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VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK (PODLIMITNÉ ZÁKAZKY)
Formulár: Formulár č. 7 podľa Vyhlášky č. 171/2013 Z. z.
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ/OBSTARÁVATEĽ
I.1.

I.2.
I.2.1.

Názov, adresy a kontaktné miesto (miesta)
Mestská časť Košice-Juh
IČO: 00691046
Smetanova 4, 040 79 Košice - mestská časť Juh
Slovensko
Kontaktné miesto (miesta): Mestská časť Košice - Juh, Smetanova 4, 04079 Košice
Kontaktná osoba: Ing. Gabriela Verebová
Telefón: +421 557208034
Email: gabriela.verebova@kosicejuh.sk
Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL): http://www.kosicejuh.sk
Ďalšie informácie možno získať na: už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach)
Súťažné a doplňujúce podklady možno získať na: už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach)
Ponuky budú doručené na: už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach)
Druh verejného obstarávateľa/obstarávateľa
Druh verejného obstarávateľa/obstarávateľa
RO - Regionálny alebo miestny orgán
Zatriedenie obstarávajúceho subjektu podľa zákona: § 6 ods. 1 písm. b)

ODDIEL II. PREDMET ZÁKAZKY
II.
II.1.
II.1.2.

II.1.3.

II.1.4.

II.1.5)
II.2.
II.2.1.

II.2.2.
II.3.

OPIS
Názov zákazky
Zvyšovanie energetickej účinnosti budovy Jedálne pre dôchodcov vrátane zatepľovania
Druh zákazky a miesto uskutočňovania stavebných prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb
Stavebné práce
Hlavné stavenisko alebo miesto uskutočňovania stavebných prác: Jedáleň pre dôchodcov, Vojvodská 5, 04001 Košice
NUTS kód:
SK
Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov)
Účelom stavby je zvýšenie energetickej účinnosti budovy Jedálne pre dôchodcov vrátane zateplenia obvodového plášťa,
zateplenia strešného plášťa, výmena otvorových výplní a súvisiace klampiarske a zámočníckej práce.
Spoločný slovník obstarávania (CPV)
Hlavný predmet
Hlavný slovník: 45212422-0
Doplňujúce predmety
Hlavný slovník: 45261000-4, 45421100-5, 45262650-2
Časti
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
Množstvo alebo rozsah zákazky
Celkové množstvo alebo rozsah
Podrobný opis stavebných prác a dodávok, ktoré sú predmetom zákazky, je definovaný v projektovej dokumentácii,
ktorá je súčasťou súťažných podkladov.
Predpokladaná hodnota predmetu zákazky bez DPH
Hodnota: 166 055,4700 EUR
Trvanie zmluvy alebo lehota dodania
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
Zadajte hodnotu: 5

ODDIEL III. OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1.
III.1.1.

Podmienky účasti
Osobné postavenie
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: Informácie a formálne
náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: Vyžaduje sa splnenie
podmienok účasti osobného postavenia podľa § 26 ods.(1) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (zákon). Uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti vo
verejnom obstarávaní podľa § 26 zákona v súlade s ustanoveniami zákona. 2.Vyžaduje sa, aby uchádzač dokladmi podľa
§ 26a ods. (3) zákona preukázal, že nie je osobou podľa § 26a ods. (1) a (2) zákona. Dokladmi podľa § 26a ods. (3)
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III.1.2.

III.1.3.

