačom v rozpore s požiadavkami uvedenými v bodoch 14.1.,14.2. a 14.5. tohto bodu
súťažných podkladov bude identifikovaná ako neregulárna ponuka, nakoľko nebude v súlade
s týmito súťažnými podkladmi.
15. ZÁBEZPEKA
15.1. Verejný obstarávateľ v tomto postupe zadávania zákazky vyžaduje zabezpečiť viazanosť ponuky uchádzača
zábezpekou v súlade s § 46 zákona o verejnom obstarávaní vo výške 299 950,00 EUR (slovom:
dvestodeväťdesiatdeväťtisícdeväťstopäťdesiat eur 0 centov).
15.2. Zábezpeka ponuky sa vyžaduje najneskôr v deň, ktorý je určený ako lehota na predkladanie ponúk, príp.
v relevantnom prípade ako predĺžená lehota na predkladanie ponúk podľa týchto súťažných podkladov.
15.3. Spôsob zloženia zábezpeky: Uchádzač môže zložiť zábezpeku nasledovnými spôsobmi:
- poskytnutím bankovej záruky za uchádzača, alebo
- poistením záruky, alebo
- zložením finančných prostriedkov na účet verejného obstarávateľa v banke v určenej lehote podľa bodu 15.2 tohto
bodu súťažných podkladov.
15.4. Podmienky zloženia zábezpeky ponuky:
15.4.1. Poskytnutie bankovej záruky za uchádzača.
15.4.1.1. Poskytnutie bankovej záruky, sa riadi ustanoveniami § 313 až § 322 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného
zákonníka. Záručná listina musí byť vystavená bankou alebo pobočkou zahraničnej banky
(ďalej len „banka“). Ak je banková záruka podpísaná elektronickým podpisom v súlade so všeobecne
záväznými predpismi (ďalej len „elektronický podpis“) uchádzač ju predloží elektronicky v jeho ponuke.
Pokiaľ banková záruka nebude podpísaná elektronickým podpisom uchádzač je povinný predložiť
oskenovaný originál záručnej listiny v ponuke prostredníctvom elektronického nástroja, pokiaľ nedoručí
originál bankovej záruky verejnému obstarávateľovi v listinnej podobe, v súlade s ustanovením § 46 ods. 9
zákona o verejnom obstarávaní, osobne, prostredníctvom pošty alebo iného doručovateľa na adresu
verejného obstarávateľa uvedenú v bode 1. tohto oddielu súťažných podkladov v lehote určenej na
predkladanie ponúk, v samostatnej neprehľadnej obálke označenej heslom tohto verejného obstarávania
označenej názvom tejto zákazky „ Mestská plaváreň v Ružomberku“.
15.4.1.2. Banková záruka vzniká písomným vyhlásením banky v záručnej listine vystavenej bankou, z ktorej musí
jednoznačne vyplývať, že banka potvrdzuje, že:
- uspokojí veriteľa (verejného obstarávateľa) za dlžníka (uchádzača) v prípade prepadnutia jeho zábezpeky
ponuky v prospech verejného obstarávateľa z dôvodu porušenia jeho záväzku tomto postupe zadávania
zákazky podľa § 46 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní, t. j. ak uchádzač odstúpi od svojej ponuky,
alebo neposkytne súčinnosť alebo odmietne uzavrieť zmluvu na základe výsledku tohto postupu zadávania
zákazky podľa § 56 ods. 8 až 15 zákona o verejnom obstarávaní.
- banková záruka sa použije na úhradu zábezpeky ponuky v stanovenej výške v bode 15.1. tohto bodu
súťažných podkladov,
- banka sa zaväzuje zaplatiť vzniknutú pohľadávku najneskôr do 5 pracovných dní po doručení výzvy
verejného obstarávateľa na zaplatenie, na určený účet verejného obstarávateľa uvedený v bode 15.4.3.1.
tohto bodu oddielu A.1 súťažných podkladov;
- platnosť bankovej záruky končí uplynutím lehoty viazanosti ponúk, resp. predĺženej lehoty viazanosti ponúk
určenej v súlade s § 46 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní, pokiaľ verejný obstarávateľ do uplynutia
doby platnosti bankovej záruky písomne oznámi takéto primerané predĺženie lehoty viazanosti ponúk
uchádzačom, ktorý sú povinní zabezpečiť bezodkladne predĺženie bankovej záruky a doručiť ho verejnému
Súťažné podklady
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obstarávateľovi najneskôr v deň uplynutia lehoty viazanosti ponúk, ktorá bola verejným obstarávateľom
predĺžená vo forme a spôsobom uvedeným v tomto bode súťažných podkladov.
15.4.1.3. Banková záruka zanikne :
- plnením banky vo výške, v akom banka za uchádzača poskytla záruku v prospech verejného obstarávateľa,
- odvolaním bankovej záruky na základe písomnej žiadosti verejného obstarávateľa,
- uplynutím doby platnosti bankovej záruky, ak si verejný obstarávateľ do uplynutia doby platnosti neuplatnil
svoje nároky voči banke vyplývajúce z vystavenej záručnej listiny, alebo v dobe platnosti bankovej záruky
uchádzač nepožiadal o predĺženie doby platnosti bankovej záruky.
15.4.1.4. Záručná listina, v ktorej banka písomne vyhlási, že uspokojí verejného obstarávateľa za uchádzača
do výšky finančných prostriedkov, ktoré verejný obstarávateľ požaduje ako zábezpeku viazanosti ponuky
uchádzača podľa podmienok uvedených v tomto bode súťažných podkladov, musí byť súčasťou ponuky
predloženej uchádzačom. Ak bankovú záruku poskytne zahraničná banka, ktorá nemá pobočku na území
Slovenskej republiky, záručná listina vyhotovená zahraničnou bankou v štátnom jazyku krajiny sídla takejto
banky musí byť zároveň doložená úradným prekladom do slovenského jazyka s výnimkou listiny
vyhotovenej v českom jazyku.
15.4.1.5. Ak požadovaný doklad o zábezpeke podľa tohto bodu súťažných podkladov nebude súčasťou predloženej
ponuky, bude uchádzač z tohto postupu verejného obstarávania vylúčený podľa § 53 ods. 5 písm. a) zákona
o verejnom obstarávaní.
15.4.1.6. Verejný obstarávateľ uvoľní bankovú záruku podľa § 46 ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní,
t. j. do siedmich dní odo dňa uplynutia lehoty viazanosti ponúk, alebo márneho uplynutia lehoty na doručenie
námietky, ak verejný obstarávateľ uchádzača vylúčil z tohto verejného obstarávania, alebo ak verejný
obstarávateľ zruší tento postup zadávania zákazky, alebo od uzavretia zmluvy, ako výsledku tohto
verejného obstarávania.
15.4.1.7. Platnosť poskytnutej bankovej záruky zanikne uplynutím lehoty, na ktorú bola vystavená, pokiaľ verejný
obstarávateľ písomne neoznámi banke svoje nároky z bankovej záruky počas doby jej platnosti.
15.4.2. Spôsob zloženia zábezpeky poistením záruky: Uchádzač predloží vo svojej ponuke spôsobom a podľa podmienok
uvedených v tomto bode súťažných podkladov doklad o poistení záruky (poistnú zmluvu) vystavený podľa
podmienok a požiadaviek uvedených v ods. 15.4. tohto bodu súťažných podkladov - poistný druh: poistné odvetvie
neživotného poistenia podľa Prílohy č. 1 k zákonu č.39/2015 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých
zákonov.
15.4.2.1. Ak je doklad o poistení záruky podpísaný elektronickým podpisom uchádzač ho predloží elektronicky
v jeho ponuke. Pokiaľ doklad o poistení záruky nebude podpísaný elektronickým podpisom uchádzač je
povinný predložiť oskenovaný originál poistenia záruky je uchádzač povinný predložiť v ponuke
predloženej prostredníctvom elektronického nástroja, pokiaľ nedoručí originál dokladu o poistení záruky
verejnému obstarávateľovi v listinnej podobe, v súlade s ustanovením § 46 ods. 9 zákona o verejnom
obstarávaní, osobne, prostredníctvom pošty alebo iného doručovateľa na adresu verejného obstarávateľa
uvedenú v bode 1. tohto oddielu súťažných podkladov v lehote určenej na predkladanie ponúk
v samostatnej neprehľadnej obálke označenej heslom tohto verejného obstarávania označenej názvom
tejto zákazky „ Mestská plaváreň v Ružomberku“.
15.4.2.2. Poskytnutie poistenia záruky musí byť v súlade so zákonom č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve a o zmene
a doplnení niektorých zákonov, v platnom znení. Poistná zmluva musí byť uzatvorená tak, že poisteným
je uchádzač a oprávnenou osobou z poistnej zmluvy je verejný obstarávateľ.
15.4.2.3.Doba platnosti poistenia záruky musí byť určená v poistnej zmluve, ako aj v doklade vystavenom
poisťovňou o existencii poistenia záruky, minimálne do skončenia lehoty viazanosti ponúk. Z dokladu
vystaveného poisťovňou musí ďalej vyplývať, že poisťovňa uspokojí oprávnenú osobu (verejného
obstarávateľa) za poisteného (uchádzača) v prípade prepadnutia jeho zábezpeky v prospech verejného
obstarávateľa vo verejnom obstarávaní na zákazku s názvom „Zníženie energetickej náročnosti budovy
Mestského domu v Čadci“ a zároveň musí byť toto verejné obstarávanie nezameniteľne identifikované
číslom tohto verejného obstarávania prideleným verejným obstarávateľom, uvedené v bode 1 tohto oddielu
súťažných podkladov.
15.4.2.4. Z predloženého dokladu musí ďalej jednoznačne vyplývať, že:
a) poisťovňa predĺži platnosť poistenia záruky v prípade, že bude lehota viazanosti ponúk v tomto verejnom
obstarávaní predĺžená,
b) poisťovňa sa bez výhrad zaväzuje zaviazať zaplatiť na účet verejného obstarávateľa pohľadávku krytú
poistením záruky do 5 pracovných dní po doručení výzvy verejného obstarávateľa na jej zaplatenie,
Súťažné podklady
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c) poistenie záruky vzniká dňom uzavretia poistnej zmluvy medzi poisťovňou a poisteným (uchádzačom)
a zábezpeka vzniká doručením dokladu vystaveného poisťovňou o poistení záruky verejnému
obstarávateľovi.
15.4.2.5. Poistenie záruky zanikne:
a) plnením poisťovne vo výške zábezpeky, ktoré poisťovňa poskytla za uchádzača v prospech verejného
obstarávateľa,
b) odvolaním poistenia záruky uchádzača na základe písomného oznámenia (súhlasu verejného
obstarávateľa) doručeného uchádzačovi,
c) uplynutím doby platnosti poistenia záruky, ak si verejný obstarávateľ do uplynutia riadnej alebo
predĺženej doby platnosti (v prípade predĺženia lehoty viazanosti) neuplatnil svoje nároky voči poisťovni
vyplývajúce z vystaveného dokladu.
15.4.3. Zloženie finančných prostriedkov uchádzačom na bankový účet verejného obstarávateľa.
15.4.3.1. Finančné prostriedky v stanovenej výške musia byť zložené na depozitný účet verejného obstarávateľa
vedený v banke: : Slovenská sporiteľňa, a. s. číslo účtu v podobe IBAN: SK07 0900 0000 0051 1559 0824,
poznámka: zábezpeka – „Mestská plaváreň Ružomberok“ s uvedením variabilného symbolu, ktorým je
IČO uchádzača. Variabilný symbol uchádzač uvedie ako desaťmiestne číslo, ktoré bude pozostávať z:
ôsmych číslic identifikačného čísla uchádzača (IČO) na konci doplnených o dve nuly. Ak má uchádzač
šesťmiestne IČO, na konci doplní štyri nuly. Ako špecifický symbol uchádzač uvedie svoje vnútroštátne
identifikačné číslo. Uchádzač uvedie do správy pre prijímateľa svoje obchodné meno.
15.4.3.2. Finančné prostriedky musia byť pripísané na účte verejného obstarávateľa najneskôr v deň uplynutia lehoty
na predkladanie ponúk.
15.4.3.3. Ak finančné prostriedky nebudú zložené/pripísané na účte verejného obstarávateľa v lehote podľa bodu
15.5.2.2 bude uchádzač z tohto postupu verejného obstarávania vylúčený podľa ods. 53 ods. 5 písm. a)
zákona o verejnom obstarávaní, nakoľko nezložil zábezpeku podľa podmienok určených verejným
obstarávateľom v týchto súťažných podkladoch.
15.4.3.4. Doba platnosti zábezpeky ponuky zložením finančných prostriedkov na účet verejného obstarávateľa trvá
do uplynutia lehoty viazanosti ponúk, resp. do uplynutia primerane predĺženej lehoty viazanosti ponúk
v súlade s § 46 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní.
15.4.3.5. Podmienky uvoľnenia alebo vrátenia zábezpeky pred uplynutím lehoty viazanosti ponúk.
15.4.3.5.1 Verejný obstarávateľ vráti uchádzačovi zábezpeku podľa § 46 ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní,
t. j. do siedmich dní odo dňa márneho uplynutia lehoty na doručenie námietky, ak verejný obstarávateľ
uchádzača vylúčil z tohto postupu zadávania zákazky, alebo ak verejný obstarávateľ zruší tento postup
zadávania zákazky.
15.4.3.5.1 Verejný obstarávateľ vystaví banke prevodný príkaz na prevod finančných prostriedkov, ktoré slúžili ako
zábezpeka ponuky uchádzača, na účet vedený v banke uvedený v ponuke uchádzača.
15.6. Spôsob zloženia zábezpeky si uchádzač vyberie podľa určených podmienok v tomto bode oddielu A.1 súťažných
podkladov sám.
15.7. Dôkaz o bankovej záruke alebo o poistení záruky môže uchádzač, v súlade s § 46 ods. 9 zákona o verejnom
obstarávaní predložiť verejnému obstarávateľovi v listinnej podobe.
15.8. V prípade predĺženia lehoty viazanosti ponúk zábezpeka ponúk naďalej zabezpečuje viazanosť ponúk uchádzačov
až do uplynutia takto primerane predĺženej lehoty viazanosti ponúk v súlade s § 46 ods. 2 zákona o verejnom
obstarávaní. Uchádzači
16. VYHOTOVENIE A OBSAH PONUKY
16.1.Ponuka musí byť vyhotovená v písomnej forme, ktorá zabezpečí trvalé zachytenie jej obsahu v súlade so všetkými
požiadavkami a podmienkami uvedenými v zadávacej dokumentácii k tomuto verejnému obstarávaniu.
.
16.2. Ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať všetky doklady, dokumenty a informácie požadované verejným
obstarávateľom v zadávacej dokumentácii:
16.2.1. Uchádzačom úplne a pravdivo vyplnená Príloha č. 8 týchto súťažných podkladov podľa poskytnutého vzoru
v rámci zadávacej dokumentácie a pokynov v ňom uvedených, ktorou je Krycí list ponuky (ďalej len „Príloha č. 8
SP“), podpísaný uchádzačom alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača, resp. osobami oprávnenými konať
za uchádzača; v prípade skupiny dodávateľov musí byť podpísaný každým členom skupiny alebo
osobou/osobami oprávnenými konať v tejto veci za člena skupiny. Identifikačné údaje uchádzača v prípade
skupiny dodávateľov sú identifikačné údaje každého člena skupiny dodávateľov v rozsahu uvedenom v Prílohe
č. 8 SP.
16.2.1.1. V súbore s názvom „Krycí list ponuky“(podľa Prílohy č. 8 SP) musia byť uvedené:
Súťažné podklady
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 identifikačné údaje uchádzača (obchodné meno, adresa sídla uchádzača), oprávnené osoby
konať za uchádzača, s uvedením ich kontaktných údajov (telefónnych čísiel, e-mailové adresy),
 informácie o osobe, ktorej služby alebo podklady pri vypracovaní ponuky uchádzač využil, v prípade
ak nevypracoval ponuku sám, v rozsahu meno a priezvisko, obchodné meno alebo názov, adresa
pobytu, sídlo alebo miesto podnikania a identifikačné číslo, ak bolo pridelené. V opačnom prípade
uchádzač uvedie informáciu o tom, že ponuku vypracoval sám.
 zoznam predložených dokladov a dokumentov v ponuke (uchádzač samostatne predkladá
minimálne dokumenty: krycí list ponuky, samostatne súbory s dokumentami k splneniu podmienok
účasti, samostatne súbory s požiadavkami na predmet zákazky, samostatne súbor s návrhom
zmluvy s prílohami a samostatne súbor s návrhom na plnenie kritérií),
 za účelom zabezpečenia elektronickej komunikácie, uchádzač v Krycom liste uvedie Vyhlásenie
o elektronickej komunikácii a Vyhlásenie o neexistencii konfliktu záujmov (súčasť Krycieho
listu) a čestné vyhlásenie o pravdivosti a úplnosti predložených dokladov a čestné vyhlásenie
o dodržiavaní Etického kódexu záujemcu/uchádzača.
Krycí list ponuky musím mať ten istý obsah ako poskytnutá Príloha č. 8 SP. Tento dokument musí
byť elektronicky podpísaný kvalifikovaným elektronickým podpisom oprávnenou
osobou/oprávnenými osobami konať v mene uchádzača. Všetky dokumenty, ktoré budú
uchádzačom uvedené v súboroch uvedených v Zozname súborov v Krycom liste ponuky sa budú
považovať za podpísané uchádzačom. Krycí list musí byť predložený v needitovateľnej forme vo
formáte „pdf“ alebo v editovateľnej forme vo formáte „docx“, tak aby bolo možné kvalifikovaný
elektronický podpis komisiou verejného obstarávateľa overiť. Verejný obstarávateľ vyžaduje
kvalifikovaný elektronický podpis v súlade s ustanovením § 20 ods. 12 písm. b) a ods. 13 zákona
o verejnom obstarávaní.
16.2.1.2. V prípade skupiny dodávateľov uchádzač uvedie identifikačné údaje každého člena skupiny
dodávateľov s uvedením obchodného mena, adresy sídla alebo miesta podnikania, meno kontaktnej
osoby, telefónneho čísla a elektronickej adresy kontaktnej osoby. Ak za skupinu dodávateľov koná
skupinou poverená osoba, resp. konajú skupinou poverené osoby, uchádzač predloží aj udelené
plnomocenstvo pre túto osobu, resp. osoby, ktoré budú oprávnené prijímať pokyny a konať v mene
všetkých ostatných členov skupiny dodávateľov. Udelené plnomocenstvo musí byť podpísané
oprávnenými osobami všetkých členov skupiny dodávateľov, tento súbor uchádzač predloží
v needitovateľnej forme vo formáte „pdf“.
16.2.2. Uchádzačom doplnená a uchádzačom/oprávnenou osobou/oprávnenými osobami konať za uchádzača podpísaná
Príloha č. 4 týchto súťažných podkladov, ktorou je záväzný návrh Zmluvy o dielo (ďalej len „Príloha č. 4 SP“),
ktorý uchádzač predloží v jednom vyhotovení bez jej príloh (nemenné prílohy zmluvy, netýkajúce sa návrhu na
plnenie kritérií, budú súčasťou zmluvy s úspešným uchádzačom v rovnakom rozsahu a s rovnakým obsahom,
ako sú uvedené v týchto súťažných podkladoch) s výnimkou Prílohy č. 6 týchto súťažných podkladov, ktorou je
Zoznam subdodávateľov (ďalej len „Príloha č. 6 SP“), ktorá bude po ukončení tohto verejného obstarávania
úspešným uchádzačom upravená podľa aktualizovaných informácií zodpovedajúcich skutočnosti pri podpise
zmluvy, ďalej s výnimkou prílohy týkajúce sa návrhu na plnenie kritérií, t. j. uchádzačom ocenenej Prílohy č. 2
týchto súťažných podkladov, ktorou je Kalkulácia predmetu zákazky - výkaz výmer (ďalej len „Príloha č. 2 SP“),
ktorá bude v prípade úspešného uchádzača aktualizovaná pri podpise zmluvy podľa výsledku uskutočnenej
elektronickej aukcie. V prípade skupiny dodávateľov musí byť Príloha č. 4 SP podpísaná každým členom skupiny
alebo osobou/osobami oprávnenými konať v danej veci za člena skupiny.
16.2.2.1. Uchádzač predloží Prílohu č. 4 ako vyplnený, podpísaný a oskenovaný dokument vrátane uchádzačom
úplne vyplnenej Prílohy č. 5 týchto súťažných podkladov podľa pokynov v nej uvedených, ktorou bude
uchádzačom vypracovaný Záväzný harmonogram postupu uskutočnenia stavebných prác (ďalej len
„Príloha č. 5 SP“) predložený uchádzačom v ponuke podľa požiadaviek uvedených v oddiele B.1
súťažných podkladov vrátane jeho grafického znázornenia. Tento súbor uchádzač predloží
v needitovateľnej forme vo formáte „pdf“.
6.2.3. Ak uchádzač plánuje zabezpečiť realizáciu predmetu diela prostredníctvom subdodávateľov, uvedie túto skutočnosť
v Prílohe č. 6 týchto súťažných podkladov (ďalej len „Príloha č. 6 SP“), ktorou je Zoznam subdodávateľov, vrátane
všetkých požadovaných informácií verejným obstarávateľom o subdodávateľoch v uvedenej prílohe. Navrhovaní
subdodávatelia musia spĺňať rovnaké podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia ako úspešný
uchádzač, pričom oprávnenie podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní musí mať vo vzťahu
k tej časti zákazky, ktorú má realizovať, a nesmú u neho existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm.
a) až h) zákona o verejnom obstarávaní. Ak niektorý z uchádzačom navrhovaných subdodávateľov nemá
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povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri
partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov uchádzač uvedie túto skutočnosť
v predkladanej ponuke v rámci čestného vyhlásenia v Prílohe č. 6 SP, v nadväznosti na § 11 zákona o verejnom
obstarávaní. Doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti subdodávateľa je možné predbežne nahradiť
jednotným európskym dokumentom podľa § 39 zákona o verejnom obstarávaní.
16.2.4. Úplne vyplnený Návrh na plnenie kritérií určených verejným obstarávateľom na vyhodnotenie ponúk podľa tabuľky
uvedenej v Prílohe č. 1 časti A.3 KRITÉRIÁ NA VYHODNOTENIE PONÚK A PRAVIDLÁ ICH UPLATNENIA),
podpísaný uchádzačom alebo osobou/osobami oprávnenou/oprávnenými konať za uchádzača; v prípade
skupiny dodávateľov musí byť podpísaný každým členom skupiny alebo osobou/osobami oprávnenými konať
v danej veci za člena skupiny, spolu s neoddeliteľnými, s návrhom na plnenie kritérií súvisiacimi dokumentmi,
ktorými sú podľa časti B.2 súťažných podkladov uchádzačom ocenená a úplne vyplnená Príloha č. 2 SP
a uchádzačom úplne vyplnená Príloha č. 5 SP, spolu s podrobnými opismi a dôkazmi požadovanými verejným
obstarávateľom pre potreby objektívneho vyhodnotenia kritériá B. na vyhodnotenie ponúk, uvedenými v oddiele
B.1 a v oddiele A.3 týchto súťažných podkladov. Uvedené verejný obstarávateľ určil z dôvodu potreby
zabezpečenia podstatných informácií poskytovaných uchádzačom v predloženej ponuke, na základe ktorých je
možné relevantne a objektívne vyhodnotiť návrhy uchádzačov na plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk vrátane
posúdenia ich reálnosti, príp. mimoriadne nízkej ponuky.
16.2.4.1. Ponuku, ktorá z akýchkoľvek dôvodov bude obsahovať viac rôznych návrhov na plnenie určených kritérií
na vyhodnotenie ponúk nebude verejný obstarávateľ považovať za variantné riešenie, a v takomto
prípade bude postupovať v súlade s Výkladovým stanoviskom Úradu pre verejné obstarávanie
č. 5/2016 a za rozhodný bude považovať ten návrh, ktorý bude podľa verejným obstarávateľom
určených kritérií na vyhodnotenie ponúk najvýhodnejší pre verejného obstarávateľa a to výlučne
za predpokladu, že uvedené nebude mať vplyv na poradie uchádzačov v tomto verejnom obstarávaní.
V opačnom prípade bude verejný obstarávateľ, v súlade s princípom nediskriminácie, ako rozhodný
návrh pri vyhodnocovaní danej ponuky kvalifikovať ten návrh, ktorý bude z hľadiska poradia
vo verejnom obstarávaní najvýhodnejší pre ostatných uchádzačov.
16.2.5. Doklad o zložení zábezpeky podľa bodu 15. tohto oddielu súťažných podkladov, pokiaľ uchádzač nezloží
zábezpeku na účet verejného obstarávateľa (v takom prípade uchádzač doručí spôsobom uvedeným
v bode 10. tohto oddielu súťažných podkladov doklad o zložení zábezpeky na účet verejného
obstarávateľa v súlade s podmienkami uvedenými v bode 15. týchto súťažných podkladov).
16.2.6. Všetky ďalšie, verejným obstarávateľom požadované informácie, dokumenty, opisy a návrhy, ktoré sú uvedené
v oddiele B.1 Opis predmetu zákazky, a v oddiele A.3 KRITÉRIÁ NA VYHODNOTENIE PONÚK A PRAVIDLÁ ICH UPLATNENIA
týchto súťažných podkladov a v oznámení, neuvedené v predchádzajúcich odsekoch tohto bodu súťažných
podkladov.
16.3. Ponuka, ktorá nebude obsahovať všetky doklady a dokumenty požadované verejným obstarávateľom v oznámení
a v týchto súťažných podkladoch, bude identifikovaná ako neregulárna nakoľko nebude v súlade s oznámením
a súťažnými podkladmi v tomto postupe zadávania zákazky.
16.4. Verejný obstarávateľ odporúča, aby doklady a dokumenty v ponuke uchádzač zoradil v poradí zodpovedajúcom
poradiu dokumentov a dokladov, uvedenému v Prílohe č. 8 SP, a aby všetky strany ponuky boli vzostupne
očíslované.
16.5. Ponuka musí byť spracovaná a predložená v súlade s právnym poriadkom platným v Slovenskej republike. Ponuku
ktorej obsah, resp. jeho časť bude v rozpore s právnym poriadkom platným v Slovenskej republike, bude verejný
obstarávateľ považovať za neregulárnu, nakoľko nebude v súlade s týmito súťažnými podkladmi.
16.6. Doklady a dokumenty, prostredníctvom ktorých uchádzač preukazuje v tomto postupe zadávania zákazky splnenie
podmienok účasti vo verejnom obstarávaní, požadované v oznámení a podľa oddielu A.2 týchto súťažných
podkladov označeného ako „ Podmienky účasti uchádzačov“, resp. Jednotný európsky dokument pre verejné
obstarávanie (ďalej len „jednotný európsky dokument“), ktorým hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť
doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené verejným obstarávateľom v tomto postupe zadávania
zákazky podľa § 39 zákona o verejnom obstarávaní, a ktorý musí byť vyplnený a predložený v súlade s Vyhláškou
Úradu pre verejné obstarávanie č. 155/2016, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o jednotnom európskom dokumente
a jeho obsahu, uchádzač predloží spolu s ponukou spôsobom uvedeným v bode 10. týchto súťažných podkladov.
Uchádzač zároveň uvedie zoznam predkladaných dokladov na preukázanie splnenia podmienok účasti v Prílohe
č. 8 SP v časti označenej ako „Obsah ponuky: Zoznam predložených dokladov a dokumentov v ponuke“.
17. PREDKLADANIE PONÚK A ZMENA PONUKY
17.1. Pri predkladaní ponúk sa postupuje podľa § 49 zákona o verejnom obstarávaní.
Súťažné podklady
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17.2. Ponuka predložená uchádzačom musí byť vyhotovená v písomnej forme a predložená elektronicky
prostredníctvom elektronického nástroja eZakazky na portáli s elektronickou adresou www.ezakazky.sk .
Elektronický systém automaticky zabezpečí („uzamkne“) ponuku do lehoty na otváranie ponúk tak, aby ju nebolo
možné pred lehotou na otváranie ponúk sprístupniť.
17.3. Uchádzač predkladá ponuku verejnému obstarávateľovi na názov zákazky „Výstavba Mestskej plavárne v
Ružomberku“.
17.4. Uchádzač predkladá ponuku tak, že samostatne vloží súbory obsahujúce dokumenty k splneniu podmienok
účasti, dokumenty k požiadavkám na predmet zákazky, návrh zmluvy, návrh na plnenie kritérií a krycí list ponuky.
Maximálna veľkosť jedného súboru je 100 MB. Povolené formáty súborov DOC, DOCX, HTML, HTM, ODT, PDF,
XLS, XLSX, ODS, PPT, PPTX, TXT, RTF, BMP, GIF, JPG, PNG, PSD, TIF, TIFF, AI, EPS, PS, DWG, 7z, zip, zipx,
tar.gz, rar, asice.
17.5. Postup pri predložení ponuky v elektronickom nástroji:
1) kliknúť na záložku „Ponuka
2) kliknúť na záložku „Identifikácia uchádzača“ a skontrolovať údaje (v prípade potreby úpravy údajov, údaje
uchádzač doplní či upraví a potom údaje uloží.)
3) kliknúť na záložku „Dokumenty ponuky“ a nahrať požadované dokumenty ponuky do tejto záložky
4) kliknúť na záložku „Návrh na plnenie kritérií“ a svoj návrh na plnenie kritérií (v zmysle prílohy č. 1 oddielu A.3
SP) nahrať do tejto záložky.
5) kliknúť na záložku „Krycí list ponuky“ a vyplnený Krycí list (v zmysle Prílohy č. 8 SP), ktorý bude podpísaný
zaručeným elektronickým podpisom, nahrať do tejto záložky.
Odoslanie ponuky: kliknúť na záložku „Odoslanie ponuky“ (tlačidlo dole), čím je ponuka odoslaná!
Predkladanie Návrhu na plnenie kritérií (Príloha č. 1 oddielu A.3 SP): uchádzač na stránke www.ezakazky.sk
pod hlavičkou verejného obstarávateľa a v tejto zákazke označenej jej názvom nahrá ním vyplnený dokument „Návrh
na plnenie kritérií“ vo formáte „pdf“ a takto vložený návrh na plnenie kritérií uloží.
17.6.Uchádzač môže v tomto postupe zadávania zákazky predložiť iba jednu ponuku. Uchádzač nemôže byť v tomto
postupe zadávania zákazky členom skupiny dodávateľov, ktorá predkladá ponuku. Verejný obstarávateľ vylúči
uchádzača, ktorý bude súčasne členom skupiny dodávateľov podľa § 49 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní.
17.7. Verejný obstarávateľ vylúči uchádzača v súlade s § 49 ods. 4 písm . a) zákona o verejnom obstarávaní, ak:
- nedodrží určený spôsob komunikácie,
- obsah jeho ponuky nie je možné sprístupniť,
- nepredložil ponuku vo vyžadovanom formáte kódovania, ak je potrebný na ďalšie spracovanie
pri vyhodnocovaní ponúk.
17.8.Po doručení ponuky do elektronického nástroja verejný obstarávateľ prostredníctvom tohto nástroja elektronicky
potvrdí prijatie ponuky uchádzača.
17.9. Elektronicky doručené ponuky podľa podmienok uvedených v týchto súťažných podkladoch verejný obstarávateľ
eviduje v súlade s § 24 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní.
17.10. Uchádzač môže predloženú ponuku podľa podmienok určených v týchto súťažných podkladoch alebo jej časť
dodatočne doplniť, zmeniť alebo stiahnuť do uplynutia určenej lehoty na predkladanie ponúk.
17.11. Doplnenie alebo zmenu ponuky alebo jej časti je možné vykonať priamo v elektronickom nástroji stiahnutím svojej
pôvodnej ponuky alebo jej časti a vložením novej ponuky alebo jej časti, avšak len v lehote na predkladanie ponúk.
17.12. Ak uchádzač nevypracoval ponuku sám, uvedie v ponuke osobu, ktorej služby alebo podklady pri jej vypracovaní
využil. Údaje podľa prvej vety uchádzač uvedie v Prílohe č. 8 SP v rozsahu meno a priezvisko, obchodné meno alebo
názov, adresa pobytu, sídlo alebo miesto podnikania a identifikačné číslo, ak bolo pridelené.
18. LEHOTA NA PREDKLADANIE PONÚK
18.1. Lehota na predkladanie ponúk v tomto verejnom obstarávaní uplynie dňa 02.11.2021 o 10.00 hod.
18.2. Lehota uvedená v predchádzajúcom ods. 18.1. môže byť verejným obstarávateľom primerane predĺžená redakčnou
opravou oznámenia v prípade vzniku odôvodnenej objektívnej potreby.
19. OTVÁRANIE PONÚK
19.1. Otváranie ponúk podľa § 52 zákona o verejnom obstarávaní sa uskutoční na mieste a v čase uvedenom
v oznámení, t. j. v administratívnej miestnosti verejného obstarávateľa na adrese Bystrická cesta 1,
034 01 Ružomberok, Slovensko, dňa 02.11.2021 o 10.05 hod.
Súťažné podklady
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19.2. Ponuky predložené v súlade s podmienkami a požiadavkami verejného obstarávateľa uvedenými v oznámení
a v týchto súťažných podkladoch bude otvárať komisia na vyhodnotenie ponúk zriadená verejným obstarávateľom
podľa § § 51 zákona o verejnom obstarávaní, ktorá bude zároveň komisiou na vyhodnotenie splnenia podmienok
účasti zriadenou verejným obstarávateľom podľa § 40 ods. 14 zákona o verejnom obstarávaní (ďalej aj „komisia“).
19.3. Vzhľadom na skutočnosť, že verejný obstarávateľ použije v tomto verejnom obstarávaní elektronickú aukciu
v súlade § 54 zákona o verejnom obstarávaní, podľa § 54 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní je otváranie ponúk
neverejné, údaje z otvárania ponúk komisia nezverejňuje a zápisnica z otvárania ponúk sa uchádzačom neposiela.

