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VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK
Formulár: VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK podľa Vyhlášky č. 530/2009 Z. z.
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ/OBSTARÁVATEĽ

I.2.
I.2.1.

MV staving, a. s.
IČO: 36298972
Hviezdoslavova 2, 971 01 Prievidza
Slovensko
Kontaktné miesto (miesta): Hviezdoslavova 2, Prievidza
Kontaktná osoba: Róbert Kubala
Telefón: +421 465425387
Fax: +421 465426616
Email: mvstaving@mvstaving.sk
Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL): http://www.mvstaving.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
iné - Iný verejný obstarávateľ
Iný verejný obstarávateľ (špecifikujte): MV staving, a.s.
Zatriedenie obstarávajúceho subjektu podľa zákona: § 7 ods. 2 písm. a)

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

II.1.3.

II.1.4.

II.2.
II.2.1.

II.2.2.
II.3.

OPIS
Názov zákazky
„Dostavba športovísk a modernizácia ubytovania Horského hotela Remata“
Druh zákazky a miesto uskutočňovania stavebných prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb
Stavebné práce
Hlavné stavenisko alebo miesto uskutočňovania stavebných prác: Areál hotela Remata v horskom rekreačnom stredisku
Remata, Ráztočno, okres Prievidza.
NUTS kód:
SK
Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov)
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác pre projekt Dostavba športovísk a modernizácia ubytovania
Horského hotela Remata a dodávka a montáž tovaru interiérového zariadenia Podrobné vymedzenie predmetu zákazky
je obsiahnuté v kapitole B. Opis predmetu zákazky súťažných podkladov a v časti kapitoly G. Prílohy.
Spoločný slovník obstarávania (CPV)
Hlavný predmet
Hlavný slovník: 45000000-7
Doplňujúce predmety
Hlavný slovník: 45212411-0, 50880000-7, 45300000-0, 39151000-5, 45420000-7
Množstvo alebo rozsah zákazky
Celkové množstvo alebo rozsah
Predmet zákazky je rozdelený na dve časti logické celky:
A/ Uskutočnenie stavebných prác
B/ Dodávka tovaru a služieb interiérového zariadenia
Uchádzač môže predložiť ponuku na:
jednotlivé časti logické celky A/ alebo B/ alebo na všetky časti logické celky A/ aj B/, teda na celý predmet zákazky.
Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH
Hodnota: 1 753 371,7900 EUR
Trvanie zmluvy alebo lehota dodania
Obdobie: v intervale
Začatie: 01.07.2013
Ukončenie: 30.06.2015

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: Časť A/ - 1. logický celok :
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Stavebná časť
1.Uchádzač musí spĺňať podmienky uvedené v § 26 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní a preukáže ich v zmysle § 26
ods. 2 citovaného zákona predložením originálnych dokladov alebo ich overených kópií požadovaných v bodoch 1.1 až
1.6, ktoré musia byť súčasťou ponuky:
1.1.§ 26 ods. 1 písm. a) výpis z registra trestov alebo rovnocenný doklad vydaný príslušným súdom alebo správnym
orgánom v krajine jeho sídla, že nebol on ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu právoplatne odsúdený
za trestný čin korupcie, za trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev, za trestný čin
legalizácie príjmu z trestnej činnosti, za trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny alebo za
trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny.
Výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace ku dňu predloženia ponuky:
1.1.1.fyzická osoba podnikateľ predloží výpis z registra trestov za osobu, na ktorú je vydané živnostenské oprávnenie
alebo iné než živnostenské oprávnenie podľa osobitných predpisov,
1.1.2.právnická osoba podnikateľ predloží výpisy z registra trestov za osoby, ktoré sú štatutárnym orgánom alebo členmi
štatutárneho orgánu uchádzača.