zákona na preukázanie majetkovej účasti sú výpis z obchodného registra alebo výpis z inej zákonom ustanovenej
evidencie, zoznam akcionárov vedených akciovou spoločnosťou, doklad vydaný centrálnym depozitárom cenných
papierov alebo obdobné doklady vydané inými orgánmi alebo orgánmi iných štátov, nie staršie ako tri mesiace. 3.V
prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená na verejnom obstarávaní, sa požaduje preukázanie
splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia a preukazovania majetkovej účasti za každého člena
skupiny osobitne. Splnenie podmienok účasti podľa § 26 ods. (1) písm. f) zákona preukazuje člen skupiny len vo vzťahu
k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť. 4. Splnenie podmienok účasti môže uchádzač preukázať čestným
vyhlásením podľa § 32 ods. (11) zákona, pričom z uchádzačom predloženého predmetného čestného vyhlásenia musí
byť jednoznačne zrejmé, že rozsahom, obsahom aj spôsobom spĺňa podmienky účasti preukazované čestným
vyhlásením, stanovené verejným obstarávateľom a uvedené v bode III.1.1. tejto výzvy na predkladanie ponúk (ďalej aj
"výzvy") ku dňu predkladania ponúk a je schopný túto skutočnosť preukázať. 5. Vyžaduje sa predloženie originálov
alebo úradne osvedčených kópií všetkých dokladov uvedených podľa tohto bodu výzvy.
Odôvodnenie primeranosti použitia každej určenej podmienky účasti podľa § 26 a § 26a zákona vo vzťahu k predmetu
zákazky a potrebu jej zahrnutia medzi podmienky účasti podľa § 32 ods. (6) zákona: Podmienky účasti na osobné
postavenie a preukázanie majetkovej účasti vyplývajú z § 26, § 26a a § 32 ods. (1) písm. a) zákona.
Ekonomické a finančné postavenie
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: § 27 ods. (1) písm. a)
zákona o verejnom obstarávaní
Minimálna požadovaná úroveň štandardov : k § 27 ods. (1) písm. a) zákona a tohto bodu výzvy, verejný obstarávateľ
požaduje predloženie vyjadrenia alebo ekvivalentného dokladu od banky alebo pobočky zahraničnej banky alebo
zahraničnej banky (banka), v ktorej má uchádzač vedený účet, o schopnosti uchádzača plniť finančné záväzky, ktoré/ý
musí obsahovať informáciu o tom, že uchádzač nie je v nepovolenom debete, v prípade splácania úveru, dodržuje
splátkový kalendár, a že jeho bežný účet nie je a nebol predmetom blokácie (tzn. nebolo obmedzené nakladanie s
prostriedkami z akéhokoľvek zákonného dôvodu) alebo exekúcie. Toto vyjadrenie sa musí vzťahovať na obdobie
predchádzajúcich troch rokov, resp. na obdobie, za ktoré sú údaje dostupné v závislosti od vzniku, alebo začatia
prevádzkovania činnosti/zriadenia účtu. Za predchádzajúce obdobie sa pre účely tejto zákazky považujú tri roky
predchádzajúce dňu odoslania výzvy na zverejnenie vo Vestníku verejného obstarávania. K vyjadreniu banky/bánk alebo
ekvivalentnému/ým dokladu/om uchádzač zároveň predloží čestné vyhlásenie podpísané štatutárnym orgánom
uchádzača, že nemal a nemá vedené účty ani záväzky v inej/ých banke/ách ako tej/tých, od ktorej/ých predložil vyššie
uvedené potvrdenie/a, resp. ekvivalentný/é doklad/y. Verejný obstarávateľ požaduje predloženie dokladov
preukazujúcich splnenie podmienok účasti týkajúcich sa finančného a ekonomického postavenia v originálnom
vyhotovení alebo ako úradne overené kópie týchto dokladov. S plnenie podmienok účasti môže uchádzač preukázať
čestným vyhlásením podľa § 32 ods. (11) zákona, pričom z uchádzačom predloženého predmetného čestného
vyhlásenia musí byť jednoznačne zrejmé, že rozsahom, obsahom aj spôsobom spĺňa podmienky účasti preukazované
čestným vyhlásením, stanovené verejným obstarávateľom a uvedené v bode III.1.2. výzvy ku dňu predkladania ponúk a
je schopný túto skutočnosť preukázať. Z uchádzačom predkladaných dokladov preukazujúcich postavenie podľa § 27
zákona musí byť zrejmé splnenie vyššie identifikovanej minimálnej úrovne požadovanej verejným obstarávateľom a
rovnako musí byť zrejmé, že preukazovanie sa týka osoby uchádzača. Odôvodnenie primeranosti: Verejný obstarávateľ
skúma schopnosti uchádzača plniť si finančné záväzky voči finančným inštitúciám, z čoho sa bude dať usúdiť v prípade
pôžičiek serióznosť uchádzača plniť si finančné záväzky, alebo finančná stabilita. Potreba vyplýva zo spôsobu
financovania predmetu zákazky zo strany objednávateľa, kedy uchádzač musí mať vlastné zdroje alebo schopnosť
získať finančné krytie na uskutočnenie predmetu zákazky. V prípade, že uchádzač využije na preukázanie finančného a
ekonomického postavenia finančné zdroje inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah v čase podania ponuky, je
uchádzač povinný verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy o dielo bude môcť reálne disponovať so
zdrojmi osoby, ktorej postavenie využíva na preukázanie finančného a ekonomického postavenia. Túto skutočnosť
preukáže uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s touto osobou, obsahujúcou záväzok osoby, ktorej zdrojmi mieni
preukázať svoje finančné a ekonomické postavenie, že táto osoba poskytne plnenie počas celého trvania zmluvného
vzťahu. Osoba, ktorej zdroje majú byť použité na preukázanie finančného a ekonomického postavenia musí spĺňať
podmienky účasti podľa § 26 ods. (1) a § 26a zákona vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli zdroje
uchádzačovi poskytnuté. V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená na verejnom obstarávaní,
požaduje sa preukázanie splnenia podmienok účasti podľa tohto bodu výzvy za všetkých členov skupiny spoločne.
Technická alebo odborná spôsobilosť
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: 28 ods. (1) písm. b) zákona
o verejnom obstarávaní, § 28 ods. (1) písm. g) zákona o verejnom obstarávaní
Minimálna požadovaná úroveň štandardov : k § 28 ods. (1) písm. b) zákona - uchádzač predloží zoznam uskutočnených
stavebných prác za predchádzajúcich päť rokov ( za predchádzajúcich päť rokov sa na účely tejto zákazky považuje päť
rokov predchádzajúcich dňu, ktorý je posledným dňom lehoty na predkladanie ponúk) doplnený potvrdením o plnení v
zmysle § 28 ods. (1) písm. b) bod 1. resp. 2 zákona, ktorým preukáže uskutočnenie minimálne jednej zákazky stavebnej
práce rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky a to v minimálnej hodnote zákazky 20 000 Eur
bez DPH. K § 28 ods. (1) písm. g) zákona uchádzač preukáže odbornú kvalifikáciu riadiacich zamestnancov.
Odôvodnenie primeranosti požadovaných podmienok účasti podľa § 32 ods. (6) zákona: Zoznam úspešne realizovaných
zmlúv má garantovať odborné a kvalitné plnenie zákazky, ako aj preukázanie skúseností uchádzača s plnením zmlúv
rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky, a to s prihliadnutím na predpokladaný finančný objem
požadovaného predmetu zákazky. Účelom požiadavky na predloženie zoznamu uskutočnených prác v predchádzajúcom
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období, ako jednej z podmienok účasti týkajúcej sa technickej a odbornej spôsobilosti, ako aj minimálnej požadovanej
úrovne štandardov je najmä preukázanie skutočnosti, či mal uchádzač v tomto období dostatočnú vybavenosť, či je
spoľahlivý a technicky spôsobilý zrealizovať predmet zákazky. Uchádzač môže uplatniť znenie § 32 ods. (11) zákona.
Uchádzač môže na preukázanie technickej a odbornej spôsobilosti využiť technickú a odbornú spôsobilosť inej osoby
bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení
zmluvy bude môcť reálne disponovať s kapacitami osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej a
odbornej spôsobilosti. Túto skutočnosť preukazuje uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s touto osobou, obsahujúcou
záväzok osoby, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú a odbornú spôsobilosť, že
táto osoba poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť využité na
preukázanie technickej a odbornej spôsobilosti, musí spĺňať podmienky účasti podľa § 26 ods. (1) zákona vo vzťahu k
tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli kapacity uchádzačovi poskytnuté. Ak ponuku predkladá skupina dodávateľov,
preukazuje splnenie podmienok účasti spoločne. Verejný obstarávateľ požaduje predloženie dokladov preukazujúcich
splnenie podmienok účasti - technickej a odbornej spôsobilosti v originálnom vyhotovení alebo ako úradne osvedčené
kópie týchto dokladov.
Vyhradené zákazky pre chránené dielne alebo chránené pracoviská: Nie