20. DÔVERNOSŤ VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
20.1. Podľa § 20 ods. 18 zákona o verejnom obstarávaní komunikácia, výmena a uchovávanie informácií sa v tomto
verejnom obstarávaní bude uskutočňovať spôsobom, ktorý zabezpečí integritu a zachovanie dôvernosti údajov
uvedených v ponuke uchádzača. Obsah ponúk bude sprístupnený a možno ho preskúmavať až po uplynutí lehoty
určenej na ich predloženie v oznámení, resp. v týchto súťažných podkladoch.
20.2. Podľa § 22 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní je verejný obstarávateľ povinný zachovávať mlčanlivosť
o informáciách označených ako dôverné, ktoré im uchádzač poskytol; na tento účel uchádzač označí,
ktoré skutočnosti považuje za dôverné.
20.3. V súlade s § 22 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní pre účely tohto verejného obstarávania je možno označiť
za dôverné informácie výhradne obchodné tajomstvo, technické riešenia a predlohy, návody, projektové
dokumentácie a spôsob výpočtu jednotkových cien.
20.4. Obsahom predchádzajúcich ods. tohto bodu tohto oddielu súťažných podkladov nie sú dotknuté ustanovenia zákona
o verejnom obstarávaní, ukladajúce povinnosť verejného obstarávateľa oznamovať či zasielať úradu dokumenty a
iné oznámenia, ako ani ustanovenia ukladajúce verejnému obstarávateľovi a úradu zverejňovať dokumenty a iné
oznámenia podľa zákona o verejnom obstarávaní a tiež povinnosti zverejňovania zmlúv podľa osobitného predpisu,
ktorým je zákon č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov.
20.5. Podľa § 53 ods. 11 zákona o verejnom obstarávaní členovia komisie zriadenej verejným obstarávateľom
podľa § 51 zákona o verejnom obstarávaní nesmú poskytovať informácie o obsahu ponúk počas vyhodnocovania
ponúk. Na člena komisie sa vzťahuje povinnosť podľa § 22 zákona o verejnom obstarávaní.
21. VYHODNOTENIE PREUKÁZANIA SPLNENIA PODMIENOK ÚČASTI UCHÁDZAČMI
21.1. Verejný obstarávateľ vyhodnotí splnenie podmienok účasti uchádzačmi v tomto verejnom obstarávaní postupom
v súlade s oznámením a týmito súťažnými podkladmi a podľa § 40 zákona o verejnom obstarávaní.
21.2. Verejný obstarávateľ podľa § 40 ods. 6 písm. j) zákona o verejnom obstarávaní vylúči z verejného obstarávania
uchádzača, ktorý nepredloží po písomnej žiadosti verejného obstarávateľa doklady nahradené jednotným európskym
dokumentom podľa § 39 zákona o verejnom obstarávaní v určenej lehote.
21.3. Verejný obstarávateľ uzná rovnocenné potvrdenie vydané príslušným orgánom iného členského štátu, ktorým
uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ príjme
aj iný rovnocenný doklad predložený uchádzačom.
21.4. Verejný obstarávateľ písomne požiada uchádzača o vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov vždy,
keď z predložených dokladov nebude možné posúdiť ich platnosť alebo splnenie podmienky účasti. Uchádzač musí
doručiť vysvetlenie alebo požadované doplnenie predložených dokladov do dvoch pracovných dní
odo dňa doručenia žiadosti, spôsobom uvedeným v bode 10. tohto oddielu súťažných podkladov, pokiaľ verejný
obstarávateľ neurčí v písomnej žiadosti o vysvetlenie, resp. doplnenie dlhšiu lehotu.
21.5. Verejný obstarávateľ je povinný vylúčiť z verejného obstarávania uchádzača vždy ak nastane niektorá podmienka
uvedená v § 40 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní.
21.6. Vysvetlenie ponuky poskytnuté uchádzačom na základe žiadosti o vysvetlenie verejného obstarávateľa sa stáva
súčasťou dokladov uchádzača, ktorými preukazuje splnenie určených podmienok účasti v tomto verejnom
obstarávaní. Z uvedeného dôvodu je uchádzač povinný dodržať určený spôsob komunikácie
elektronicky pri doručení vysvetlenia alebo doplnenia predložených dokladov, uvedený v bode 10. tohto oddielu
súťažných podkladov. Ak uchádzač nedodrží tento spôsob komunikácie, verejný obstarávateľ bude postupovať
podľa § 49 ods. 4 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní a vylúči uchádzača, ak nedodržal určený spôsob
komunikácie.
21.7. Verejný obstarávateľ bezodkladne písomne upovedomí uchádzača, že bol vylúčený s uvedením dôvodu a lehoty,
v ktorej môže byť doručená námietka, v súlade s § 40 ods. 13 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní.
21.8. Uchádzač, ktorý nespĺňa podmienky účasti osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. a), g) a h) zákona
o verejnom obstarávaní alebo sa na neho vzťahuje dôvod na vylúčenie podľa odseku 6 písm. d) až g) a odseku 7
zákona o verejnom obstarávaní, je podľa § 40 ods. 8 zákona o verejnom obstarávaní oprávnený verejnému
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obstarávateľovi preukázať, že prijal dostatočné opatrenia na vykonanie nápravy. Opatreniami na vykonanie
nápravy musí uchádzač preukázať, že zaplatil alebo sa zaviazal zaplatiť náhradu týkajúcu sa akejkoľvek škody,
napravil pochybenie, dostatočne objasnil sporné skutočnosti a okolnosti, a to aktívnou spoluprácou s príslušnými
orgánmi, a že prijal konkrétne technické, organizačné a personálne opatrenia, ktoré sú určené na to, aby sa
zabránilo budúcim pochybeniam, priestupkom, správnym deliktom alebo trestným činom. Uchádzač, ktorému bol
uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v inom členskom štáte, nie je
oprávnený verejnému obstarávateľovi preukázať, že prijal opatrenia na vykonanie nápravy podľa predchádzajúcich
dvoch viet, ak je toto rozhodnutie vykonateľné v Slovenskej republike.
21.9. Verejný obstarávateľ na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti uchádzačmi v tomto verejnom obstarávaní, ako je
uvedené v bode 19. ods. 189.2. tohto oddielu súťažných podkladov, zriadi komisiu v súlade s § 40 ods. 14 zákona
o verejnom obstarávaní, pričom použije § 51 zákona o verejnom obstarávaní. Táto komisia bude zriadená aj na
vyhodnotenie ponúk podľa § 53, resp. § 55 zákona o verejnom obstarávaní.
22. VYHODNOTENIE PONÚK
22.1. Verejný obstarávateľ vyhodnotí ponuky podľa § § 53 a podľa § 55 zákona o verejnom obstarávaní prostredníctvom
komisie.
22.2. Požiadavky na predmet zákazky verejný obstarávateľ vyhodnotí podľa § 53 zákona o verejnom obstarávaní a vylúči
ponuky, ktoré nesplnia určené požiadavky na predmet zákazky. V súlade s § 53 ods. 1 komisia v prípade
pochybností overí správnosť informácií a dôkazov, ktoré poskytli uchádzači v predložených ponukách.
22.3. Verejný obstarávateľ vyhodnotí ponuky i z hľadiska ich regulárnosti a prijateľnosti pre verejného obstarávateľa
podľa podmienok a požiadaviek uvedených v týchto súťažných podkladoch v nadväznosti na ich definície
uvedené v § 70 ods. 2 až 4 zákona o verejnom obstarávaní, pričom verejný obstarávateľ v tomto postupe zadávania
zákazky, vzhľadom na aktuálnu situáciu na stavebnom trhu, nebude považovať za neprijateľné ponuky, ktorých
cena je vyššia ako rozpočet určený a zdokumentovaný verejným obstarávateľom pred vyhlásením verejného
obstarávania, podľa ods. 2.5. bodu 2. tohto oddielu súťažných podkladov.
22.4. Uchádzač môže byť požiadaný o písomné vysvetlenie svojej ponuky spôsobom uvedeným v bode 10. tohto oddielu
súťažných podkladov a ak je to potrebné aj o predloženie dôkazov.Vysvetlením ponuky nemôže dôjsť k jej zmene.
Za zmenu ponuky sa nepovažuje odstránenie zrejmých chýb v písaní a počítaní. Uchádzač musí doručiť
odôvodnenie mimoriadne nízkej ponuky do dvoch pracovných dní odo dňa odoslania žiadosti, pokiaľ komisia
v žiadosti o vysvetlenie neurčí dlhšiu lehotu.
22.5. Ak sa pri zákazke javí ponuka ako mimoriadne nízka vo vzťahu k stavebným prácam komisia písomne požiada
uchádzača o vysvetlenie týkajúce sa tej časti ponuky/tých častí ponuky, ktoré sú pre jej cenu podstatné. Uchádzač
musí doručiť odôvodnenie mimoriadne nízkej ponuky do dvoch pracovných dní odo dňa odoslania žiadosti,
pokiaľ komisia v žiadosti o vysvetlenie neurčí dlhšiu lehotu. Vysvetlenie sa podľa § 53 ods. 2 zákona o verejnom
obstarávaní môže týkať najmä:
a) hospodárnosti stavebných postupov, hospodárnosti výrobných postupov alebo hospodárnosti poskytovaných
služieb,
b) technického riešenia alebo osobitne výhodných podmienok, ktoré má uchádzač k dispozícii na dodanie tovaru,
na uskutočnenie stavebných prác, na poskytnutie služby,
c) osobitosti tovaru, osobitosti stavebných prác alebo osobitosti služby navrhovanej uchádzačom,
d) dodržiavania povinností v oblasti pracovného práva, najmä s ohľadom na dodržiavanie minimálnych mzdových
nárokov, ochrany životného prostredia alebo sociálneho práva podľa osobitných predpisov,
e) dodržiavania povinností voči subdodávateľom,
f) možnosti uchádzača získať štátnu pomoc.
22.6. Verejný obstarávateľ bude primerane postupovať podľa predchádzajúcich ods. 22.4. a 22.5. tohto bodu oddielu A.1
súťažných podkladov vo vzťahu k § 53 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní, tak aby boli dodržané základné
povinnosti verejného obstarávateľa uvedené v § 10 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní.
22.7. Komisia zohľadní vysvetlenie ponuky uchádzačom v súlade s požiadavkami uvedenými v žiadosti o príslušnej
vysvetlenie alebo odôvodnenie mimoriadne nízkej ponuky uchádzačom, ktoré vychádza z predložených dôkazov.
22.8. Verejný obstarávateľ je povinný vylúčiť ponuku vždy v prípadoch uvedených v § 53 ods. 5 zákona o verejnom
obstarávaní.
22.9. Podľa § 53 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní ak uchádzač odôvodňuje mimoriadne nízku ponuku získaním
štátnej pomoci, musí byť schopný v primeranej lehote určenej komisiou preukázať, že mu štátna pomoc bola
poskytnutá v súlade s pravidlami vnútorného trhu Európskej únie, inak verejný obstarávateľ vylúči ponuku.
22.10. Verejný obstarávateľ písomne oznámi uchádzačovi jeho vylúčenie v súlade s § 53 ods. 7 zákona o verejnom
obstarávaní.
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22.11. Komisia vyhodnotí ponuky ktoré neboli vylúčené podľa kritérií určených v oznámení a v týchto súťažných
podkladoch v súlade s § 54 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní.
22.12. Po úvodnom úplnom vyhodnotení ponúk a vyhodnotení splnenia podmienok účasti podľa § 55 ods. 1 zákona
o verejnom obstarávaní v nadväznosti na ustanovenie § 54 ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní, bude verejný
obstarávateľ pokračovať v postupe zadávania zákazky zostavením poradia ponúk ich automatizovaným
vyhodnotením prostredníctvom uskutočnenia elektronickej aukcie podľa § 54 zákona o verejnom obstarávaní a
podľa podmienok uvedených v časti týchto súťažných podkladov označených ako „C. Elektronická aukcia“ a vo
výzve na účasť v elektronickej aukcii odoslanej dotknutým uchádzačom v súlade s § 54 ods. 7 zákona o verejnom
obstarávaní.
22.13. Po uskutočnení elektronickej aukcie komisia uskutoční konečné vyhodnotenie ponúk predložených v elektronickej
aukcii vo vzťahu k § 53 ods. 2 a ods.3 zákona o verejnom obstarávaní.
22.14. Verejný obstarávateľ podľa § 54 ods.13 zákona o verejnom obstarávaní, po uskutočnení postupu podľa
predchádzajúceho ods. 22.13. uzavrie zmluvu s úspešným uchádzačom na základe výsledku uskutočnenej
elektronickej aukcie.
22.15. V súlade s fakultatívnou možnosťou uvedenou v § 54 ods. 15 zákona o verejnom obstarávaní verejný obstarávateľ
nepoužije elektronickú aukciu podľa podmienok uvedených v týchto súťažných podkladoch, ak by sa jej zúčastnil
len jeden uchádzač z dôvodu zníženia administratívnej záťaže uchádzača a verejného obstarávateľa
a zefektívnenia postupu zadávania zákazky z časového hľadiska vo vzťahu k zákonom o verejnom obstarávaní
určeným lehotám pri použití elektronickej aukcie.
23 INFORMÁCIA O VÝSLEDKU VYHODNOTENIA PONÚK
23.1. Verejný obstarávateľ bude po vyhodnotení ponúk postupovať podľa § 55 zákona o verejnom obstarávaní.
23.2. Verejný obstarávateľ v súlade s § 55 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní bezodkladne písomne oznámi
spôsobom uvedeným v bode 10. tohto oddielu súťažných podkladov všetkým uchádzačom, ktorých ponuky sa
vyhodnocovali, výsledok vyhodnotenia ponúk, vrátane poradia uchádzačov a súčasne uverejní informáciu o
výsledku vyhodnotenia ponúk a poradie uchádzačov v profile verejného obstarávateľa zriadenom v špeciálnej časti
úložiska internetového sídla Úradu pre verejné obstarávanie.
23.3. Verejný obstarávateľ úspešnému uchádzačovi oznámi, že jeho ponuku prijíma. Neúspešnému uchádzačovi oznámi,
že neuspel a dôvody neprijatia jeho ponuky. Neúspešnému uchádzačovi v informácii o výsledku vyhodnotenia
ponúk uvedie aj identifikáciu úspešného uchádzača, informáciu o charakteristikách a výhodách prijatej ponuky a
lehotu, v ktorej môže byť doručená námietka proti vyhodnoteniu ponúk podľa § 170 ods. 3 písm. f) zákona
o verejnom obstarávaní.