Napr. pri akciovej spoločnosti, kde je štatutárnym orgánom predstavenstvo spoločnosti, predloží uchádzač výpisy z
registra trestov za všetkých členov predstavenstva, pri spoločnosti s ručením obmedzeným, kde sú štatutárnym
orgánom konatelia, predloží uchádzač výpisy z registra trestov za všetkých konateľov,
1.2.§ 26 ods. 1 písm. b)
výpis z registra trestov alebo rovnocenný doklad vydaný príslušným súdom alebo správnym orgánom v krajine jeho
sídla, že nebol on ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu právoplatne odsúdený za trestný čin, ktorého
skutková podstata súvisí s podnikaním. Výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace ku dňu predloženia ponuky:
1.2.1.fyzická osoba podnikateľ predloží výpis z registra trestov za osobu, na ktorú je vydané živnostenské oprávnenie
alebo iné než živnostenské oprávnenie podľa osobitných predpisov,
1.2.2.právnická osoba podnikateľ predloží výpisy z registra trestov za osoby, ktoré sú štatutárnym orgánom alebo členmi
štatutárneho orgánu uchádzača.
Napr. pri akciovej spoločnosti, kde je štatutárnym orgánom predstavenstvo spoločnosti, predloží uchádzač výpisy z
registra trestov za všetkých členov predstavenstva, pri spoločnosti s ručením obmedzeným, kde sú štatutárnym
orgánom konatelia, predloží uchádzač výpisy z registra trestov za všetkých konateľov,
1.3.§ 26 ods. 1 písm. c)
potvrdenie príslušného súdu alebo rovnocenný doklad vydaný príslušným súdom alebo správnym orgánom v krajine
svojho sídla, že voči uchádzačovi nie je vedené konkurzné konanie, nie je v konkurze, v likvidácii, ani nebol proti nemu
zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku.
Potvrdenie príslušného súdu alebo rovnocenný doklad nie starší ako tri mesiace ku dňu predloženia ponuky,
1.4.§ 26 ods. 1 písm. d)
1.4.1.potvrdenie (potvrdenia) príslušnej zdravotnej poisťovne alebo poisťovní, v ktorej je uchádzač vedený v evidencii
platiteľov zdravotného poistenia nie staršie ako tri mesiace ku dňu predloženia ponuky, že uchádzač nemá v Slovenskej
republike alebo v krajine svojho sídla evidované nedoplatky poistného, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia,
1.4.2.potvrdenie príslušnej sociálnej poisťovne, v ktorej je uchádzač vedený v evidencii sociálneho poistenia a
príspevkov na starobné dôchodkové sporenie nie staršie ako tri mesiace ku dňu predloženia ponuky, že uchádzač nemá
v Slovenskej republike alebo v krajine svojho sídla evidované nedoplatky sociálneho poistného a príspevkov na starobné
dôchodkové sporenie, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia,
1.5.§ 26 ods. 1 písm. e)
potvrdenie miestne príslušného daňového úradu nie staršie ako tri mesiace ku dňu predloženia ponuky, že nemá
evidované daňové nedoplatky, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia,
1.6.§ 26 ods. 1 písm. f)
doklad o oprávnení podnikať na predmet zákazky (realizácia stavieb), 1.6.1.aktuálny výpis zo živnostenského registra
(predkladá fyzická osoba podnikateľ a príspevková organizácia podnikateľ) a živnostenské oprávnenie,
1.6.2.aktuálny výpis z obchodného registra (predkladá právnická osoba podnikateľ, fyzická osoba podnikateľ zapísaná v
obchodnom registri),
1.6.3.iné než živnostenské oprávnenie vydané podľa osobitných predpisov,
1.7.§ 26 ods. 1 písm. g)
nebolo mu v predchádzajúcich troch rokoch preukázané závažné porušenie odborných povinností, ktoré dokáže verejný
obstarávateľ a obstarávateľ preukázať. Uchádzač nepreukazuje žiadnym dokladom splnenie tejto podmienky. Tieto
podmienky musí dokázať v prípade potreby obstarávateľ. 2.Uchádzač môže nahradiť doklady uvedené v bode 1.1 až 1.6