ODDIEL IV. POSTUP
IV.1.
IV.1.1.
IV.1.2.
IV.2.
IV.2.1.
IV.2.2.

IV.2.3.
IV.2.4.

Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Voľba: Najnižšia cena
Použije sa elektronická aukcia
Nie
Administratívne informácie
Evidenčné číslo spisu, ktoré pridelil verejný obstarávateľ/obstarávateľ
PZ 02/2015
Podmienky na získanie súťažných podkladov a doplňujúcich dokumentov
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady alebo o prístup k dokumentom
Dátum a čas: 22.09.2015 15:00
Úhrada za súťažné podklady
Uveďte: Nie
Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 22.09.2015 15:00
Podmienky otvárania ponúk
Dátum a čas: 23.09.2015 15:00
Miesto : Miestny úrad mestskej časti Košice - juh, Smetanova 4, 040 79 Košice, prvé poschodie č. dv. 8 (zasadačka)
Osoby oprávnené zúčastniť sa na otváraní ponúk : Uchádzač - fyzická osoba, štatutárny orgán alebo člen štatutárneho
orgánu uchádzača - právnická osoba, sa preukáže na otváraní ponúk preukazom totožnosti a odovzdá splnomocnenie na
zastupovanie - ak je uplatniteľné, ktoré bude predložené ako platný doklad.

ODDIEL VI. DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
VI.1.
VI.2.

VI.3.

Zákazka sa týka projektu /programu financovaného z fondov EÚ
Nie
Ďalšie doplňujúce informácie
Ďalšie požiadavky verejného obstarávateľa ohľadom predloženia ponuky, hodnotenia predložených ponúk a uzatvorenia
zmluvy sú uvedené v súťažných podkladoch. Súťažné podklady sa poskytujú na základe písomnej žiadosti na adrese
verejného obstarávateľa uvedenej v bode I.1. tejto výzvy. Záujemcovia predkladajú žiadosti o súťažné podklady v
originálnom listinnom vyhotovení poštou alebo osobne v pracovných dňoch. Záujemcom, ktorí si prevezmú súťažné
podklady z profilu verejného obstarávateľa, v záujme zabezpečenia informovania v tomto procese verejného
obstarávania, odporúčame oznámiť túto skutočnosť správou zaslanou na elektronickú adresu:
gabriela.verebova@kosicejuh.sk s uvedením kontaktných údajov.
Dátum odoslania tejto výzvy
19.08.2015
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