24 UZAVRETIE ZMLUVY
24.1. Verejný obstarávateľ uzavrie zmluvu s úspešným uchádzačom podľa § 56 zákona o verejnom v súlade s týmito
súťažnými podkladmi a ponukou úspešného uchádzača v príslušnej lehote uvedenej v niektorom z odsekov ods. 2
až 6 § 56 zákona o verejnom obstarávaní.
24.2. Zmluva, v nadväznosti na zákonné podmienky nadobudnutia jej účinnosti, podlieha povinnosti jej zverejnenia podľa
zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám.
24.3. Verejný obstarávateľ uzavrie zmluvu podľa ods. 24.1. tohto bodu tohto oddielu súťažných podkladov s dohodnutou
podmienkou nadobudnutia jej účinnosti podľa § 47a ods. 2 zákona č. 40/1964 Zb. neskôr po jej zverejnení a to deň
po nadobudnutí účinnosti úverovej zmluvy uzavretej medzi poskytovateľom úveru a verejným obstarávateľom na
financovanie predmetu tejto zákazky, za podmienky, že zmluva bude zverejnená pred takýmto dňom. V opačnom
prípade zmluva nadobudne účinnosť deň nasledujúci po dni jej zverejnenia. Nadobudnutie účinnosti Zmluvy verejný
obstarávateľ bezodkladne oznámi úspešnému uchádzačovi v tomto verejnom obstarávaní.
24.4. Úspešný uchádzač je povinný poskytnúť riadnu súčinnosť potrebnú na uzavretie zmluvy v súlade
s § 56 ods. 8 zákona o verejnom obstarávaní tak, aby mohla byť zmluva uzavretá do desiatich pracovných dní odo
dňa uplynutia relevantnej lehoty podľa ods. 2 až 6 § 56 zákona o verejnom obstarávaní, ak bude na jej uzavretie
verejným obstarávateľom písomne vyzvaný, pokiaľ verejný obstarávateľ s ohľadom na § 56 ods. 12 zákona
o verejnom obstarávaní neurčí inú primeranú lehotu na poskytnutie súčinnosti (ďalej len „primeraná lehota“).
24.5. Podľa § 56 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní ak, úspešný uchádzač odmietne uzavrieť zmluvu, alebo nie sú
splnené povinnosti podľa § 56 ods. 8 zákona o verejnom obstarávaní uvedené v predchádzajúcom ods. 24.4. týchto
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súťažných podkladov, verejný obstarávateľ môže uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý sa umiestnil ako druhý
v poradí. Podľa § 56 ods. 10 zákona o verejnom obstarávaní ak uchádzač ktorý sa umiestnil ako druhý v poradí
odmietne uzavrieť zmluvu, neposkytne verejnému obstarávateľovi riadnu súčinnosť potrebnú na jej uzavretie tak,
aby mohla byť uzavretá do 10 pracovných dní odo dňa, keď bol na jej uzavretie písomne vyzvaní, pokiaľ verejný
obstarávateľ neurčil inú primeranú lehotu, verejný obstarávateľ môže uzavrieť zmluvu s uchádzačom,
ktorý sa umiestnil ako tretí v poradí. Uchádzač, ktorý sa umiestnil ako tretí v poradí je povinný,
podľa § 56 ods. 11 zákona o verejnom obstarávaní, poskytnúť verejnému obstarávateľovi a obstarávateľovi riadnu
súčinnosť, potrebnú na uzavretie zmluvy tak, aby mohla byť uzavretá do 10 pracovných dní odo dňa,
keď bol na jej uzavretie písomne vyzvaní, pokiaľ verejný obstarávateľ neurčil inú primeranú lehotu.
24.6. V relevantnom prípade bude verejný obstarávateľ postupovať podľa § 56 ods. 13, resp. ods. 14 zákona o verejnom
obstarávaní.
24.7. V súlade s § 11 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní verejný obstarávateľ neuzavrie zmluvu s uchádzačom,
ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora vedeného Ministerstvom spravodlivosti
Slovenskej republiky (ďalej len „RPVS“) a nie je zapísaný v RPVS alebo ktorého subdodávatelia alebo
subdodávatelia podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení
niektorých zákonov, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do RPVS a nie sú zapísaní v RPVS. Povinnosť mať
zapísaných partnerov verejného sektora v RPVS sa vzťahuje aj na každého člena skupiny dodávateľov, ktorá tvorí
uchádzača.
24.8. Verejný obstarávateľ bude v relevantných prípadoch počas trvania zmluvy postupovať v súlade s § 18 zákona
o verejnom obstarávaní.
25. ĎALŠIE INFORMÁCIE
25.1. V prípade, ak budú uplatnené v tomto verejnom obstarávaní revízne postupy podľa zákona o verejnom obstarávaní,
verejný obstarávateľ bude postupovať podľa príslušných ustanovení zákona o verejnom obstarávaní.
25.2. V relevantnom prípade, pri splnení všetkých zákonom o verejnom obstarávaní určených podmienok, bude verejný
obstarávateľ postupovať podľa § 81 zákona o verejnom obstarávaní.
25.3. Všetky doklady a dokumenty, ktoré uchádzač predkladá verejnému obstarávateľovi musia byť platné a musia
obsahovať pravdivé a neskreslené informácie, aktuálne ku dňu predkladania ponúk.
25.4. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo overenia všetkých informácií uvedených v ponukách uchádzačov
bez predchádzajúceho súhlasu uchádzačov.
25.5. Verejný obstarávateľ uzná rovnocenné potvrdenie vydané príslušným úradom iného členského štátu EÚ, ktorým
uchádzač preukazuje niektorú z podmienok alebo požiadaviek v tomto postupe verejného obstarávania za
podmienky, že z takéhoto potvrdenia jednoznačne vyplynie splnenie určenej podmienky alebo požiadavky verejného
obstarávateľa. Verejný obstarávateľ príjme aj iný rovnocenný doklad predložený uchádzačom.
25.6. Všetky pokyny a požiadavky uvedené v oznámení a v týchto súťažných podkladoch sú záväzné pre všetkých
záujemcov a uchádzačov v tomto postupe zadávania zákazky.
25.7. Verejný obstarávateľ uvádza v týchto súťažných podkladoch nasledovné inštitúcie, od ktorých záujemca môže získať
informácie týkajúce sa daní, ochrany životného prostredia a ochrany práce a pracovných podmienok platných
v mieste poskytnutia služby počas plnenia zmluvy:
25.7.1 informácie týkajúce sa daní: Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky.
25.7.2 informácie týkajúce sa ochrany životného prostredia: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky.
25.7.3 informácie týkajúce sa ochrany práce a pracovných podmienok: Národný inšpektorát práce.
25.8. Verejný obstarávateľ je povinný vylúčiť z tohto verejného obstarávania uchádzača vždy:
25.8.1. podľa § 40 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní vo vzťahu k vyhodnoteniu splnenia podmienok účasti, ak
a) nesplnil podmienky účasti určené verejným obstarávateľom v tomto verejnom obstarávaní,
b) predložil verejnému obstarávateľovi neplatné doklady; neplatnými dokladmi sú doklady, ktorým uplynula lehota
platnosti,
c) poskytol verejnému obstarávateľovi informácie alebo doklady, ktoré sú nepravdivé alebo pozmenené tak,
že nezodpovedajú skutočnosti a majú vplyv na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti; verejný obstarávateľ za
takéto bude považovať akýkoľvek nepravdivý alebo pozmenený údaj alebo akúkoľvek nepravdivú alebo
pozmenenú informáciu predložené uchádzačom, ktoré budú spôsobilé na vyhodnotenie verejným obstarávateľom
určenej konkrétnej podmienky účasti v tomto verejnom obstarávaní ako splnenej uchádzačom,
d) sa pokúsil neoprávnene ovplyvniť postup verejného obstarávania; za tento dôvod bude verejný obstarávateľ
považovať akúkoľvek činnosť, resp. aktivitu uchádzača, ktorou by chcel ovplyvniť vyhodnotenie splnenia
podmienok účasti akýmkoľvek spôsobom s výnimkou takého, ktorý je umožnený v zákone o verejnom obstarávaní
Súťažné podklady
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a v týchto súťažných podkladoch, pričom uvedené sa týka aj iného spôsobu komunikácie, ktorý je určený v bode
10. týchto súťažných podkladoch,
e) pokúsil sa získať dôverné informácie, ktoré by mu poskytli neoprávnenú výhodu; za dôverné informácie vo
vzťahu k uvedenému dôvodu bude verejný obstarávateľ považovať najmä všetky nezverejňované, resp. verejným
obstarávateľom v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní a týmito súťažnými podkladmi neposkytované
informácie z procesu vyhodnotenia splnenia podmienok účasti verejným obstarávateľom spôsobom uvedeným
v týchto súťažných podkladoch z procesu hodnotenia splnenia podmienok účasti uchádzačmi,
f) konflikt záujmov podľa § 23 zákona o verejnom obstarávaní nemožno odstrániť inými účinnými opatreniami;
verejný obstarávateľ bude konflikt záujmov skúmať najmä v nadväznosti na obsah Výkladového stanoviska Úradu
pre verejné obstarávanie č. 2/2016 ku konfliktu záujmov verejne dostupného na internetovej adrese
https://www.uvo.gov.sk/legislativametodika-dohlad/vykladove-stanoviska-uradu/prehlad-vykladovychstanovisk/prehlad-vykladovych-stanovisk-uradu-zakon-c-3432015-z-z-57f.html,z hľadiska prítomnosti pre tento
postup zadávania zákazky relevantných tzv. „červených indikátorov“ uvedených v praktickej príručke pre riadiacich
pracovníkov vydanej Európskou komisiou, Európskym úradom pre boj proti podvodom (OLAF) s názvom
„Identifikácia konfliktov záujmov pri postupoch verejného obstarávania v rámci štrukturálnych opatrení“ verejne
dostupnej na internetovej adrese https://ec.europa.eu/sfc/sites/sfc2014/files/sfc-files/guide-conflict-of-interestsSK.pdf; najmä vzhľadom na druh zadávanej zákazky podľa finančného limitu uvedeného v § 7 zákona o verejnom
obstarávaní (nadlimitná zákazka),
g) na základe dôveryhodných informácií má dôvodné podozrenie, že uchádzač alebo záujemca uzavrel v danom
verejnom obstarávaní s iným hospodárskym subjektom dohodu narúšajúcu hospodársku súťaž, nakoľko túto
podmienku verejný obstarávateľ uviedol vo výzve; verejný obstarávateľ dôvodné podozrenie odvodzovať primerane
k tomuto postupu zadávania zákazky od indícií uvedených v dokumente Protimonopolného úradu Slovenskej
republiky s názvom „Indície protisúťažného správania podnikateľov v procese verejného obstarávania“ verejne
dostupného na internetovej stránke https://www.antimon.gov.sk/data/files/95_indicie-kartel4-1.pdf; informácie,
od ktorých verejný obstarávateľ bude odvodzovať dôvodné podozrenie, môže verejný obstarávateľ získať najmä
z podaní, z iných, ním uskutočnených, resp. uskutočňovaných verejných obstarávaní, z verejne dostupných
registrov a informácií (napr. obchodný register, živnostenský register, Finstat a pod.); verejný obstarávateľ
vyhodnotí takto získané informácie vo vzťahu k § 4 a nasl. zákona č. 139/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže
a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných
ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov najmä k možnosti uzavretia
horizontálnych alebo vertikálnych dohôd medzi uchádzačmi podľa § 4 ods. 4 uvedeného zákona a vo vzťahu
k možnosti dopadu prípadných kartelových dohôd uzavretých medzi podnikateľmi;
h) pri posudzovaní odbornej spôsobilosti preukázateľne identifikoval protichodné záujmy uchádzača, ktoré môžu
nepriaznivo ovplyvniť plnenie zákazky; v tomto prípade bude verejný obstarávateľ posudzovať situácie obdobné,
ako sa uvádza v dôvodovej správe k zákonu o verejnom obstarávaní, keď sa do verejného obstarávania na výkon
stavebného dozoru prihlásil aj hospodársky subjekt, resp. s ním prepojená osoba, uskutočňujúci stavebné práce,
ktoré majú byť predmetom dozoru; v takom prípade verejný obstarávateľ zohľadní princíp proporcionality tým, že
objektívne zistí a vyhodnotí, či takáto osoba má skutočne protichodné záujmy,
i) nepredložil po písomnej žiadosti vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov v určenej lehote,
j) nepredložil po písomnej žiadosti doklady nahradené jednotným európskym dokumentom v určenej lehote,
k) nenahradil inú osobu, prostredníctvom ktorej preukazuje splnenie podmienok účasti finančného a ekonomického
postavenia alebo technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, ktorá nespĺňa určené požiadavky, v určenej
lehote inou osobou, ktorá spĺňa určené požiadavky,
l) nenahradil subdodávateľa, ktorý nespĺňa požiadavky určené verejným obstarávateľom novým subdodávateľom,
ktorý spĺňa určené požiadavky, v lehote podľa § 41 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní,
m) nenahradil technikov, technické orgány alebo osoby určené na plnenie zmluvy alebo riadiacich zamestnancov,
ktorí nespĺňajú podmienku účasti podľa § 34 ods. 1 písm. c) alebo písm. g) zákona o verejnom obstarávaní,
v určenej lehote novými osobami alebo orgánmi, ktoré spĺňajú túto podmienku účasti.
25.8.2. Podľa § 49 zákona o verejnom obstarávaní:
25.8.2.1. podľa ods. 4, ak
a) nedodržal určený spôsob komunikácie,
b) obsah jeho ponuky nie je možné sprístupniť alebo
c) nepredložil ponuku vo vyžadovanom formáte kódovania, ak je potrebný na ďalšie spracovanie pri vyhodnocovaní ponúk.
Verejný obstarávateľ z hľadiska účelu uvedeného ustanovenia považuje za súčasť uchádzačom predkladaných
dokumentov, dokladov a informácií pri ktorých je povinnosť dodržať určený spôsobom komunikácie vo verejnom
obstarávaní aj ich písomné vysvetlenie poskytnuté uchádzačom na základe písomnej žiadosti verejného obstarávateľa
Súťažné podklady
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v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní, t. j. bude postupovať podľa § 49 ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní
i v prípadoch týkajúcich sa takýchto vysvetlení poskytovaných uchádzačom.
25.8.2.2. podľa ods. 6, ak uchádzač, ktorý predložil ponuku bude v tomto postupe zadávania zákazky súčasne členom
skupiny dodávateľov, ktorá predkladá ponuku v tomto verejnom obstarávaní.
25.9. Verejný obstarávateľ je povinný vylúčiť z tohto verejného obstarávania ponuku vždy:
25.9.1. podľa § 53 ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní, ak
a) uchádzač nezložil zábezpeku podľa určených podmienok, uvedených v bode 15 tohto oddielu súťažných podkladov,
b) ponuka nespĺňa požiadavky na predmet zákazky uvedené v dokumentoch potrebných na vypracovanie ponuky,
t. j. vo výzve vrátane jej redakčných opráv a vysvetlení poskytnutých verejným obstarávateľom a v týchto súťažných
podkladoch vrátane všetkých ich príloh, vysvetlení, príp. doplnení,
c) uchádzač nedoručí písomné vysvetlenie ponuky na základe požiadavky podľa § 53 ods. 1 zákona o verejnom
obstarávaní, t. j. podľa podmienok a požiadaviek uvedených v písomnej žiadosti verejného obstarávateľa o vysvetlenie
doručenej uchádzačovi,
1. dvoch pracovných dní odo dňa odoslania žiadosti o vysvetlenie, ak komisia neurčila dlhšiu lehotu a komunikácia sa
uskutočňuje prostredníctvom elektronických prostriedkov,
d) uchádzačom predložené vysvetlenie ponuky nie je svojim obsahom v súlade s požiadavkou podľa § 53 ods. 1 zákona
o verejnom obstarávaní, t. j. podľa podmienok a požiadaviek uvedených v písomnej žiadosti verejného obstarávateľa
o vysvetlenie doručenej uchádzačovi vrátane predloženia dôkazov preukazujúcich tvrdenia uchádzača,
e) uchádzač nedoručí písomné odôvodnenie mimoriadne nízkej ponuky do dvoch pracovných dní odo dňa odoslania
žiadosti, ak komisia neurčila dlhšiu lehotu,
f) uchádzačom predložené vysvetlenie mimoriadne nízkej ponuky a dôkazy dostatočne neodôvodňujú nízku úroveň cien
alebo nákladov najmä s ohľadom na skutočnosti podľa § 53 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní,
g) uchádzač poskytol nepravdivé informácie alebo skreslené informácie s podstatným vplyvom na vyhodnotenie ponúk,
pričom za takéto informácie bude verejný obstarávateľ považovať všetky uchádzačom poskytnuté informácie vrátane
informácií v poskytnutých vysvetleniach; za skreslené informácie bude verejný obstarávateľ považovať i zavádzajúce,
resp. účelovo prispôsobené informácie,
h) uchádzač sa pokúsil neoprávnene ovplyvniť postup verejného obstarávania; za tento dôvod bude verejný obstarávateľ
považovať akúkoľvek činnosť, resp. aktivitu uchádzača, ktorou by chcel ovplyvniť vyhodnotenie ponúk akýmkoľvek
spôsobom s výnimkou takého, ktorý je umožnený v zákone o verejnom obstarávaní a v týchto súťažných podkladoch,
pričom uvedené sa týka aj iného spôsobu komunikácie, ktorý je určený v bode 10. týchto súťažných podkladoch; uvedené
sa týka aj neregulárnych, resp. neprijateľných ponúk pre verejného obstarávateľa, pričom za neregulárne ponuky
sa považujú, v súlade s jej definíciou uvedenou v zákone o verejnom obstarávaní, najmä ponuky, ktoré
a) nie sú v súlade s výzvou, so súťažnými podkladmi vrátane ich príloh,
b) boli predložené po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk alebo
c) považuje verejný obstarávateľ za mimoriadne nízke, pričom uchádzač neodôvodní dostatočne vo vysvetlení takejto
ponuky nízku úroveň cien, alebo iný nízky návrh na plnenie kritéria určeného verejným obstarávateľom, t. j. lehota výstavby
uvedené v kalendárnych dňoch odo dňa odovzdania staveniska verejným obstarávateľom úspešnému uchádzačovi.
Neregulárne sú aj ponuky, pri ktorých existujú dôkazy o dohode obmedzujúcej súťaž alebo o korupcii.
25.9.2. podľa § 53 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní, ak uchádzač odôvodňuje mimoriadne nízku ponuku získaním
štátnej pomoci, a nebude schopný v primeranej lehote určenej komisiou preukázať, že mu štátna pomoc bola poskytnutá
v súlade s pravidlami vnútorného trhu Európskej únie.
25.10. Podľa § 19 zákona o verejnom obstarávaní verejný obstarávateľ môže odstúpiť:
25.10.1. od uzavretej zmluvy:
a) ak v čase jej uzavretia existoval dôvod na vylúčenie dodávateľa pre nesplnenie podmienky účasti
podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní, t. j. že nebol on, ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho
orgánu, ani člen dozorného orgánu, ani prokurista právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, trestný čin
poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev, trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, trestný čin
založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania
teroristickej skupiny, trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme, trestný čin obchodovania s ľuďmi, trestný
čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním alebo trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej
dražbe,
b) ak táto nemala byť uzavretá s dodávateľom v súvislosti so závažným porušením povinnosti vyplývajúcej z právne
záväzného aktu Európskej únie, (napríklad Zmluva o Európskej únii, Zmluva o fungovaní Európskej únie) o ktorom
rozhodol Súdny dvor Európskej únie v súlade so Zmluvou o fungovaní Európskej únie, podľa jej článku 258,
c) ak bol úspešný uchádzač vymazaný z RPVS.
Súťažné podklady
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25.10.2. od časti zmluvy, ktorou došlo k podstatnej zmene pôvodnej zmluvy a ktorá si vyžadovala nové verejné
obstarávanie.
Ustanovením § 19 zákona o verejnom obstarávaní nie je dotknuté právo verejného obstarávateľa odstúpiť od zmluvy alebo
jej časti podľa osobitného predpisu (Obchodný zákonník, Občiansky zákonník).