potvrdením Úradu pre verejné obstarávanie o zápise uchádzača do zoznamu podnikateľov podľa § 128 zákona o
verejnom obstarávaní. Uchádzač môže nahradiť doklady uvedené v bode 1.1 až 1.6 aj úradne osvedčenou kópiou iného
dokladu platného certifikovaného zápisu vydaného certifikačnou inštitúciou v krajine jeho sídla. V prípade, že doklad
platný certifikovaný zápis vydaný certifikovanou inštitúciou v krajine jeho sídla nepokrýva podmienky účasti týkajúce sa
osobného postavenia obligatórne ustanovené v § 26 ods. 1 písm. a) až f) zákona o verejnom obstarávaní (body 1.1 až
1.6), uchádzač tieto skutočnosti preukáže samostatným dokladom preukazujúcim požadovanú podmienku vydaným
príslušnou inštitúciou v krajine jeho sídla. Ak sa takýto samostatný doklad alebo rovnocenný doklad nevydáva v krajine
sídla uchádzača, môže ho uchádzač nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v krajine jeho sídla podľa §
26 ods.3 zákona o verejnom obstarávaní a bodu 3. V prípade, ak právo členského štátu, v ktorom má uchádzač sídlo
neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, možno ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom,
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notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v krajine pôvodu alebo v
krajine sídla uchádzača podľa § 26 ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní a bodu 3.
3.Ak uchádzač nemá sídlo v Slovenskej republike a krajina jeho sídla nevydáva niektoré z dokladov uvedených v bode
1.1 až 1.6. alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v
krajine jeho sídla. Ak má uchádzač sídlo v členskom štáte inom ako Slovenská republika a právo tohto členského štátu
neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, možno ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom,
notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v krajine pôvodu alebo v
krajine sídla uchádzača alebo záujemcu. 4.Ak uchádzačom bude skupina a táto nepredloží doklady požadované v bode
1.1 až 1.6 za každého člena skupiny osobitne, bude uchádzač zo súťaže vylúčený.
Odôvodnenie:
Podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia určil obstarávateľ v súlade s ustanovením § 26 Zákona o verejnom
obstarávaní.
Časť B/ - 2. logický celok : Dodávka tovaru a služieb interiérového zariadenia
Uchádzač musí spĺňať podmienky uvedené v § 26 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní a preukáže ich v zmysle § 26
ods. 2 citovaného zákona predložením originálnych dokladov alebo ich overených kópií požadovaných v bodoch 1.1 až
1.6, ktoré musia byť súčasťou ponuky:
1.1.§ 26 ods. 1 písm. a) výpis z registra trestov alebo rovnocenný doklad vydaný príslušným súdom alebo správnym
orgánom v krajine jeho sídla, že nebol on ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu právoplatne odsúdený
za trestný čin korupcie, za trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev, za trestný čin
legalizácie príjmu z trestnej činnosti, za trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny alebo za
trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny.
Výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace ku dňu predloženia ponuky:
1.1.1.fyzická osoba podnikateľ predloží výpis z registra trestov za osobu, na ktorú je vydané živnostenské oprávnenie
alebo iné než živnostenské oprávnenie podľa osobitných predpisov,
1.1.2.právnická osoba podnikateľ predloží výpisy z registra trestov za osoby, ktoré sú štatutárnym orgánom alebo členmi
štatutárneho orgánu uchádzača.