ODDIEL A.2 PODMIENKY ÚČASTI UCHÁDZAČOV
1

PODMIENKY ÚČASTI VO VEREJNOM OBSTARÁVANÍ

1.1. Verejný obstarávateľ určil v tomto verejnom obstarávaní podmienky účasti podľa § 38 ods. 1 zákona o verejnom
obstarávaní.
1.2. Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti týkajúce sa osobného
postavenia sú uvedené aj v oznámení prostredníctvom ktorého bolo toto verejné obstarávanie vyhlásené. Verejný
obstarávateľ ich zverejňuje i v tomto oddiele súťažných podkladov v identickom znení ako sú uvedené v oznámení
v súlade s § 40 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní.
1.3. Verejný obstarávateľ v oznámení uviedol informáciu, že podmienky účasti týkajúce sa finančného a ekonomického
postavenia a podmienky účasti týkajúce sa technickej alebo odbornej spôsobilosti sú určené v súťažných podkladoch.
1.4. Verejný obstarávateľ prostredníctvom redakčnej opravy pôvodne odoslaného oznámenia určil v oddiele IV.
oznámenia, že v súlade s § 38 ods. 1 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní verejný obstarávateľ uplatňuje
podmienku podľa § 40 ods. 6 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní, t. j. vylúči uchádzača ak na základe
dôveryhodných informácií má dôvodné podozrenie, že uchádzač uzavrel v tomto verejnom obstarávaní s iným
hospodárskym subjektom dohodu narúšajúcu hospodársku súťaž.
2.

PODMIENKY ÚČASTI TÝKAJÚCE SA OSOBNÉHO POSTAVENIA

1. Hospodársky subjekt, uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1
zákona o verejnom obstarávaní. Ich splnenie preukáže spôsobom podľa § 32 ods. 2, 4,a 5 zákona o verejnom obstarávaní.
2. Podľa § 152 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní uchádzač môže preukázať splnenie podmienok účasti osobného
postavenia zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov vedeného Úradom pre verejné obstarávanie (zápis).
Podľa § 152 ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní zápis je účinný voči každému verejnému obstarávateľovi a údaje v
ňom uvedené nie je potrebné v postupoch verejného obstarávania overovať. Verejný obstarávateľ pri vyhodnocovaní
splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia overí zapísanie hospodárskeho subjektu v zozname
hospodárskych subjektov, ak uchádzač nepredložil doklady podľa § 32 ods. 2, 4 a 5 zákona o verejnom obstarávaní alebo
iný rovnocenný zápis alebo potvrdenie o zápise podľa ods. 3 uvedeného ustanovenia zákona o verejnom obstarávaní.
Podľa § 152 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní verejný obstarávateľ uzná rovnocenný zápis alebo potvrdenie o zápise
vydané príslušným orgánom iného členského štátu, ktorým uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom
obstarávaní. Verejný obstarávateľ prijme aj iný rovnocenný doklad predložený uchádzačom.
3. Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienky účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena
skupiny osobitne. Oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu preukazuje člen
skupiny dodávateľov len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.
4. Uchádzač môže predbežne nahradiť doklady určené verejným obstarávateľom na preukázanie splnenia podmienok
účasti jednotným európskym dokumentom podľa § 39 ZVO ( ďalej len „JED“). V prípade skupiny dodávateľov sa predkladá
samostatný JED za každého člena skupiny dodávateľov. V prípade využitia subdodávateľov JED uchádzača obsahuje
informácie o každom takomto navrhovanom subdodávateľovi a zároveň sa predkladá aj JED za každého uvedeného
subdodávateľa. Táto povinnosť sa týka aj osôb uvedených v § 33 ods. 2, resp. 34 ods. 3 ZVO. Vzor JED tvorí prílohu č. 3
súťažných podkladov.
5. Uchádzač môže jednotný európsky dokument použitý v konkrétnom verejnom obstarávaní použiť aj opakovane, ak
potvrdí, že informácie v pôvodnom jednotnom európskom dokumente sú naďalej aktuálne.
6. Podľa § 39 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní, ak uchádzač použije JED verejný obstarávateľ môže na
zabezpečenie riadneho priebehu verejného obstarávania kedykoľvek v jeho priebehu uchádzača písomne požiadať o
predloženie dokladu alebo dokladov nahradených JED. Uchádzač doručí doklady verejnému obstarávateľovi do piatich
pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti, ak verejný obstarávateľ neurčil dlhšiu lehotu.
Súťažné podklady
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7. Uchádzač sa považuje za spĺňajúceho podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia určené podľa § 32 ods. 1
písm. b) a c) zákona o verejnom obstarávaní, ak zaplatil nedoplatky alebo mu bolo povolené nedoplatky platiť v splátkach.
8. Dokumenty na preukázanie splnenia podmienok účasti uchádzač predkladá vo forme ich skenu originálu/úradne
overenej kópie v needitovateľnej forme vo formáte pdf.
3.

PODMIENKY ÚČASTI TÝKAJÚCE SA FINANČNÉHO A EKONOMICKÉHO POSTAVENIA

3.1. Verejného obstarávania sa môže zúčastniť hospodársky subjekt, ktorý spĺňa podmienky účasti určené podľa § 33
ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní, ktoré preukáže:
3.1.1. podľa písm. a) zákona o verejnom obstarávaní vyjadrením banky alebo pobočky zahraničnej banky (ďalej len
„banka“).
Minimálna požadovaná úroveň štandardov určená v súlade s § 38 ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní: Uchádzač
predloží nezáväzný prísľub banky týkajúci sa získania finančných prostriedkov pre financovanie predmetu zadávanej
zákazky vo výške minimálne 1 000 000 EUR (slovom: jedenmilión eur), z ktorého jednoznačne vyplynie, že v prípade, že
sa uchádzač stane úspešným v tomto verejnom obstarávaní a požiada banku o poskytnutie úveru, banka mu poskytne
úver v určenej výške, t. j. 1 000 000 EUR (slovom: jedenmilión eur), alebo ekvivalent v inej mene podľa platného kurzu
ECB ku dňu vystavenia požadovaného prísľubu, na účely finančného zabezpečenia realizácie zákazky, ktorej predmetom
bude „Výstavba Mestskej plavárne v Ružomberku“ s uvedením čísla oznámenia, prostredníctvom ktorého bolo toto
verejné obstarávanie vyhlásené (ďalej len „prísľub“). Platnosť uchádzačom predloženého prísľubu musí byť uvedená
počas lehoty viazanosti ponúk určenej v tomto verejnom obstarávaní verejným obstarávateľom podľa bodu 8. oddielu A.1
týchto súťažných podkladov. Verejný obstarávateľ umožňuje uchádzačom predložiť ekvivalent prísľubu, ktorým môže byť
potvrdenie banky o skutočnosti, že uchádzač má na svojom bankovom účte k dispozícii účelovo viazané finančné
prostriedky na financovanie predmetu tejto zákazky, alebo uchádzač disponuje iným bankovým/finančným produktom, na
základe ktorého uchádzač preukáže disponibilitu finančnými prostriedkami v určenej výške a podľa určených podmienok
týkajúcich sa prísľubu.
Odôvodnenie potreby a primeranosti podmienky účasti v nadväznosti na § 38 ods. 5 v súbehu s §10 ods. 2 zákona
o verejnom obstarávaní: Verejný obstarávateľ touto určenou podmienkou účasti overuje schopnosť uchádzača zabezpečiť
primeraný objem disponibilných prostriedkov v reálnom čase na začatie plnenie predmetu zákazky vzhľadom na záväzný
spôsob jej financovania určený v ods. 7.4. a 7.5. bodu 7. oddielu A.1 súťažných podkladov určený i v zmluve.
3.2. podľa písm. d) zákona o verejnom obstarávaní prehľadu o dosiahnutom obrate v oblasti, ktorej sa predmet zákazky
týka, za posledné tri hospodárske roky, za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov určená v súlade s § 38 ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní: Uchádzač
predloží prehľad o celkovom obrate a prehľadu o dosiahnutom obrate za posledné tri hospodárske roky (za hospodársky
rok sa považuje pre potreby tohto verejného obstarávania účtovné obdobie uvedené v § 3 ods. 3 a 4 zákona č. 431/2002
Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov) predchádzajúce vyhláseniu tohto verejného obstarávania, t. j.
zverejnenia oznámenia, v oblasti realizácie pozemných stavieb, z ktorého bude jednoznačne vyplývať, že uchádzač
v určenom období a v určenej oblasti činnosti dosiahol obrat vo finančnom kumulatívnom vyjadrení minimálne 7 998 000
EUR bez DPH, v nadväznosti na ustanovenie § 4 ods. 7 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty. Uchádzač
predloží prehľad o obrate formou oprávnenou osobou podpísaného čestného vyhlásenia uchádzača, ktoré musí
obsahovať prehľadnú tabuľku, v ktorej musia byť uvedené: presné označenie príslušného hospodárskeho roku,
dosiahnutý celkový obrat v príslušnom hospodárskom roku, dosiahnutý obrat v oblasti, ktorej sa predmet zákazky týka
a zoznam konkrétne identifikovaných dokladov na základe ktorých uchádzač určil obrat v oblasti, ktorej sa predmet
zákazky týka (napr. označenie zmlúv, faktúr vystavených podľa týchto zmlúv a dokladov o zaplatení faktúr, dodacie
a preberacie protokoly, alebo iných dokladov na základe ktorých je možné informáciu uvedenú uchádzačom o obrate
dosiahnutom v oblasti ktorej sa predmet zákazky týka overiť), pričom verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo
uchádzačom uvedené doklady overiť v nadväznosti na ustanovenie § 40 ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní). a výkaz
ziskov a strát alebo výkazy o príjmoch a výdavkoch za roky zodpovedajúce určenému obdobiu. Uchádzač zároveň
predloží z účtovnej závierky kópiu výkazov ziskov a strát, alebo kópiu výkazov príjmov a výdavkov (podľa toho v akom
systéme účtovná jednotka, uchádzač účtuje), resp. ekvivalentné doklady podľa právnych predpisov platných v krajine sídla
uchádzača, ak má uchádzač sídlo/miesto podnikania mimo územia Slovenskej republiky za hospodárske roky, za ktoré
celkový obrat preukazuje. Doklady uchádzač predloží ako originály potvrdené príslušným daňovým úradom, prípadne
potvrdené inak v súlade s legislatívou platnou v krajine sídla/miesta podnikania uchádzača, alebo ich úradne overené
fotokópie a súčasne opatrené zaručeným elektronickým podpisom. Uchádzači, ktorí majú povinnosť ukladať a zverejňovať
informácie o svojej ekonomickej situácii vo forme účtovných závierok, výročnej správy a ďalších dokumentov v registri
účtovných závierok (ďalej len RUZ) vedenom Ministerstvom financií Slovenskej republiky na stránke www.registeRUZ.sk,
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požadované doklady predložia ako scan výstupov z RUZ, resp. odkazom na ich zverejnenie v RUZ.
Na prepočet inej meny sa prepočítajú ceny na EUR podľa kurzu ECB (Európskej centrálnej banky) platného ku dňu
vyhlásenia tohto verejného obstarávania (deň vyhlásenia je deň zverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného
obstarávania v Dodatku k Úradnému vestníku EÚ). Ak uchádzač dosiahol minimálnu požadovanú úroveň obratu podľa
určených požiadaviek za jeden alebo za dva hospodárske roky určeného obdobia, postačuje, ak predloží prehľad o obrate
a výkazy ziskov a strát alebo výkazy o príjmoch a výdavkoch len za tento jeden alebo dva hospodárske roky.
Odôvodnenie potreby a primeranosti podmienky účasti v nadväznosti na § 38 ods. 5 v súbehu s §10 ods. 2 zákona
o verejnom obstarávaní: Verejný obstarávateľ touto určenou podmienkou účasti v súlade s § 38 ods. 6 zákona o verejnom
obstarávaní overuje finančné skúsenosti uchádzača súvisiace s uskutočneným a finančným zabezpečením rovnakého
alebo obdobného plnenia ako je predmet zadávanej zákazky čo sa týka jej druhu a rozsahu.
3.3. Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa finančného a ekonomického postavenia
podľa § 33 ZVO a technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti podľa § 34 ZVO spoločne.
3.4. Uchádzač môže v súlade s § 34 ods. 3 ZVO na preukázanie finančného a ekonomického postavenia využiť finančné
zdroje inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah.
4.