Napr. pri akciovej spoločnosti, kde je štatutárnym orgánom predstavenstvo spoločnosti, predloží uchádzač výpisy z
registra trestov za všetkých členov predstavenstva, pri spoločnosti s ručením obmedzeným, kde sú štatutárnym
orgánom konatelia, predloží uchádzač výpisy z registra trestov za všetkých konateľov,
1.2.§ 26 ods. 1 písm. b)
výpis z registra trestov alebo rovnocenný doklad vydaný príslušným súdom alebo správnym orgánom v krajine jeho
sídla, že nebol on ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu právoplatne odsúdený za trestný čin, ktorého
skutková podstata súvisí s podnikaním. Výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace ku dňu predloženia ponuky:
1.2.1.fyzická osoba podnikateľ predloží výpis z registra trestov za osobu, na ktorú je vydané živnostenské oprávnenie
alebo iné než živnostenské oprávnenie podľa osobitných predpisov,
1.2.2.právnická osoba podnikateľ predloží výpisy z registra trestov za osoby, ktoré sú štatutárnym orgánom alebo členmi
štatutárneho orgánu uchádzača.
Napr. pri akciovej spoločnosti, kde je štatutárnym orgánom predstavenstvo spoločnosti, predloží uchádzač výpisy z
registra trestov za všetkých členov predstavenstva, pri spoločnosti s ručením obmedzeným, kde sú štatutárnym
orgánom konatelia, predloží uchádzač výpisy z registra trestov za všetkých konateľov,
1.3.§ 26 ods. 1 písm. c)
potvrdenie príslušného súdu alebo rovnocenný doklad vydaný príslušným súdom alebo správnym orgánom v krajine
svojho sídla, že voči uchádzačovi nie je vedené konkurzné konanie, nie je v konkurze, v likvidácii, ani nebol proti nemu
zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku.
Potvrdenie príslušného súdu alebo rovnocenný doklad nie starší ako tri mesiace ku dňu predloženia ponuky,
1.4.§ 26 ods. 1 písm. d)
1.4.1.potvrdenie (potvrdenia) príslušnej zdravotnej poisťovne alebo poisťovní, v ktorej je uchádzač vedený v evidencii
platiteľov zdravotného poistenia nie staršie ako tri mesiace ku dňu predloženia ponuky, že uchádzač nemá v Slovenskej
republike alebo v krajine svojho sídla evidované nedoplatky poistného, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia,
1.4.2.potvrdenie príslušnej sociálnej poisťovne, v ktorej je uchádzač vedený v evidencii sociálneho poistenia a
príspevkov na starobné dôchodkové sporenie nie staršie ako tri mesiace ku dňu predloženia ponuky, že uchádzač nemá
v Slovenskej republike alebo v krajine svojho sídla evidované nedoplatky sociálneho poistného a príspevkov na starobné
dôchodkové sporenie, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia,
1.5.§ 26 ods. 1 písm. e)
potvrdenie miestne príslušného daňového úradu nie staršie ako tri mesiace ku dňu predloženia ponuky, že nemá
evidované daňové nedoplatky, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia,
1.6.§ 26 ods. 1 písm. f)
doklad o oprávnení podnikať na predmet zákazky (realizácia stavieb), 1.6.1.aktuálny výpis zo živnostenského registra
(predkladá fyzická osoba podnikateľ a príspevková organizácia podnikateľ) a živnostenské oprávnenie,
1.6.2.aktuálny výpis z obchodného registra (predkladá právnická osoba podnikateľ, fyzická osoba podnikateľ zapísaná v
obchodnom registri),
1.6.3.iné než živnostenské oprávnenie vydané podľa osobitných predpisov,
1.7.§ 26 ods. 1 písm. g)
nebolo mu v predchádzajúcich troch rokoch preukázané závažné porušenie odborných povinností, ktoré dokáže verejný
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III.1.2.