PODMIENKY ÚČASTI TÝKAJÚCE SA TECHNICKEJ ALEBO ODBORNEJ SPÔSOBILOSTI.

4.1. Verejného obstarávania sa môže zúčastniť hospodársky subjekt, ktorý spĺňa podmienky účasti určené podľa § 34
ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní, ktoré preukáže:
4.1.1. podľa 1. písm. b) zoznamom stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia
verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác; zoznam musí byť doplnený
potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných
podmienok, ak odberateľom bol 1) verejný 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 nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača o ich uskutočnení, doplnením dokladom, preukazujúcim ich
uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov určená v súlade s § 38 ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní: Uchádzač
predloží zoznam stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania,
ktorý musí byť doplnený dôkazmi o plnení (ďalej len „referencia“):
a) minimálne jednej uskutočnenej ukončenej stavby alebo jej časti, v rámci ktorej bol realizovaný vlastný objekt krytej
plavárne bez bazénovej technológie alebo obdobného objektu vystaveného pôsobeniu rovnakých, resp. obdobných
fyzikálnych agresívnych činiteľov ( para, tepelné rozdiely, chlór a pod.) v minimálnej hodnote 1 000 000 EUR bez DPH
b) minimálne jednej uskutočnenej ukončenej stavby alebo jej časti, v rámci ktorej bolo realizované hlbinné zakladanie,
c) minimálne jednej uskutočnenej ukončenej stavby alebo jej časti, v rámci ktorej boli realizované zariadenia na
regeneráciu a rekondíciu, konkrétne welnes zariadenia, sauna, iné relaxačné za/alebo rekondičné zariadenia,
d) minimálne jednej uskutočnenej ukončenej stavby, v rámci ktorej bolo realizovaná kruhová železobetónová nádrž
v minimálnej výške 8 metrov,
e) minimálne jednej uskutočnenej ukončenej stavby alebo jej časti, v rámci ktorej bola realizovaná bazénová technológia
rovnaká alebo ekvivalentná ako je uvedená v projektovej dokumentácii, t. j. v Prílohe č. 1 týchto súťažných podkladov
v minimálnej hodnote 100 000 EUR bez DPH.
Z predloženej referencie podľa požiadaviek určených v predchádzajúcich písm. a) a e) musí byť jednoznačne
identifikovateľné aký rozsah uvedený vo finančnom vyjadrení (v EUR bez DPH) sa týka realizácie vlastného objektu
plavárne, resp. realizácie bazénovej technológie, pokiaľ sa predložená referencia netýka výlučne ich realizácie.
Uchádzač je oprávnený preukázať podmienky určené v predchádzajúcich písm. a) až e) v rámci jednej predloženej
referencie, resp. je oprávnený preukázať jednou predloženou referenciou niekoľko určených podmienok.
Odôvodnenie potreby a primeranosti podmienky účasti v nadväznosti na § 38 ods. 5 v súbehu s §10 ods. 2 zákona
o verejnom obstarávaní: Verejný obstarávateľ určenou podmienkou účasti overuje predchádzajúcu úroveň skúseností
uchádzača s realizáciou uskutočnenia plnenia rovnakého alebo podobného charakteru, náročnosti a rozsahu ako je
predmet zadávanej zákazky (stavebné práce – pozemné stavby).
4.1.2. podľa 1. písm. d) v súbehu s § 35 zákona o verejnom obstarávaní opisom technického vybavenia, študijných a
výskumných zariadení a opatrení použitých uchádzačom alebo záujemcom na zabezpečenie kvality preukázaním
zavedenia systému manažérstva kvality, zavedenia systému manažérstva bezpečnosti práce a plnenie požiadaviek na
kvalitu.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov určená v súlade s § 38 ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní: Uchádzač
predloží nasledovné certifikáty vydané oprávnenou nezávislou inštitúciou:
4.2.1.1. systému manažérstva kvality podľa normy ISO 9001 v oblasti uskutočňovania stavieb,
Súťažné podklady

Strana 24

CZT Ružomberok, s. r. o., Bystrická cesta 1, 034 01 Ružomberok, Slovensko Číslo verejného obstarávania pridelené verejným obstarávateľom : 06/CZT/2021/001
Civilná nadlimitná zákazka na uskutočnenie stavebných prác s názvom: Výstavba Mestskej plavárne v Ružomberku

___________________________________________________________________________________________

4.2.1.2. systému manažérstva kvality podľa normy ISO 9001 v oblasti realizácie vzduchotechnických zariadení,
4.2.1.3. systému manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci mu manažérstva kvality podľa normy ISO 9001
vydaný pre oblasť pozemných stavieb v oblasti uskutočňovania stavieb,
4.2.1.4. systému manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci mu manažérstva kvality podľa normy ISO 9001
vydaný pre oblasť pozemných stavieb v oblasti realizácie vzduchotechnických zariadení.
Odôvodnenie potreby a primeranosti podmienky účasti v nadväznosti na § 38 ods. 5 v súbehu s § 10 ods. 2 zákona
o verejnom obstarávaní: Verejný obstarávateľ určením tejto podmienky účasti overuje úroveň skúseností a predpoklady
zodpovedného hospodárskeho subjektu na zabezpečenie požadovanej kvality a dodržiavanie bezpečnosti a ochrany
zdravia pri realizácii požadovaných prác v prípade úspešnosti uchádzača v tomto verejnom obstarávaní.
4.1.3. podľa 1. písm. g) údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácií osôb určených na plnenie zmluvy
alebo riadiacich zamestnancov.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov určená v súlade s § 38 ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní: Uchádzač
predloží doklady:
4.1.3.1. 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 osvedčenie vydané Slovenskou komorou
stavebných inžinierov (SKSI) pre výkon činnosti:
a) stavbyvedúci s odborným zameraním kategória 10 - Pozemné stavby, resp. rovnocenný doklad o odbornej spôsobilosti
osôb podľa predpisov členského štátu ich pôvodu,
b) stavbyvedúci s odborným zameraním kategória 30 - Technické, technologické a energetické vybavenie stavieb,
podkategória 31 – Zdravotechnické zariadenia a inštalácia,
c) stavbyvedúci s odborným zameraním kategória 30 - Technické, technologické a energetické vybavenie stavieb,
podkategória 32 – Vykurovanie a klimatizačné zariadenia,
d) inžinier pre statiku stavieb kategória I3 (pôvodná kategória s označením 3 – 1 – statika stavieb – statika a dynamika
nosných konštrukcií stavieb a 3.2. statika stavieb – pozemné stavby).
Uchádzač predloží zároveň profesijné životopisy osôb, ktorých požadované doklady o odbornej spôsobilosti predkladá,
z ktorých musí vyplynúť ich profesijná prax, t. j. výkon činnosti stavbyvedúceho minimálne 5 rokov, pričom do tejto praxe
sa nezapočítava prax vykonávaná v rámci podmienok určených SKSI na získanie príslušného dokladu, vykonávaná
v pozícii asistenta činnosti podľa požiadaviek určených SKSI a výkon činnosti inžiniera pre statiku a dynamiku stavieb,
4.1.3.2. o oprávnení na obsluhu stavebných strojov (strojnícky preukaz) podľa Vyhlášky Ministerstva stavebníctva
Slovenskej republiky č. 77/1965 Zb. na obsluhu stroja na hĺbenie jám na pilotáž.
4.1.3.3. o oprávnení na odborné prehliadky a odborné skúšky, opravy vyhradených technických zariadení elektrických v
rozsahu: OU oprava a údržba, R rekonštrukcia, M montáž do funkčného celku na mieste budúcej prevádzky skupiny E2
– technické zariadenie s napätím do 1000V vrátane bleskozvodu pre objekt triedy A – objekt bez nebezpečenstva výbuch
v zmysle vyhlášky MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany
zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú
technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia vydané podľa § 14 ods. 1 písm. a) a § 15 ods.
4 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov a E4 – elektrický stroj, prístroj, rozvádzač.
4.1.3.4. o oprávnení na odborné prehliadky a odborné skúšky, opravy vyhradených technických zariadení tlakových
v rozsahu: OU oprava a údržba, R rekonštrukcia, M montáž do funkčného celku na mieste budúcej prevádzky skupiny A
– tb1 a skupiny B – b1, e2, f1, f2, f3 a f4 v zmysle vyhlášky MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú
podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími,
elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické
zariadenia vydané podľa § 14 ods. 1 písm. a) a § 15 ods. 4 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri
práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
4.1.3.5. Uchádzač je oprávnený preukázať určené podmienky prostredníctvom osoby, ktorá má viacero, resp. všetky
požadované odborné spôsobilosti.
Uchádzač je oprávnený preukázať podmienky určené v predchádzajúcich písm. b) a c) dokladom o odbornej spôsobilosti
stavbyvedúceho s odborným zameraním kategória 30 - Technické, technologické a energetické vybavenie stavieb.
Odôvodnenie potreby a primeranosti podmienky účasti v nadväznosti na § 38 ods. 5 v súbehu s § 10 ods. 2 zákona
o verejnom obstarávaní: Verejný obstarávateľ určenou podmienkou účasti overuje technickú spôsobilosť uchádzača
vyžadovanú právnym poriadkom Slovenskej republiky vo vzťahu k schopnosti uchádzača zabezpečiť odborne spôsobilé
ľudské zdroje zodpovedné za plnenie predmetu zákazky, konkrétne za riadenie stavby v súlade s § 46a zákona č. 50/1976
Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon), za obsluhu stroja na hĺbenie jám na pilotáž podľa
vyššie uvedenej vyhlášky, vypracovanie podrobnej dielenskej dokumentácie oceľových stĺpov podľa projektovej
dokumentácie, montáž elektrických a tlakových zariadení.
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4.1.4. podľa 1. písm. h) v súbehu s § 36 ZVO uvedením opatrení environmentálneho manažérstva, ktoré uchádzač použije
pri plnení zmluvy.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov určená v súlade s § 38 ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní: Uchádzač
predloží certifikát EMAS vydaný oprávnenou nezávislou inštitúciou podľa schémy Európskej únie pre environmentálne
inžinierstvo a audit.
Odôvodnenie potreby a primeranosti podmienky účasti v nadväznosti na § 38 ods. 5 v súbehu s § 10 ods. 2 zákona
o verejnom obstarávaní: Verejný obstarávateľ určením tejto podmienky účasti overuje existenciu zavedenia
environmentálneho manažérskeho systému hospodárskeho subjektu, ktorá vytvára podmienky na znižovanie zaťaženia
životného prostredia činnosťou hospodárskeho subjektu a pre zlepšovanie sa hospodárskeho subjektu v environmentálnej
oblasti.
4.1.5. Verejný obstarávateľ, v relevantných prípadoch uvedených v tomto oddiele súťažných podkladov uzná aj doklady
vydané príslušnými orgánmi členských štátov, resp. prijme aj iné dôkazy
predložené uchádzačom o zabezpečení manažérstva kvality, avšak musia byť rovnocenné opatreniam na zabezpečenie
manažérstva kvality, resp. na uplatňovanie environmentálnych manažérskych systémov podľa požiadaviek na vystavenie
certifikátu podľa príslušnej normy.
5.

JEDNOTNÝ EURÓPSKY DOKUMENT

5.1. Podmienky účasti môže hospodársky subjekt v tomto postupe zadávania zákazky predbežne nahradiť jednotným
európskym dokumentom podľa § 39 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní, ktorý musí obsahovať aktualizované
vyhlásenie uchádzača, že
a) neexistuje dôvod na jeho vylúčenie,
b) spĺňa objektívne a nediskriminačné pravidlá a kritériá výberu obmedzeného počtu záujemcov, ak verejný
obstarávateľ alebo obstarávateľ obmedzil počet záujemcov,
c) poskytne verejnému obstarávateľovi na požiadanie doklady, ktoré nahradil jednotným európskym dokumentom.
5.2. Hospodársky subjekt , podľa § 39 ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní, v jednotnom európskom dokumente uvedie
ďalšie relevantné informácie podľa požiadaviek verejného obstarávateľa orgány a subjekty, ktoré vydávajú doklady
na preukázanie splnenia podmienok účasti.
5.3. Podľa § 39 ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní, ak sú požadované doklady pre verejného obstarávateľa priamo
a bezodplatne prístupné v elektronických databázach, hospodársky subjekt v jednotnom európskom dokumente
uvedie aj informácie potrebné na prístup do týchto elektronických databáz najmä internetovú adresu elektronickej
databázy, akékoľvek identifikačné údaje a súhlasy potrebné na prístup do tejto databázy. Ak verejný obstarávateľ
má k dokladom prístup podľa predchádzajúcej vety, tieto od uchádzača nevyžaduje a požadované informácie získa
na základe prístupu do elektronickej databázy.
5.4. Hospodársky subjekt môže jednotný európsky dokument použitý v konkrétnom verejnom obstarávaní použiť
aj opakovane, ak potvrdí, že informácie v pôvodnom jednotnom európskom dokumente sú naďalej aktuálne.
5.5. Podľa § 39 ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní, ak uchádzač použije jednotný európsky dokument verejný
obstarávateľ môže na zabezpečenie riadneho priebehu verejného obstarávania kedykoľvek v jeho priebehu
uchádzača písomne požiadať o predloženie dokladu alebo dokladov nahradených jednotným európskym
dokumentom. Uchádzač doručí doklady verejnému obstarávateľovi do piatich pracovných dní odo dňa doručenia
žiadosti, ak verejný obstarávateľ neurčil dlhšiu lehotu.
5.6. Uchádzač môže pri preukazovaní finančného a ekonomického postavenia a technickej alebo odbornej spôsobilosti
postupovať podľa § 33 ods. 2 a podľa § 34 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní. Osoba, ktorej zdroje alebo
kapacity majú byť použité, musí preukázať splnenie podmienok účasti, ktoré sa týkajú osobného postavenia v
rozsahu ako uchádzač, okrem § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní, ak ide o finančné a ekonomické
postavenie, a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) zákona o verejnom
obstarávaní.
5.7. Ak uchádzač preukazuje finančné a ekonomické postavenie alebo technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť
prostredníctvom inej osoby, samostatný jednotný európsky dokument predložený za túto osobu musí obsahovať
všetky požadované informácie, z ktorých jednoznačne vyplynie splnenie každej podmienky účasti určenej verejným
obstarávateľom v tomto verejnom obstarávaní.
5.8. Uchádzač uvedie v jednotnom európskom dokumente všetky ďalšie relevantné informácie požadované verejným
obstarávateľom, uvedené v Prílohe č. 3 týchto súťažných podkladov, ktorú vyplní podľa pokynov v nej uvedených
okrem jej časti I. označenej ako „Informácie týkajúce sa postupu verejného obstarávania a verejného obstarávateľa“.

Súťažné podklady

Strana 26

CZT Ružomberok, s. r. o., Bystrická cesta 1, 034 01 Ružomberok, Slovensko Číslo verejného obstarávania pridelené verejným obstarávateľom : 06/CZT/2021/001
Civilná nadlimitná zákazka na uskutočnenie stavebných prác s názvom: Výstavba Mestskej plavárne v Ružomberku