obstarávateľ a obstarávateľ preukázať. Uchádzač nepreukazuje žiadnym dokladom splnenie tejto podmienky. Tieto
podmienky musí dokázať v prípade potreby obstarávateľ. 2.Uchádzač môže nahradiť doklady uvedené v bode 1.1 až 1.6
potvrdením Úradu pre verejné obstarávanie o zápise uchádzača do zoznamu podnikateľov podľa § 128 zákona o
verejnom obstarávaní. Uchádzač môže nahradiť doklady uvedené v bode 1.1 až 1.6 aj úradne osvedčenou kópiou iného
dokladu platného certifikovaného zápisu vydaného certifikačnou inštitúciou v krajine jeho sídla. V prípade, že doklad
platný certifikovaný zápis vydaný certifikovanou inštitúciou v krajine jeho sídla nepokrýva podmienky účasti týkajúce sa
osobného postavenia obligatórne ustanovené v § 26 ods. 1 písm. a) až f) zákona o verejnom obstarávaní (body 1.1 až
1.6), uchádzač tieto skutočnosti preukáže samostatným dokladom preukazujúcim požadovanú podmienku vydaným
príslušnou inštitúciou v krajine jeho sídla. Ak sa takýto samostatný doklad alebo rovnocenný doklad nevydáva v krajine
sídla uchádzača, môže ho uchádzač nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v krajine jeho sídla podľa §
26 ods.3 zákona o verejnom obstarávaní a bodu 3. V prípade, ak právo členského štátu, v ktorom má uchádzač sídlo
neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, možno ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom,
notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v krajine pôvodu alebo v
krajine sídla uchádzača podľa § 26 ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní a bodu 3.
3.Ak uchádzač nemá sídlo v Slovenskej republike a krajina jeho sídla nevydáva niektoré z dokladov uvedených v bode
1.1 až 1.6. alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v
krajine jeho sídla. Ak má uchádzač sídlo v členskom štáte inom ako Slovenská republika a právo tohto členského štátu
neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, možno ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom,
notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v krajine pôvodu alebo v
krajine sídla uchádzača alebo záujemcu. 4.Ak uchádzačom bude skupina a táto nepredloží doklady požadované v bode
1.1 až 1.6 za každého člena skupiny osobitne, bude uchádzač zo súťaže vylúčený.
Odôvodnenie:
Podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia určil obstarávateľ v súlade s ustanovením § 26 Zákona o verejnom
obstarávaní.
Ekonomické a finančné postavenie
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: Časť A/ - 1. logický celok :
Stavebná časť
2.§ 27 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov.
Obstarávateľ požaduje od uchádzača predložiť :
2.1. § 27 ods. 1 písm. a) 2.1.1.vyjadrenie banky alebo pobočky zahraničnej banky na území Slovenskej republiky alebo
zahraničnej banky (ďalej len banka) o schopnosti uchádzača plniť svoje finančné záväzky. Vyjadrenie uchádzač
predkladá zo všetkých bánk, kde má vedené účty a zároveň predloží čestné vyhlásenie, v ktorom uvedie, že v iných
bankových inštitúciách nemá vedené peňažné účty. Vyjadrenie banky musí byť predložené ako originál alebo úradne
osvedčená fotokópia a nesmie byť staršie ako 3 mesiace ku dňu uplynutia lehoty na predkladanie ponúk;
Odôvodnenie primeranosti: Vzhľadom na predpokladanú hodnotu zákazky, spôsob úhrad faktúr a stanovenú lehotu
splatnosti faktúry je potrebné, aby uchádzač preukázal svoju schopnosť pokryť finančné náklady spojené s plnením
predmetu zákazky.
2.2. § 27 ods. 1 písm. d) zákona 2.2.1. Prehľad o dosiahnutom ročnom obrate v stavebných prácach za predchádzajúce
tri hospodárske roky 2009, 2010 a 2011 za ktoré je dostupný v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania
činnosti uchádzača. Uchádzač to preukáže predložením výkazov ziskov a strát úradne overené fotokópie potvrdené
príslušným daňovým úradom.
2.2.2. Podmienkou účasti je výška obratu minimálne 15 000 000,- Eur bez DPH za požadované 3 predchádzajúce
hospodárske roky spolu. 2.2.3. Z celkového trojročného obratu za stavebné práce musí byť minimálne 30% za stavby
rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky (stavby hotelov alebo rekreačných zariadení). 2.2.4.
Uchádzač podmienku stanovenú v bode 2.2.2. a 2.2.3. preukazuje vyčíslenú na samostatnom liste čestným vyhlásením
podpísaným osobou oprávnenou konať v mene uchádzača.