___________________________________________________________________________________________

5.9. Verejný obstarávateľ neumožňuje uchádzačom vyplniť len oddiel α časti IV jednotného európskeho dokumentu, ktorý
tvorí Prílohu č. 3 týchto súťažných podkladov ( ďalej len „ Príloha č. 3 SP“) bez toho, aby musel vyplniť iné oddiely
časti IV podľa skutočnosti v čase predloženia ponuky.
6. Ďalšie požiadavky a informácie
6.1 Doklady, ktorými uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti v tomto verejnom obstarávaní musia byť platné,
t. j. ktorým neuplynula lehota platnosti, musia byť pravdivé a nesmú pozmenené tak, že nezodpovedajú skutočnosti
a predložené informácie nesmú byť nepravdivé alebo pozmenené tak, že nezodpovedajú skutočnosti.
6.2 Ak uchádzač má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla,
miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva niektoré z požadovaných dokladov na preukázanie splnenia
podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť
čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu
uchádzača.
6.3. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a
štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva niektoré z dokladov uvedených v § 32 ods.2
zákona o verejnom obstarávaní alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením
podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
6.4. Ak právo štátu uchádzača alebo záujemcu so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia
Slovenskej republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom,
správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte
sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača alebo záujemcu.
6.5. Uchádzač sa považuje za spĺňajúceho podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia
podľa § 32 ods. 1 písm. b) a c) zákona o verejnom obstarávaní, ak zaplatil nedoplatky alebo mu bolo povolené
nedoplatky platiť v splátkach.
6.6. Podľa § 33 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní 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 zmluvy bude skutočne používať zdroje osoby, ktorej postavenie
využíva na preukázanie finančného a ekonomického postavenia. Skutočnosť podľa druhej vety preukazuje uchádzač
písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej zdrojmi mieni preukázať svoje finančné a ekonomické postavenie.
Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne plnenie počas celého trvania zmluvného vzťahu.
Osoba, ktorej zdroje majú byť použité na preukázanie finančného a ekonomického postavenia, musí preukázať
splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia okrem § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom
obstarávaní a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) zákona o verejnom
obstarávaní. Verejný obstarávateľ, v súlade s § 33 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní, požaduje, aby uchádzač
a iná osoba, ktorej zdroje majú byť použité na preukázanie finančného a ekonomického postavenia, zodpovedali
za plnenie zmluvy spoločne.
6.7. Podľa § 34 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní uchádzač 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 verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude skutočne používať kapacity
osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Skutočnosť
podľa druhej vety preukazuje uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej technickými a odbornými
kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť. Z písomnej zmluvy musí
vyplývať záväzok osoby, že poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity
majú byť použité na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, musí preukázať splnenie
podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6
písm. a) až h) zákona o verejnom obstarávaní; oprávnenie na plnenie predmetu zákazky preukazuje vo vzťahu
k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli kapacity uchádzačovi poskytnuté.
6.8. Ak uchádzač preukáže splnenie podmienky účasti určenej podľa § 34 ods. 1 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní
inou osobou, t. j. ide o požiadavku súvisiacu so vzdelaním, odbornou kvalifikáciou alebo relevantnými odbornými
skúsenosťami, uchádzač môže využiť kapacity inej osoby len, ak táto bude reálne vykonávať stavebné práce alebo
služby, na ktoré sa kapacity vyžadujú.
6.9. V súlade s Výkladovým stanoviskom Úradu pre verejné obstarávanie č. 5/2018 uchádzač môže využiť
na preukázanie finančného a ekonomického postavenia finančné zdroje, alebo na preukázanie technickej
spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti technické a odborné kapacity aj viaceré iné osoby, ktoré však musia byť
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v rovnocennom postavení, t. j. v prvom rade (na rovnakej prvej úrovni), nakoľko musí ísť o priamy právny vzťah
(bez ohľadu na jeho právnu povahu) medzi uchádzačom a týmito osobami, ktorých kapacity mieni využiť.
6.10. Ak uchádzač nepredloží doklad podľa § 32 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní, ktorým je výpis z registra trestov
nie starší ako tri mesiace, ktorým sa preukazuje splnenie podmienky účasti určenej podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona
o verejnom obstarávaní, je povinný na účely preukázania uvedenej podmienky účasti poskytnúť verejnému
obstarávateľovi údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov údaje podľa § 10 ods. 4
zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
t. j. ak ide o
a) o fyzickú osobu:
1. meno, priezvisko, rodné priezvisko, pôvodné meno alebo priezvisko, ak došlo k zmene mena alebo zmene
priezviska, prípadne prezývku osoby, ktorej sa žiadosť týka,
2. dátum narodenia, rodné číslo, miesto a okres narodenia, adresu trvalého pobytu a u osoby narodenej v cudzine
aj štát narodenia,
3. štátne občianstvo,
4. pohlavie,
5. meno, priezvisko a rodné priezvisko rodičov,
b) o právnickú osobu
1. obchodné meno alebo názov a sídlo právnickej osoby,
2. identifikačné číslo právnickej osoby, ak bolo pridelené,
3. označenie registra, v ktorom je právnická osoba zapísaná.
Uvedené poskytnuté údaje uchádzačom verejný obstarávateľ bezodkladne zašle v elektronickej podobe
prostredníctvom elektronickej komunikácie Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky na vydanie výpisu/výpisov
z registra trestov.
6.11. Podľa § 152 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní hospodársky subjekt vo verejnom obstarávaní môže preukázať
splnenie podmienok účasti osobného postavenia podľa prvej vety zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov
vedeného Úradom pre verejné obstarávanie.
6.11.1. Podľa § 152 ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní zápis do zoznamu hospodárskych subjektov je účinný
voči každému verejnému obstarávateľovi a údaje v ňom uvedené nie je potrebné v postupoch verejného
obstarávania overovať. Verejný obstarávateľ pri vyhodnocovaní splnenia podmienok účasti osobného
postavenia overia zapísanie hospodárskeho subjektu v zozname hospodárskych subjektov, ak uchádzač
nepredložil doklady podľa § 32 ods. 2, 4 a 5 zákona o verejnom obstarávaní alebo iný rovnocenný zápis
alebo potvrdenie o zápise podľa ods. 3 uvedeného ustanovenia zákona o verejnom obstarávaní.
6.11.2. Podľa § 152 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní verejný obstarávateľ uzná rovnocenný zápis
alebo potvrdenie o zápise vydané príslušným orgánom iného členského štátu, ktorým uchádzač preukazuje
splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ prijme aj iný rovnocenný doklad
predložený uchádzačom.
7. Využitie subdodávateľov
4.1. V zmysle § 41 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní verejný obstarávateľ vyžaduje od uchádza, aby v ponuke uviedol
podiel zákazky, ktorý má v úmysle zadať subdodávateľom, navrhovaných subdodávateľov a predmety subdodávok
a aby každý navrhovaný subdodávateľ spĺňal podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia a neexistovali u neho
dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) zákona o verejnom obstarávaní; oprávnenie uskutočňovať
stavebné práce alebo poskytovať službu sa preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorý má subdodávateľ
plniť.
4.2. Ak uchádzačom navrhovaný subdodávateľ nespĺňa podmienky účasti podľa odseku § 41 ods.1 písm. b) zákona
o verejnom obstarávaní, verejný obstarávateľ písomne požiada uchádzača o jeho nahradenie. Uchádzač doručí návrh
nového subdodávateľa do piatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti podľa prvej vety, ak verejný obstarávateľ
neurčil dlhšiu lehotu spôsobom uvedeným v bode 10. oddielu A.1 týchto súťažných podkladov.
4.3. Verejný obstarávateľ v súlade s § 41 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní vyžaduje, aby úspešný uchádzač
v zmluve o dielo, najneskôr v čase jej uzavretia uviedol údaje o všetkých známych subdodávateľoch, údaje o osobe
oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia. Zoznam
uchádzačom uvedených subdodávateľov podľa tejto požiadavky verejného obstarávateľa tvorí Prílohu č. 6 Prílohy
č. 4 týchto súťažných podkladov.
4.4 Verejný obstarávateľ, v súlade s § 41 ods. 4 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní určuje nasledovné pravidlá pre
zmenu subdodávateľa:
Súťažné podklady
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a) subdodávateľ, ktorého sa týka návrh na zmenu, musí spĺňať podmienky podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom
obstarávaní, nesmú u neho existovať dôvody identické s dôvodmi na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) zákona
o verejnom obstarávaní a musí byť zapísaný v súlade s § 11 zákona o verejnom obstarávaní v registri partnerov
verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení
niektorých zákonov, ak mu takáto povinnosť podľa uvedeného zákona vznikla,
b) zmenu subdodávateľa úspešný uchádzač písomne oznámi verejnému obstarávateľovi najneskôr 5 pracovných dní pred
jej uskutočnením s uvedením obchodného mena subdodávateľa, adresy sídla subdodávateľa, IČO subdodávateľa;
resp. mena a priezviska subdodávateľa, trvalého pobytu subdodávateľa a rodného čísla subdodávateľa, ak sa v
odôvodnených prípadoch nedohodne s objednávateľom na kratšej lehote,
c) zmenou subdodávateľa nie je dotknutá zodpovednosť úspešného uchádzača za plnenie zmluvy,
d) v prípade, ak je menený subdodávateľ držiteľom akéhokoľvek oprávnenia na výkon činnosti, certifikátu alebo iného
dokladu požadovaného Objednávateľom ako verejným obstarávateľom vo verejnom obstarávaní, je úspešný uchádzač
povinný, súčasne s písomným oznámením podľa písm. b) tejto časti súťažných podkladov, predložiť dotknuté
oprávnenie alebo certifikát alebo iný doklad, ktorého držiteľom je navrhovaný subdodávateľ.
ODDIEL A.3 KRITÉRIÁ NA VYHODNOTENIE PONÚK A PRAVIDLÁ ICH UPLATNENIA
1. Verejný obstarávateľ bude predložené ponuky vyhodnocovať na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk určených
podľa § 44 ods. 3 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní podľa najlepšieho pomeru ceny a kvality prostredníctvom
komisie na vyhodnotenie ponúk zriadenej podľa § 51 zákona o verejnom obstarávaní.
2. Určené kritériá na vyhodnotenie ponúk a ich relatívna váha sú:
A. Cena za celý predmet zákazky vyjadrená v eurách bez DPH s určenou relatívnou váhou 80 bodov .
B. Lehota výstavby vyjadrená v celých kalendárnych dňoch odo dňa odovzdania staveniska zhotoviteľovi s určenou
relatívnou váhou 20 bodov.
3. Verejný obstarávateľ určil nasledovné pravidlá uplatnenia kritérií, ktorými zabezpečuje kvalitatívne rozlíšenie splnenia
jednotlivých kritérií tak, aby boli nediskriminačné a podporovali čestnú hospodársku súťaž:
3.1. V kritériu A sa bude hodnotiť cena v eurách bez DPH za celý predmet zákazky určená a vyjadrená v súlade
s bodom 14 oddielu A.1 týchto súťažných podkladov podľa oddielu B.2 týchto súťažných podkladov. Maximálny
počet bodov, t. j. 80 bodov, bude pridelený ponuke s najnižšou navrhnutou cenou. Ostatným ponukám bude
pridelený počet bodov úmerou, na základe podielu najnižšej navrhnutej ceny a navrhnutej ceny hodnotenej
ponuky príslušného uchádzača, vynásobeného maximálnym počtom bodov za kritérium, t. j. 80. Kritérium A bude
mať štatút súťažného kritéria v elektronickej aukcii, t. j. uchádzači budú mať možnosť v priebehu elektronickej
aukcie upravovať ho smerom nadol prostredníctvom úpravy cien ponúkaných za jednotlivé položky uvedené
v Prílohe č. 2 SP (Kalkulácia ceny predmetu zákazky – Výkaz výmer), ktorú je povinný uchádzač predložiť
vyplnenú na základe kalkulácie jednotlivých, v nej uvedených položiek, pričom táto kalkulácia musí byť
uskutočnená podľa požiadaviek a podmienok určených verejným obstarávateľom v týchto súťažných podkladoch
a musí byť v súlade so všetkými ostatnými informáciami a údajmi uvedenými uchádzačom v jeho ponuke.
3.2. V kritériu B sa bude hodnotiť lehota výstavby vyjadrená v celých kalendárnych dňoch, pričom ponuke s najkratšou
navrhovanou lehotou výstavby v celých kalendárnych dňoch bude pridelený maximálny počet bodov
za toto kritérium, t. j. 20 bodov. Ostatným ponukám bude pridelený počet bodov úmerou, na základe podielu
najkratšej navrhovanej lehoty výstavby a navrhovanej lehoty výstavby aktuálne hodnotenej ponuky
a vynásobeného maximálnym počtom bodov za kritérium, t. j. 20. Kritérium B bude mať štatút nesúťažného
kritéria v elektronickej aukcii, t. j. uchádzača nebude daná možnosť jeho upravovania v elektronickej aukcii
s ohľadom na neoddeliteľnú väzbu tohto kritéria na Prílohu č. 5 SP ( Záväzný harmonogram postupu uskutočnenia
stavebných prác) predkladanú uchádzačom ako plnenie požiadavky verejného obstarávateľa uvedenej v oddiele
B.1. týchto súťažných podkladov. Návrh uchádzača na plnenie kritéria B bude zapracovaný do vzorca
elektronickej aukcie ako hodnota nemenná počas priebehu celej elektronickej aukcie.
4. Uchádzač v ponuke predloží svoj návrh na plnenie kritérií vyplnením všetkých požadovaných údajov a informácií
v dokumente, ktorý tvorí Prílohu č. 1 tejto časti súťažných podkladov označenú ako „ Príloha č. 1 časti A.3 súťažných
podkladov KRITÉRIÁ NA VYHODNOTENIE PONÚK A PRAVIDLÁ ICH UPLATNENIA“, ktorý musí vychádzať
a byť v súlade so všetkými ostatnými informáciami predkladanými uchádzačom na základe požiadaviek určených
verejným obstarávateľom v týchto súťažných podkladoch vrátane ich príloh, v opačnom prípade bude verejný
obstarávateľ považovať takúto ponuku za neregulárnu, nakoľko nebude v súlade so súťažnými podkladmi.
5. Komisia na vyhodnotenie ponúk zostaví pri úvodnom úplnom vyhodnotení ponúk pred elektronickou aukciou poradie
uchádzačov podľa prideleného celkového počtu bodov, ktorý bude súčtom pridelených bodov za kritérium A
Súťažné podklady
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a za kritérium B podľa ods. 2, resp. ods. 3 tejto časti súťažných podkladov. Rovnakým spôsobom budú hodnotené
ponuky automatizovaným vyhodnotením predkladané počas elektronickej aukcie.
6. Podrobné informácie a podmienky uskutočnenia elektronickej aukcie sú uvedené v časti súťažných podkladov
označenom ako „C. ELEKTRONICKÁ AUKCIA“.
7. Komisia na vyhodnotenie ponúk po uskutočnení elektronickej aukcie vyhodnotí predložené ponuky z hľadiska
mimoriadne nízkej ponuky v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní a týmito súťažnými podkladmi.
8. Úspešným uchádzačom v tomto verejnom obstarávaní sa stane uchádzač, ktorý ponúkne najlepší pomer ceny a kvality
podľa verejným obstarávateľom určených kritérií uvedených v ods. 2 tohto oddielu súťažných podkladov,
t. j. získa najviac bodov po ukončení elektronickej aukcie e ním predložená ponuka nebude z tohto postupu verejného
obstarávania vylúčená.
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Príloha č. 1 časti A.3 súťažných podkladov
KRITÉRIÁ NA VYHODNOTENIE PONÚK A PRAVIDLÁ ICH UPLATNENIA

NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIÍ
Verejný obstarávateľ: Mesto Čadca, Námestie slobody 30, 022 01 Čadca, Slovensko
Názov predmetu zákazky: Zníženie energetickej náročnosti budovy Mestského domu v Čadci
Číslo verejného obstarávania pridelené verejným obstarávateľom: 35815/2019
Vypĺňa uchádzač:
Identifikácia uchádzača: (v prípade skupiny dodávateľov za každého člena skupiny dodávateľov)
Obchodné meno/názov:
Sídlo alebo miesto podnikania:

IČO (ak bolo pridelené) alebo iný registračný údaj:
Index
1.

2.

Hodnotené kritérium
Návrh na plnenie kritéria
A. Cena za celý predmet zákazky vyjadrená v
eurách bez DPH
Cena za celý predmet zákazky vyjadrená v
eurách s DPH
B. Lehota výstavby vyjadrená v celých
kalendárnych dňoch odo dňa odovzdania
staveniska zhotoviteľovi

Určenie kritéria A.:
Cena za celý predmet zákazky
vyjadrená v eurách bez DPH

Výška DPH vyjadrená v eurách Cena za celý predmet zákazky
vyjadrená v eurách vrátane DPH

Ďalšie požiadavky:
Všetky výpočty musia byť zaokrúhlené na dve desatinné miesta.
Kritérium A musí byť v súlade s Prílohou č. 2 SP, ktorá je súčasťou návrhu na plnenie kritérií ako príloha.
Kritérium B. musí byť v súlade s Prílohou č. 5 SP, ktorá je súčasťou návrhu na plnenie kritérií ako príloha.
Identifikačné údaje kontaktnej osoby zodpovednej za elektronickú aukciu na strane uchádzača:
Meno a priezvisko :
telefónne číslo:
e-mail:
V..............................., dňa .............

-

.

……………………………….......................

vypísať meno, priezvisko oprávnenej osoby uchádzača

Poznámka:
podpis uchádzača alebo osoby oprávnenej konať za uchádzača
(v prípade skupiny dodávateľov podpis každého člena skupiny dodávateľov alebo osoby oprávnenej konať za každého člena
skupiny dodávateľov)
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ODDIEL B.1 OPIS PREDMETU ZÁKAZKY
1. VYMEDZENIE PREDMETU ZÁKAZKY A PODKLADOV
1.1. Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác, ktorých výsledkom bude stavba Mestskej plavárne
v Ružomberku, podľa:
a) projektovej dokumentácie spracovanej Ing. Arch. Jánom Katuščákom, autorizovaným architektom
zapísanom v zozname , ktorá tvorí Prílohu č. 1 týchto súťažných podkladov,
b) požiadaviek verejného obstarávateľa uvedených v zadávacej dokumentácii k tomuto verejnému
obstarávaniu,
c) podmienok uvedených v stavebnom povolení č. OSS-85-3/2020-VM vydaného stavebným úradom Obce
Bešeňová vydaným dňa 18.03.2021, právoplatnom dňom 24.04.2021 (ďalej len „stavebné povolenie“),
ktoré tvorí Prílohu č. 7 týchto súťažných podkladov.
d) podmienok uvedených v rozhodnutí štátnej vodnej správy odboru starostlivosti o životné prostredie
Okresného úradu Ružomberok č. OU-RK-OSZP-2021/002961-012/Och zo dňa 23.04.2021, ktoré tvorí
Prílohu č. 9 týchto súťažných podkladov,
e) relevantných ustanovení zmluvy, t. j. Prílohy č. 4 týchto súťažných podkladov.
1.2. Požiadavky a podmienky uvedené v Prílohe č. 7 a v Prílohe č. 9 majú prednosť pred požiadavkami
a podmienkami uvedenými v Prílohe č. 1 a v týchto súťažných podkladov v prípade, že sú odlišné.
1.3. Požiadavky a podmienky uvedené v týchto súťažných podkladoch majú prednosť pred požiadavkami
a podmienkami uvedenými v Prílohe č. 1 v prípade, že sú odlišné.
2. POŽIADAVKY VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
2.1. Stavba bude realizovaná v jednej etape .
2.2. Súčasne s budovaním stavebných objektov musia byť realizované inžinierske siete.
2.3. Stavba musí byť realizovaná podľa dokumentácie uvedenej v bode 1. tohto oddielu súťažných podkladov a
pri dodržaní platných STN (EN), technologických postupov, všeobecne záväzných technických požiadaviek
na stavbu, platných právnych, prevádzkových a bezpečnostných predpisov, v súlade s rozhodnutiami
dotknutých orgánov štátnej správy a samosprávy a organizácií v povoľovacom konaní. Úspešný uchádzač
bude povinný postupovať v súlade so všeobecne záväznými nariadeniami Mesta Ružomberok (ďalej len
„VZN“) súvisiacimi s realizáciou stavebných prác, platnými v čase ich uskutočnenia. VZN sú verejne dostupné
na internetovom sídle verejného obstarávateľa na elektronickej adrese: https://www.ruzomberok.sk/platnevzn.html.
2.4. Predmet zákazky teda zahŕňa kompletnú dodávku a montáž stavebných prác, ako aj náklady na dopravu,
skladovanie, odvoz a likvidáciu stavebného odpadu, náklady na prenájom verejných plôch a komunikácií, ak
budú potrebné k vybudovaniu zariadenia staveniska, k jeho prevádzke a vyprataniu zariadenia staveniska,
náklady na umiestnenie lešenia, náklady pre prípadné skládky materiálu, alebo stavebného odpadu, náklady
na stráženie staveniska počas výstavby, náklady na spotrebu elektrickej energie a vody.
2.5. Úspešný uchádzač (zhotoviteľ) je povinný zriadiť stavenisko. Súčasťou tejto povinnosti je i vytýčenie všetkých
inžinierskych sietí dotknutých realizáciou diela podľa § 75 ods. 1 zákona č. o územnom plánovaní
a stavebnom poriadku pred zriadením staveniska.
2.6. Úspešný uchádzač (zhotoviteľ) bude povinný uhradiť všetky náklady stavby na energie, ktoré vzniknú počas
výstavby a bude povinný zabezpečiť aj ich prípadné samostatné dočasné napojenie a meranie. Konkrétne
podmienky pre odber energií a následne aj spôsob ich úhrady si verejný obstarávateľ (objednávateľ)
s uchádzačom (zhotoviteľom) vzájomne dohodnú pri odovzdaní a prevzatí staveniska a tieto uvedú v zápise
z odovzdania a prevzatia staveniska.
2.7. Všetky materiály a technológie použité v procese realizácie diela musia byť platne certifikované resp. musia
byť v súlade príslušnými právnymi predpismi upravujúcimi certifikáciu a preukazovanie zhody výrobkov.
2.8. Úspešný uchádzač (zhotoviteľ) je povinný pri výkone svojej činnosti postupovať s maximálnou
zodpovednosťou a odbornou starostlivosťou, dodržiavať bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci v zmysle
vyhlášky MPSVR SR č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany
zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon
Súťažné podklady
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niektorých pracovných činností, ako aj súvisiacich predpisov upravujúcich bezpečnosť a ochranu zdravia pri
práci a požiarnu ochranu.
2.9. Verejný obstarávateľ určuje, že v prípade, ak sa v rámci týchto súťažných podkladov a ich príloh nachádza
technická špecifikácia predmetu zákazky, ktorá prípadne odkazuje na konkrétneho výrobcu, značku, výrobný
postup, atď., dopĺňa verejný obstarávateľ opis technickej špecifikácie predmetu zákazky slovami
„alebo ekvivalentný“. Slová „alebo ekvivalentný“, uvedené v rámci tohto bodu súťažných podkladov,
sa teda vzťahujú na celé súťažné podklady vrátane ich príloh. Použité stavebné materiály na uskutočnenie
požadovaných prác musia bezpodmienečne dosahovať minimálne také parametre ako sú uvedené
v zadávacej dokumentácii. Verejný obstarávateľ umožňuje použitie ekvivalentov materiálov, resp. tovarov
v prípade, že niektoré z nich sú v zadávacej dokumentácii opísané odkazom na konkrétny výrobok. Za
ekvivalentné materiály, resp. tovary bude verejný obstarávateľ považovať také, ktoré budú mať minimálne
rovnaké a vyššie parametre ako konkrétny výrobok, resp. materiál uvedený v zadávacej dokumentácii.
2.10. V prípade, že úspešný uchádzač (zhotoviteľ) nevyužije možnosť použitia ekvivalentu a neuvedie vo svojom
návrhu obchodný názov materiálu alebo výrobku, ktorý bol v súťažných podkladoch označený obchodným
názvom, bude mať verejný obstarávateľ za to, že uchádzač uvažoval s tým materiálom, technológiou,
prípadne výrobkom, ktorého obchodný názov uviedol verejný obstarávateľ v týchto podkladoch.
2.11. Návrh na použitie ekvivalentu v čase realizácie diela je úspešný uchádzač (zhotoviteľ) predložiť
na odsúhlasenie poverenému zástupcovi verejného obstarávateľa (stavebný dozor), pokiaľ sa tým nezníži
akosť prác, neprekročí dohodnutá cena diela a návrh ekvivalentu nebude predstavovať požiadavku
na predĺženie lehoty zhotovenia diela. Schválenie použitia ekvivalentu musí byť zaznamenané v stavebnom
denníku.
2.12. Pri použití ekvivalentov konkrétnych materiálov, výrobkov a technologických zariadení musia tieto mať
minimálne vlastnosti (parametre) zodpovedajúce vlastnostiam (parametrom) výrobkov (materiálov,
technológií, atď.), ktoré uviedol verejný obstarávateľ v súťažných podkladoch vrátane ich príloh.
Dôkazy o ekvivalentnosti návrhu (návrhov) výrobkov (materiálov, technológií, atď.), je uchádzač povinný
predložiť v ponuke. Verejný obstarávateľ ich vyhodnotí takým spôsobom, že rozhodujúce parametre
ekvivalentu postúpi na odsúhlasenie zhotoviteľovi projektovej dokumentácie.
2.13. V prípade potreby úspešný uchádzač (zhotoviteľ) zabezpečí povolenie pre potreby dočasného užívania
verejných plôch a komunikácií pre zariadenie staveniska, resp. pre prípadné skládky materiálu,
alebo stavebného odpadu. Zodpovednosť voči orgánu, ktorý užívanie povoľuje, resp. zodpovednosť v zmysle
udeleného povolenia preberá na seba uchádzač (zhotoviteľ). Prípadné škody, ktoré by vznikli zanedbaním
jeho povinností v tejto súvislosti, bude hradiť uchádzač (zhotoviteľ). V prípade, že zo strany vlastníkov,
správcov alebo nájomcov verejných plôch a komunikácií alebo iných oprávnených osôb dôjde k udeleniu
pokuty, alebo inej sankcie, resp. iného oprávneného nároku voči verejnému obstarávateľovi (objednávateľovi),
z dôvodu pochybenia na strane uchádzača (zhotoviteľa), túto znáša a uhradí v určenej lehote uchádzač
(zhotoviteľ).
2.14. Úspešný uchádzač (zhotoviteľ) je povinný na stavenisku udržiavať poriadok a čistotu. Nakladanie
s odpadmi, je uchádzač povinný realizovať v zmysle príslušných právnych predpisov upravujúcich nakladanie
s odpadmi a podľa podmienok uvedených v povolení na realizáciu stavby, t. j. aj vrátane dokladovania
o naložení s odpadom a podľa VZN. Náklady na odstránenie, likvidáciu a uskladnenie odpadu musia byť
uchádzačom (zhotoviteľom) kalkulované v rozpočte. Prípadné škody, ktoré by vznikli zanedbaním jeho
povinností v tejto súvislosti, bude hradiť zhotoviteľ. V prípade, že zo strany správneho orgánu, vlastníkov,
správcov alebo nájomcov, resp. iných oprávnených osôb dôjde k udeleniu pokuty, alebo inej sankcie, resp.
iného oprávneného nároku voči verejnému obstarávateľovi (objednávateľovi), z dôvodu pochybenia na strane
zhotoviteľa, za tieto nároky zodpovedá uchádzač (zhotoviteľ), ktorý sa zároveň zaväzuje na ich vysporiadanie
a uhradenie v určenej lehote.
2.15. Úspešný uchádzač (zhotoviteľ) je povinný pri realizácii predmetu zákazky dbať na to, aby nedošlo vplyvom
jeho činnosti k poškodeniu susedných nehnuteľností. Prípadné škody, ktoré by vznikli zanedbaním jeho
povinností v tejto súvislosti, bude hradiť zhotoviteľ. V prípade, že zo strany vlastníkov, správcov alebo
nájomcov susedných nehnuteľností, resp. spoluvlastníkov podielov v objekte dôjde k udeleniu pokuty , alebo
inej sankcie, resp. iného oprávneného nároku voči verejnému obstarávateľovi (objednávateľovi), z dôvodu
pochybenia na strane zhotoviteľa, za tieto nároky zodpovedá uchádzač (zhotoviteľ), ktorý sa zároveň
zaväzuje na ich vysporiadanie a uhradenie v určenej lehote.
2.16. Úspešný uchádzač (zhotoviteľ) je povinný počas výstavby zabezpečiť, aby pri realizácii stavby táto
negatívnymi vplyvmi neobťažovala okolie a aby stavebná činnosť a prevádzka neohrozovala kvalitu životného
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prostredia. V prípade, že v dôsledku nedodržania tejto povinnosti dôjde k udeleniu pokuty, alebo inej sankcie,
resp. iného oprávneného nároku voči verejnému obstarávateľovi (objednávateľovi), z dôvodu pochybenia na
strane zhotoviteľa, za tieto nároky zodpovedá uchádzač (zhotoviteľ), ktorý sa zároveň zaväzuje na ich
vysporiadanie a uhradenie v určenej lehote.
2.17. Úspešný uchádzač bude prostredníctvom vlastného zamestnanca, alebo zmluvne dohodnutou osobou a vo
vlastnej réžii zabezpečovať výkon (funkciu) koordinátora bezpečnosti v zmysle nariadenia vlády č. 396/2006
Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko a súvisiacich predpisov v
znení neskorších predpisov. Identifikačné údaje koordinátora bezpečnosti budú uvedené v zmluve a zapísané
do stavebného denníka. Doklad oprávňujúci uvedeného zamestnanca alebo zmluvne dohodnutú osobu na
vykonávanie tejto činnosti uchádzač predloží ako požiadavku na predmet zákazky v rámci ponuky, ak vznikne
táto povinnosť podľa § 3 ods. 1 nariadenia vlády č. 396/2006 Z. z.
2.18. Úspešný uchádzač (zhotoviteľ) bude zodpovedať za čistotu komunikácií, po ktorých dováža materiál a
mechanizmy a za poriadok a bezpečnosť na stavbe. Prípadné škody z porušenia tejto povinnosti uhradí
uchádzač (zhotoviteľ).
2.19. Uchádzač vo svojej ponuke ako požiadavku verejného obstarávateľa na predmet zákazky je povinný
predložiť záväzný opis zabezpečenia požadovaných stavebných prác pracovníkmi s jednoznačným uvedením
ich plánovaného počtu na jednotlivých pracovných pozíciách, zabezpečujúcich celý predmet zákazky podľa
koncepcie výstavby a plánovania uskutočnenia stavebných prác uchádzačom, s označením profesie každého
uchádzačom uvedeného pracovníka podľa kartotéky zamestnaní v stavebníctve Internetového sprievodcu
trhom práce realizovanom Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (ďalej len
„kartotéka“)
verejne
dostupnej
na
internetovej
adrese
https://www.istp.sk/oblastzamestnania/stavebnictvo/23/zamestnania (v prípade potreby špeciálnej profesie, ktorú nie je možné
subsumovať pod niektorú z profesií uvedených v kartotéke uchádzač uvedie názov takejto pozície a stručné
odôvodnenie, prečo ju nie je možné subsumovať pod niektorú z profesií uvedených v kartotéke), s uvedením
príslušnej časti predmetu zákazky (technologického postupu, činnosti podľa kódov položiek v Prílohe č. 2 SP),
ktorú pracovník bude podľa uchádzača zabezpečovať, bez ohľadu na právny vzťah pracovníka k uchádzačovi
(pracovno-právny alebo obdobný vzťah, dodávateľsko – odberateľský vzťah, iný vzťah k uchádzačovi).
Požadovaný opis musí byť uvedený v takom minimálnom rozsahu a štruktúre, ktoré jednoznačne preukážu
zabezpečenie odborného plnenia predmetu zákazky v rozsahu, kvalite a za podmienok určených v týchto
súťažných podkladoch a podľa podmienok a všetkých ostatných informácií a údajov uvedených v ponuke
uchádzača. Pri určení minimálneho rozsahu pracovníkov uchádzač musí vychádzať zo všetkých požiadaviek
a podmienok určených verejným obstarávateľom v týchto súťažných podkladoch a ich prílohách a z
uchádzačom navrhovaných kritérií na vyhodnotenie ponúk určených verejným obstarávateľom v tomto
postupe zadávania zákazky. Uchádzačom predložený opis musí byť v súlade so všetkými ostatnými
informáciami a údajmi uvedenými v predloženej ponuke uchádzača. Nepredloženie záväzného opisu
zabezpečenia požadovaných stavebných prác pracovníkmi podľa uvedených požiadaviek verejného
obstarávateľa, resp. predloženie opisu zabezpečenia požadovaných stavebných prác pracovníkmi, ktorý bude
v nesúlade s informáciami a údajmi uvedený v ostatných častiach ponuky uchádzača bude vyhodnotené ako
nesplnenie požiadavky verejného obstarávateľa na predmet zákazky a takáto ponuka bude vyhodnotená ako
neregulárna. Uvedenú požiadavku verejný obstarávateľ odôvodňuje objektívnou potrebou požadovaných
informácií pre korektné vyhodnotenie ponúk uchádzačov vrátane posúdenia relevantnosti ich návrhov na
plnenie určených kritérií na vyhodnotenie ponúk, pričom požadované informácie sú nevyhnutné pre korektné
vypracovanie návrhu na plnenie kritérií, t. j. každý záujemca pripravujúci relevantnú ponuku nimi musí
disponovať už v čase prípravy ponuky pre toto verejné obstarávanie.
2.20. Dielo sa musí realizovať podľa záväzného harmonogramu postupu uskutočnenia stavebných prác, ktorý
uchádzač je povinný spracovať a predložiť v rámci ponuky podľa Prílohy č. 5 SP, ktorý musí byť v súlade s
návrhom uchádzača na plnenie kritéria B. uvedeného v ods. 2 oddielu A.3 týchto súťažných podkladov.
Uchádzač je povinný vo svojej ponuke, ako požiadavku verejného obstarávateľa na predmet zákazky,
predložiť riadne, úplne a pravdivo vyplnenú Prílohu č. 5 SP, vrátane jej požadovanej prílohy, ktorou musí byť
grafické znázornenie uchádzačom predkladaného harmonogramu, ktorá musí byť v súlade so všetkými
informáciami a údajmi uvedenými v ostatných častiach jeho ponuky vrátane vyplnenej Prílohy č. 4 SP.
Nepredloženie záväzného harmonogramu postupu uskutočnenia stavebných prác, resp. predloženie
vyplnenej Prílohy č. 5, ktorá bude v nesúlade s informáciami a údajmi uvedenými v ostatných častiach ponuky
uchádzača verejný obstarávateľ vyhodnotí ako nesplnenie požiadavky verejného obstarávateľa na predmet
zákazky a takáto ponuka bude vyhodnotená ako neregulárna. Uvedenú požiadavku verejný obstarávateľ
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odôvodňuje objektívnou potrebou požadovaných informácií pre korektné vyhodnotenie ponúk uchádzačov
vrátane posúdenia relevantnosti ich návrhov na plnenie určených kritérií na vyhodnotenie ponúk, pričom
požadované informácie sú nevyhnutné pre korektné vypracovanie návrhu na plnenie kritérií, t. j. každý
záujemca pripravujúci relevantnú ponuku nimi musí disponovať už v čase prípravy ponuky pre toto verejné
obstarávanie.
2.21. Uchádzač vo svojej ponuke predloží ako požiadavku verejného obstarávateľa na predmet zákazky zoznam
minimálneho strojového vybavenia s uvedením jeho základnej technickej špecifikácie (druhové a typové
označenie, výrobca, základné technické parametre) , ktoré je, podľa koncepcie výstavby zvolenej
uchádzačom v súlade s požiadavkami verejného obstarávateľa uvedenými v týchto súťažných podkladoch a
s ponukou uchádzača, ktoré je podľa uchádzača nevyhnutné na dodanie predmetu zákazky podľa podmienok
a požiadaviek určených v týchto súťažných podkladoch. Predložený zoznam minimálneho strojového
vybavenia musí byť v súlade s ostatnými informáciami a údajmi uvedenými v predloženej ponuke uchádzača.
Nepredloženie požadovaného zoznamu minimálneho strojového vybavenia, resp. predloženie zoznamu
minimálneho strojového vybavenia, ktorý bude v nesúlade s informáciami a údajmi uvedený v ostatných
častiach ponuky uchádzača verejný obstarávateľ vyhodnotí ako nesplnenie požiadavky verejného
obstarávateľa na predmet zákazky a takáto ponuka bude vyhodnotená ako neregulárna. Uvedenú požiadavku
verejný obstarávateľ odôvodňuje objektívnou potrebou požadovaných informácií pre korektné vyhodnotenie
ponúk uchádzačov vrátane posúdenia relevantnosti ich návrhov na plnenie určených kritérií na vyhodnotenie
ponúk, , pričom požadované informácie sú nevyhnutné pre korektné vypracovanie návrhu na plnenie kritérií,
t. j. každý záujemca pripravujúci relevantnú ponuku nimi musí disponovať už v čase prípravy ponuky pre toto
verejné obstarávanie.
2.22.Uchádzač predloží verejnému obstarávateľovi návrh na výšku poistného plnenia pre prípad zodpovednosti
za škodu spôsobenú činnosťou úspešného uchádzača pri plnení predmetu tejto zákazky, ktorý musí byť
s poistným plnením minimálne vo výške 100% z hodnoty predmetu tejto zákazky s DPH. Úspešný uchádzač
predloží verejnému obstarávateľovi doklad (originál alebo úradne osvedčenú kópiu) o poistení pre prípad
zodpovednosti za škodu spôsobenú svojou činnosťou s dojednaným poistným plnením s platnosťou
a účinnosťou počas celej doby trvania diela, ako aj doklad preukazujúci zaplatenie poistného na aktuálne
poistné obdobie najneskôr v deň uzavretia zmluvy. Okrem úspešného uchádzača nesmie byť v poistnej
zmluve uvedený ako poistený žiaden iný subjekt, s výnimkou člena skupiny dodávateľov.
2.23.Verejný obstarávateľ, v súlade s § 41 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní, vyžaduje
od uchádzačov, aby v predloženej ponuke uviedli podiel zákazky, ktorý majú v úmysle zadať subdodávateľom
podľa Prílohy č. 6 týchto súťažných podkladov a navrhovaných subdodávateľov a osoby oprávnené konať
za subdodávateľa.
2.24.Požiadavkou verejného obstarávateľa je aj prijateľnosť a regulárnosť ponuky uchádzača v zmysle týchto
súťažných podkladov.
ODDIEL B.2 SPÔSOB URČENIA CENY
1. Uchádzačom navrhovaná cena musí byť stanovená podľa zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení
neskorších predpisov v spojení s vyhláškou MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR
č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyjadrená v eurách.
2. V cene musia byť započítané všetky náklady uchádzača v zmysle zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách
v znení neskorších predpisov. Cena musí obsahovať aj všetky náklady súvisiace s plnením požiadaviek
a náležitostí uchádzačom, uvedených v oddiele B.1 označenej ako „Opis predmetu zákazky“ týchto súťažných
podkladov. Navrhovaná zmluvná cena musí zahŕňať všetky náklady uchádzača potrebné k vykonaniu
predmetu zákazky, a musí zahŕňať najmä kompletnú dodávku a montáž stavebných prác, ako aj náklady
na dopravu, skladovanie, odvoz a likvidáciu vybúraných stavebných hmôt a stavebného odpadu, náklady
na prenájom verejných plôch a komunikácií, ak sú potrebné k vybudovaniu zariadenia staveniska náklady
na umiestnenia lešenia , náklady na vybudovanie, prevádzku a vypratanie zariadenia staveniska, náklady
na stráženie staveniska počas realizácie stavebných prác, náklady na spotrebu elektrickej energie a vody.
V navrhovanej zmluvnej cene musia byť zahrnuté aj náklady uchádzača požadované na ocenenie položky
„ostatné náklady stavby“, resp. v prípade, že uchádzač túto položku neocení, verejný obstarávateľ má za to,
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že všetky náklady, ktoré požadoval do nej zahrnúť, uchádzač zahrnul do ocenenia iných položiek rozpočtu
stavby, nevyhnutných pre riadne a úplné splnenie predmetu zákazky.
3. Navrhovaná cena musí zahŕňať aj všetky náklady uchádzača, vyplývajúce z plnenia podmienok
na uskutočnenie stavebných prác v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky, určených podmienok
a všetkých požiadaviek na predmet zákazky určených vo výzve na predkladanie ponúk a v týchto súťažných
podkladoch.
4. Navrhovaná cena musí byť uvedená v ponuke v štruktúre uvedenej v dokumente označenom ako „Návrh
na plnenie kritérií“, ktorý tvorí Prílohu č. 1 časti A.3 týchto súťažných podkladov označenej ako „Kritériá
na vyhodnotenie ponúk a pravidlá ich uplatnenia“.
5. Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie navrhovanú celkovú cenu (v stĺpci „s DPH“).
6. Skutočnosť, že nie je platiteľom DPH uchádzač výslovne uvedie v predloženej ponuke.
7. Ak sa uchádzač v priebehu zmluvného vzťahu stane platiteľom DPH, zmluvná cena sa nezvýši.
8. V prípade, že v priebehu procesu verejného obstarávania dôjde k legislatívnym zmenám v oblasti DPH,
dotknuté časti budú príslušne upravené, v súlade s aktuálne platným právnym poriadkom Slovenskej
republiky.
9. Požadované údaje o cene predmetu zákazky vpíše uchádzač tak, aby boli čitateľné, do dokumentu
označeného ako „Návrh uchádzača na plnenie kritérií“ ktorý tvorí Prílohu č. 1 časti A.3 týchto súťažných
podkladov označenej ako „Kritériá na vyhodnotenie ponúk a pravidlá ich uplatnenia“.
10. Uchádzač určí svoju ponukovú cenu v súlade s informáciami ním uvedenými v úplne, jednoznačne a pravdivo
vyplnenej Prílohe č. 2 SP podľa jednotlivých položiek, ktorá bude neoddeliteľnou súčasťou ponuky (Návrhu
na plnenie kritérií“). Prílohu č. 2 nie je prípustné v žiadnom prípade meniť (doplniť položku, zmeniť vecný
rozsah položky, opomenúť ocenenie položky, rozšírenie položky, rozčlenenie položky, integrovanie položky,
atď.).
11. Špecifikácia ceny navrhovanej uchádzačom musí byť výsledkom ocenenia všetkých položiek Prílohy č. 2 SP
v cenách vyjadrených v EUR bez DPH. Všetky ceny uvedené v požadovaných dokumentoch musia byť
zaokrúhlené na dve desatinné miesta.
12. Uchádzačom ponúknutá celková cena za predmet zákazky s DPH vrátane cien jednotlivých položiek
podľa Prílohy č. 2 SP bude vstupným údajom do elektronickej aukcie, ktorá sa uskutoční po úvodnom úplnom
vyhodnotení ponúk. Ďalšie informácie a podmienky uskutočnenia elektronickej aukcie sú uvedené v časti
súťažných podkladov C. Elektronická aukcia.
13. Ponuku, ktorá nebude obsahovať požiadavky uvedené v bodoch 1. až 6. a 9. až 11. tohto oddielu súťažných
podkladov bude verejný obstarávateľ považovať za neregulárnu nakoľko nebude v súlade so súťažnými
podkladmi.
14. Verejný obstarávateľ v prípade nejasností týkajúcich sa kalkulácie ceny uchádzačom si vyhradzuje právo
požiadať uchádzača o jej vysvetlenie, v súlade s § 53 ods. 1, resp. ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní,
vrátane predloženia dôkazov spočívajúcich v podrobnej kalkulácii ceny.