3.Odôvodnenie primeranosti: Vzhľadom na predpokladanú hodnotu zákazky, spôsob úhrad faktúr a stanovenú lehotu
splatnosti faktúry je potrebné, aby uchádzač preukázal svoju schopnosť pokryť finančné náklady spojené s plnením
predmetu zákazky.
4.V prípade, ak záujemca alebo uchádzač nemá sídlo v Slovenskej republike obstarávateľ uzná aj ekvivalentné
doklady/osvedčenia vydané podľa právnych predpisov platných v krajine pôvodu alebo v krajine sídla uchádzača.
5.Ak ponuku predkladá skupina dodávateľov, preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa finančnej a
ekonomickej spôsobilosti spoločne.
6.Uchádzač alebo záujemca môže na preukázanie finančného a ekonomického postavenia využiť finančné zdroje inej
osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač alebo záujemca obstarávateľovi preukázať,
že pri plnení zmluvy bude môcť reálne disponovať so zdrojmi osoby, ktorej postavenie využíva na preukázanie
finančného a ekonomického postavenia.
Časť B/ - 2. logický celok : Dodávka tovaru a služieb interiérového zariadenia
§ 27 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov.
Obstarávateľ požaduje od uchádzača predložiť :
2.1. § 27 ods. 1 písm. a) 6.1.1.vyjadrenie banky alebo pobočky zahraničnej banky na území Slovenskej republiky alebo
zahraničnej banky (ďalej len banka) o schopnosti uchádzača plniť svoje finančné záväzky. Vyjadrenie uchádzač
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III.1.3.

predkladá zo všetkých bánk, kde má vedené účty a zároveň predloží čestné vyhlásenie, v ktorom uvedie, že v iných
bankových inštitúciách nemá vedené peňažné účty. Vyjadrenie banky musí byť predložené ako originál alebo úradne
osvedčená fotokópia a nesmie byť staršie ako 3 mesiace ku dňu uplynutia lehoty na predkladanie ponúk;
Odôvodnenie primeranosti: Vzhľadom na predpokladanú hodnotu zákazky, spôsob úhrad faktúr a stanovenú lehotu
splatnosti faktúry je potrebné, aby uchádzač preukázal svoju schopnosť pokryť finančné náklady spojené s plnením
predmetu zákazky.
2.2. § 27 ods. 1 písm. d) zákona 2.2.1. Prehľad o dosiahnutom ročnom obrate za dodávku a montáž tovarov rovnakých
alebo podobných ako je predmet zákazky za predchádzajúce tri hospodárske roky 2009, 2010 a 2011 za ktoré je
dostupný v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti uchádzača. Uchádzač to preukáže predložením
výkazov ziskov a strát úradne overené fotokópie potvrdené príslušným daňovým úradom.
2.2.2. Podmienkou účasti je výška obratu minimálne 35 000,- Eur bez DPH v každom roku 2009, 2010 a 2011 alebo
minimálne 100 000,- Eur bez DPH za požadované 3 predchádzajúce hospodárske roky spolu. 2.2.3. Z celkového
trojročného obratu za dodávku a montáž tovarov rovnakých alebo podobných ako je predmet zákazky musí byť
minimálne 30% za dodávku a montáž tovarov rovnakých alebo podobných ako je predmet zákazky (dodávka a montáž
tovarov do hotelov alebo rekreačných zariadení). 2.2.4. Uchádzač podmienku stanovenú v bode 2.2.2. a 2.2.3.
preukazuje vyčíslenú na samostatnom liste čestným vyhlásením podpísaným osobou oprávnenou konať v mene
uchádzača.
Odôvodnenie primeranosti: Vzhľadom na predpokladanú hodnotu zákazky, spôsob úhrad faktúr a stanovenú lehotu
splatnosti faktúry je potrebné, aby uchádzač preukázal svoju schopnosť pokryť finančné náklady spojené s plnením
predmetu zákazky.