ODDIEL B.3 ZMLUVNÉ PODMIENKY DODANIA PREDMETU ZÁKAZKY
1. Výsledkom tohto verejného obstarávania bude uzavretie Zmluvy o dielo uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona
č . 513/1991 Zb. v platnom znení Obchodného zákonníka (ďalej aj „zmluva“) „zmluva“) a podľa bodu 24 oddielu
A.1 týchto súťažných podkladov.
2. Zmluva bude uzavretá podľa slovenského právneho poriadku a na prípadné riešenie sporov budú príslušné
slovenské súdy a slovenské právne predpisy.
3. Verejný obstarávateľ uzavrie zmluvu podľa § § 56 zákona o verejnom obstarávaní. Uzavretá zmluva nesmie byť
v rozpore so súťažnými podkladmi a s ponukou predloženou úspešným uchádzačom.
4. V zmluve sa namiesto označenia „uchádzač“ uvádza označenie „ dodávateľ“ a namiesto označenia “verejný
obstarávateľ“ sa uvádza označenie „objednávateľ“.
5. Uchádzač vo svojej ponuke predloží vyplnené a oprávnenou osobou uchádzača podpísané zmluvné podmienky
dodania predmetu zákazky (návrh zmluvy v jednom vyhotovení), podľa tohto oddielu súťažných podkladov,
a bodu 16.2.2 oddielu A.1 súťažných podkladov, s doplnenou Prílohou č. 1 zmluvy (ocenené položky kalkulácia
ceny), vrátane uvedenia svojich identifikačných údajov a uvedenia ostatných údajov označených v zmluve na
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doplnenie. Verejný obstarávateľ vyžaduje v plnej miere akceptovať záväzky zmluvných strán, ktoré sú uvedené
v súťažných podkladoch.
6. Uchádzači berú na vedomie skutočnosť, že ponuka každého uchádzača bude zverejnená v profile verejného
obstarávateľa na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie. Uchádzač v predloženej elektronickej kópii
originálu ponuky zabezpečí ochranu osobných údajov v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane
osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a údajov, ktoré sa považujú za dôverné podľa
platného právneho poriadku Slovenskej republiky tak, že tieto údaje dostatočne zneprístupní. Verejný
obstarávateľ v súvislosti so zverejnením ponúk uchádzačov v profile verejného obstarávateľa nenesie
zodpovednosť za akékoľvek porušenie práv a povinností, vyplývajúcich zo zákona č. 122/2013 Z. z.,
ani za akékoľvek porušenie práv a povinností vyplývajúcich z povinnosti uchádzača nakladať s určitými údajmi
ako dôvernými.
7. Uchádzač berie na vedomie skutočnosť, že verejný obstarávateľ ako povinná osoba v zmysle zákona
č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám podlieha povinnosti zverejňovania faktúr a berie
na vedomie právne účinky vyplývajúce z povinného zverejňovania zmlúv podľa príslušných ustanovení zákona
č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony a predložením ponuky vyjadrujú svoj súhlas so zverejnením
svojich identifikačných údajov uvedených na zmluve alebo inom doklade, ktorý sa povinne zverejňuje v zmysle
právneho poriadku platného v Slovenskej republike.
8. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo, v nadväznosti na § 11 zákona o verejnom obstarávaní, neuzavrieť
zmluvu s uchádzačom, ktorý má povinnosť zapisovať sa do RPVS a nie je zapísaní v RPVS alebo ktorého
subdodávatelia alebo subdodávatelia podľa osobitného predpisu, ktorým je zákon č. 315/2016 Z. z., ktorí majú
povinnosť zapisovať sa do RPVS a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora. Povinnosť mať
zapísaných partnerov verejného sektora v RPVS sa vzťahuje aj na každého člena skupiny dodávateľov,
ktorá tvorí uchádzača.
9. Podľa § 41 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní verejný obstarávateľ vyžaduje, aby úspešný uchádzač
v zmluve, ktorá bude uzavretá na základe výsledku tohto verejného obstarávania, najneskôr v čase jej uzavretia
uviedol údaje o všetkých známych subdodávateľoch, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa
v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia.
10. Uchádzač podpisom Prílohy č. 4 SP potvrdzuje, že návrh Zmluvy o dielo prijíma bez výhrad v nadväznosti na
všetky informácie poskytnuté verejným obstarávateľom v zadávacej dokumentácii. . Akúkoľvek výhradu voči
obsahu zmluvy, ktorá by menila obsah zmluvy zásadným spôsobom považuje verejný obstarávateľ
za neprijateľnú.
ODDIEL C. ELEKTRONICKÁ AUKCIA

1. Elektronická aukcia (ďalej len „e-aukcia“) je na účely tohto verejného obstarávania opakujúci sa proces,
ktorý využíva elektronické zariadenia na predkladanie nových cien upravených smerom nadol.
2. Účelom e-aukcie je zostavenie poradia ponúk automatizovaným vyhodnotením po úvodnom úplnom
vyhodnotení ponúk.
3. Predmet e-aukcie je rovnaký ako predmet zákazky, uvedený v oznámení prostredníctvom ktorého bolo
toto verejné obstarávanie vyhlásené a bližšie špecifikovaný v oddiele B.1 označenom ako „Opis predmetu
zákazky“ týchto súťažných podkladov.
4. Elektronická aukčná sieň (ďalej len „e-aukčná sieň“) je prostredie umiestnené na určenej adrese
vo verejnej dátovej sieti Internet, v ktorom uchádzači predkladajú nové ceny upravené smerom nadol.
5. Elektronická aukcia je časť postupu, v ktorom prebieha on-line vzájomné porovnávanie cien
ponúkaných uchádzačmi prihlásenými do e-aukcie a ich vyhodnocovanie v reálnom čase.
6. Elektronická aukcia bude prebiehať na elektronickom systéme pre elektronické aukcie certifikovanom
Úradom pre verejné obstarávanie podľa § 151 zákona o verejnom obstarávaní.
Priebeh:
1. V rámci elektronickej aukcie, uchádzači, ktorí budú vyzvaní na účasť v elektronickej aukcii môžu,
v rámci opakujúceho sa procesu, upravovať svoje návrhy na plnenie kritérií uvedené vo svojich ponukách
predložených v tomto postupe zadávania zákazky. Uvedené sa týka výlučne kritéria A uvedeného
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v ods. 2 oddielu A.3 týchto súťažných podkladov. Kritérium B. uvedené v ods. 2 oddielu A.3 týchto
súťažných poadladov je, s ohľadom na jeho charakter a účel, tzv. „neaukčné“ a do vyhodnocovacieho
vzora elektronickej aukcie vstupuje ako nemenné, t. j. uchádzači ho v priebehu elektronickej aukcie
nebudú môcť meniť.
2 Verejný obstarávateľ vyzve elektronickými prostriedkami súčasne všetkých uchádzačov, ktorí neboli
vylúčení, resp. ktorých ponuky neboli vylúčené z tohto postupu verejného obstarávania, na predloženie
nových cien v elektronickej aukcii. Vo Výzve na účasť v elektronickej aukcii (ďalej len „Výzva“),
budú uvedené podrobné informácie týkajúce sa elektronickej aukcie. Výzva bude zaslaná elektronicky
zodpovednej osobe uchádzača uvedenej v ponuke uchádzača ako kontaktná osoba pre elektronickú
aukciu (v ponuke je nutné uviesť správne kontaktné údaje zodpovednej osoby). V prípade zmeny
kontaktných údajov uvedenej osoby je potrebné príslušnú zmenu osoby doručiť písomne verejnému
obstarávateľovi najneskôr tri pracovné dni pred začatím elektronickej aukcie.
3. Elektronická aukcia sa uskutoční prostredníctvom elektronických zariadení na internetovej adrese
https://www.eaukcie.sk (ďalej len „eAukcie“), na ktorej po prihlásení bude každému uchádzačovi
administrátorom sprístupnený vstup do aukčnej siene.
4. Po sprístupnení vstupu do elektronickej aukčnej siene si uchádzači skontrolujú správnosť svojich
vstupných hodnôt, ktoré do elektronickej aukčnej siene zadá verejný obstarávateľ, a ktoré musia byť
zhodné s pôvodnými, písomne predloženými ponukami. Každý uchádzač do začiatku elektronickej aukcie
bude vidieť iba svoju ponuku a až do začiatku elektronickej aukcie ju nemôže meniť. Všetky informácie
o prihlásení sa do elektronickej aukcie a podrobnejšie informácie o priebehu elektronickej aukcie budú
uvedené vo Výzve.
5. Elektronická aukcia sa začne v termíne uvedenom vo Výzve na účasť v elektronickej aukcii.
Elektronickú aukciu nemožno začať skôr ako dva pracovné dni odo dňa odoslania Výzvy uchádzačom.
Na začiatku elektronickej aukcie sa každému z uchádzačov zobrazí jeho návrh na plnenie kritérií
aj s aktuálnym poradím jeho ponuky.
6. Každý uchádzač v elektronickej aukcii môže počas elektronickej aukcie opakovane znižovať svoj návrh
na plnenie kritérií:
- zmenou jednotkových cien jednotlivých položiek v EUR bez DPH, pričom aukčný systém automaticky
prepočíta celkovú cenu v EUR bez DPH (JC) aj s DPH (CC). Minimálny rozdiel zmeny celkovej ceny
v EUR bez DPH je stanovený v tomto verejnom obstarávaní na 100 €.
- kritérium „Lehota výstavby vyjadrená v celých kalendárnych dňoch odo dňa odovzdania staveniska
zhotoviteľovi“ je, ako je uvedené v ods. 1 neaukčné, počas elektronickej aukcie ho nie je možné meniť.
Elektronická aukcia začne v dátume a čase uvedenom vo Výzve na účasť v elektronickej aukcii. Verejný
obstarávateľ skončí elektronickú aukciu v zmysle § 54 ods. 11 písm. a) vo výzve na účasť v elektronickej
aukcii uvedie dátum a čas jej skončenia v kombinácii s § 54 ods. 11 písm. b) zákona o verejnom
obstarávaní, ak nedostane žiadne nové ceny alebo hodnoty, ktoré spĺňajú požiadavky týkajúce sa
minimálnych rozdielov; v takomto prípade verejný obstarávateľ uvedie vo výzve na účasť v elektronickej
aukcii lehotu od prijatia poslednej ponuky do skončenia elektronickej aukcie.
7. V priebehu elektronickej aukcie budú všetkým jej účastníkom zverejňované informácie, ktoré im
umožnia zistiť v každom okamihu ich relatívne umiestnenie. Informácie zobrazené uchádzačom sú
aktuálne v čase načítania stránky, a to buď po zadaní novej ponuky alebo po aktualizácii stránky kliknutím
na tlačítko „Aktualizácia stránky – refresh“, prípadne stlačením na klávesnici klávesy F5. Za aktualizáciu
údajov sú zodpovední uchádzači zúčastnení v elektronickej aukcii.
8. Po zadaní novej ponuky bude uchádzačovi potvrdené zadanie ponuky alebo sa zobrazí správa, že
zadanie ponuky bolo neúspešné vrátane uvedenia dôvodu o neúspešnom zadaní ponuky. Systém
zaznamenáva presný čas zadania každej novej ponuky, pričom do histórie e-aukcie sa zaznamenáva
každý vstup alebo zásah od všetkých účastníkov elektronickej aukcie. Pre priebeh elektronickej aukcie
platí tzv. serverový čas, ktorý je vždy zobrazený vpravo hore.
9. Po ukončení elektronickej aukcie systém nedovolí nikomu z účastníkov upravovať jednotlivé hodnoty,
ktoré boli predmetom daného elektronickej aukcie. Výsledkom elektronickej aukcie je určenie poradia
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uchádzačov podľa určeného vzorca v časti A.3 Kritériá na vyhodnotenie ponúk a spôsob ich uplatnenia
týchto súťažných podkladov.
10. Uchádzač v predloženej ponuke uvedie meno a priezvisko kontaktnej osoby zodpovednej za účasť
uchádzača v elektronickej aukcii, jej elektronickú adresu a telefónne číslo, na ktorom bude v čase
priebehu elektronickej aukcie uvedená kontaktná osoba zastihnuteľná.
11.Technické požiadavky pre prístup do elektronickej aukcie:
Počítač uchádzača musí byť pripojený k Internetu. Pre bezproblémovú účasť v e-aukcii je nutné mať
Microsoft Internet Explorer – minimálne vo verzii 11, Firefox – minimálne vo verzii 26, Google Chrome –
minimálne vo verzii 35. Správna funkčnosť iných prehliadačov je možná, avšak nie je garantovaná.
Ďalej je nutné mať v prehliadači zapnuté cookies. Verejný obstarávateľ dôrazne upozorňuje uchádzačov,
že nezodpovedá za technické problémy s internetovým pripojením do systému e-aukcie. Verejný
obstarávateľ odporúča uchádzačom, aby mali počas priebehu e-aukcie k dispozícii náhradný internetový
zdroj pripojenia do systému e-aukcie. V prípade objektívnych a preukázaných technických problémov na
strane verejného obstarávateľa (napr. výpadok elektriny), resp. poskytovateľa služby, sa bude aukcia
opakovať v náhradnom termíne. V prípade opakovania aukcie bude uchádzačom zaslaná výzva
podľa zákona. Uchádzačom sa odporúča pravidelne si aktualizovať formulár na zadávanie ponúk,
najmä v posledných minútach súťažného kola elektronickej aukcie. Na predkladanie ponúk sa
neodporúča sa využiť posledných 10 sekúnd elektronickej aukcie. Dôležitým momentom pri predkladaní
návrhu je doručenie návrhu uchádzača do systému eAukcie včas, pred uplynutím ukončenia elektronickej
aukcie. Treba pritom počítať s časom potrebným na úspešné odoslanie návrhu prostredníctvom internetu,
prijatie a spracovanie návrhu systémom eAukcie. Tento proces je ovplyvnený viacerými faktormi,
ako je momentálna rýchlosť prenosu údajov cez internet medzi počítačom uchádzača a serverom
systému eAukcie, veľkosť prenášaných údajov, parametre počítača uchádzača (HW a SW vybavenie),
momentálna vyťaženosť počítača, prípadne momentálna priepustnosť počítačovej siete LAN uchádzača
a pod. To znamená, že návrhy, ktoré boli do lehoty stanovenej ako ukončenie elektronickej aukcie
do systému eAukcie doručené a systémom eAukcie spracované - systém eAukcie zaznamená. Ak
uchádzač odošle návrh v krátkom časovom intervale pred termínom ukončenia elektronickej aukcie,
môže nastať situácia, že jeho návrh nebude včas doručený a spracovaný systémom eAukcie a nebude
zaznamenaný z dôvodu uzavretia systému eAukcie presne v čase stanovenom verejným obstarávateľom
ako ukončenie aukcie. V prípade opakovania elektronickej aukcie bude uchádzačom zaslaná výzva
podľa príslušných ustanovení zákona o verejnom obstarávaní. Uchádzačom sa odporúča pravidelne si
aktualizovať formulár na zadávanie ponúk, najmä v posledných minútach elektronickej aukcie
elektronickej aukcie. Na predkladanie ponúk sa neodporúča využívať posledných 10 sekúnd elektronickej
aukcie. Dôležitým momentom pri predkladaní návrhu je doručenie návrhu uchádzača do systému
elektronickej aukcie včas, pred uplynutím ukončenia elektronickej aukcie. Uchádzač pritom musí rátať
s časom potrebným na úspešné odoslanie návrhu prostredníctvom internetu, prijatie a spracovanie
návrhu systémom elektronickej aukcie. Tento proces je ovplyvnený viacerými faktormi,
ako je momentálna rýchlosť prenosu údajov prostredníctvom internetu medzi počítačovým zariadením
uchádzača a serverom systému elektronickej aukcie, veľkosť prenášaných údajov, parametre
počítačového zariadenia uchádzača (HW a SW vybavenie), momentálna vyťaženosť počítačového
zariadenia, prípadne momentálna priepustnosť počítačovej siete LAN uchádzača a pod. To znamená,
že návrhy, ktoré boli do lehoty stanovenej na ukončenie elektronickej aukcie do systému elektronickej
aukcie doručené a systémom elektronickej aukcie spracované, systém elektronickej aukcie zaznamená.
Ak uchádzač odošle návrh v krátkom časovom intervale pred termínom ukončenia elektronickej aukcie,
môže nastať situácia, že jeho návrh nebude včas doručený a spracovaný systémom elektronickej aukcie
a nebude zaznamenaný z dôvodu uzavretia systému elektronickej aukcie presne v čase stanovenom
verejným obstarávateľom na ukončenie elektronickej aukcie.
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Prílohy súťažných podkladov:

SÚŤAŽNÉ PODKLADY
PREDMET ZÁKAZKY:

:

VÝSTAVBA MESTSKEJ PLAVÁRNE V RUŽOMBERKU

Príloha č. 1 :

Projektová dokumentácia
(nachádza sa v samostatnom súbore, ktorý je poskytovaný elektronicky s týmito súťažnými podkladmi
dostupnom na elektronickej adrese )

nadlimitná civilná zákazka na uskutočnenie stavebných prác
zadávaná podľa § 66 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov
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SÚŤAŽNÉ PODKLADY
PREDMET ZÁKAZKY:

VÝSTAVBA MESTSKEJ PLAVÁRNE V RUŽOMBERKU

Príloha č. 2:

Kalkulácia ceny predmetu zákazky – Výkaz výmer
(nachádza sa v samostatnom súbore, ktorý je poskytovaný elektronicky s týmito súťažnými podkladmi)
nadlimitná civilná zákazka na uskutočnenie stavebných prác
zadávaná podľa § 66 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
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PREDMET ZÁKAZKY:
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Príloha č. 3:

Jednotný európsky dokument
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SÚŤAŽNÉ PODKLADY
PREDMET ZÁKAZKY:

:

VÝSTAVBA MESTSKEJ PLAVÁRNE V RUŽOMBERKU

Príloha č. 4:

Záväzný návrh Zmluvy o dielo

(nachádza sa v samostatnom súbore, ktorý je poskytovaný elektronicky s týmito súťažnými podkladmi)
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SÚŤAŽNÉ PODKLADY
PREDMET ZÁKAZKY:

VÝSTAVBA MESTSKEJ PLAVÁRNE V RUŽOMBERKU

Príloha č. 5:

Záväzný harmonogram postupu uskutočnenia
stavebných prác
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SÚŤAŽNÉ PODKLADY
PREDMET ZÁKAZKY:
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Príloha č. 6:

Zoznam subdodávateľov
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PREDMET ZÁKAZKY:
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Stavebné povolenie
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PREDMET ZÁKAZKY:
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Príloha č. 9:

Rozhodnutie Okresného úradu Ružomberok
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