4.V prípade, ak záujemca alebo uchádzač nemá sídlo v Slovenskej republike obstarávateľ uzná aj ekvivalentné
doklady/osvedčenia vydané podľa právnych predpisov platných v krajine pôvodu alebo v krajine sídla uchádzača.
5.Ak ponuku predkladá skupina dodávateľov, preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa finančnej a
ekonomickej spôsobilosti spoločne.
6.Uchádzač alebo záujemca môže na preukázanie finančného a ekonomického postavenia využiť finančné zdroje inej
osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač alebo záujemca obstarávateľovi preukázať,
že pri plnení zmluvy bude môcť reálne disponovať so zdrojmi osoby, ktorej postavenie využíva na preukázanie
finančného a ekonomického postavenia. Túto skutočnosť preukazuje záujemca alebo uchádzač písomnou zmluvou
uzavretou s touto osobou, obsahujúcou záväzok osoby, ktorej zdrojmi mieni preukázať svoje finančné a ekonomické
postavenie, že táto osoba poskytne plnenie počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej zdroje majú byť
použité na preukázanie finančného a ekonomického postavenia musí spĺňať podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 písm. f)
vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli zdroje záujemcovi alebo uchádzačovi poskytnuté.
Technická alebo odborná spôsobilosť
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: Časť A/ - 1. logický celok :
Stavebná časť
3.§ 28 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov.
Obstarávateľ požaduje od uchádzača predložiť nasledovné doklady :
3.1.§ 28 ods. 1 písm. b) 3.1.1. zoznam stavebných prác rovnakého, alebo podobného predmetu zákazky (výstavba
hotelov a rekreačných zariadení) uskutočnených uchádzačom za predchádzajúcich päť rokov doplnený potvrdeniami o
uspokojivom vykonaní stavebných prác. Zoznamom musí uchádzač preukázať, že uskutočnil minimálne 1 zákazku so
zmluvnou cenou vo výške min. 2 000 000,-. Eur bez DPH (slovom: dva milióny Eur bez DPH).
V zozname stavebných prác musí byť uvedené:
identifikáciu odberateľa a kontakt na odberateľa,
názov zákazky, stručný popis predmetu zmluvy,
celková cena zákazky v Eur bez DPH,
lehotu uskutočnenia predmetu zmluvy (doba výstavby), potvrdenie plnenia zákazky odberateľom:
ak bol objednávateľom -verejný obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí tento verejný obstarávateľ,
-iná osoba ako verejný obstarávateľ, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak to nie je možné, dôkaz o plnení potvrdí
uchádzač vyhlásením o ich dodaní.
Odôvodnenie primeranosti: Vzhľadom na predpokladanú hodnotu zákazky projektu, pre ktorý bude uchádzač realizovať
stavebné práce, je potrebné, aby mal uchádzač v predmetnej oblasti dostatočné skúsenosti s realizáciou stavebných
prác.
3.2. § 28 ods. 1 písm. g) údaje o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácii riadiacich zamestnancov,
osobitne osôb zodpovedných za riadenie stavebných prác. Uchádzač v rámci splnenia podmienok účasti preukáže, že
kľúčoví pracovníci č. 1 a č. 2 majú potrebné vzdelanie, odbornú kvalifikáciu a odbornú prax na uskutočnenie stavebných
prác, ktoré sú predmetom zadávania zákazky. Verejný obstarávateľ požaduje týchto kľúčových odborníkov.
Obstarávateľ požaduje týchto kľúčových pracovníkov:
Kľúčový pracovník č. 1 - vedúci stavby,
Kľúčový pracovník č. 2 - zástupca vedúceho stavby,
Minimálne požiadavky verejného obstarávateľa:
Vedúci stavby a zástupca vedúceho stavby predložia životopisy z ktorých bude zrejmé, že ako
Kľúčoví pracovníci 1 a 2 musia mať minimálne 10 rokov zodpovedajúcej odbornej praxe, minimálne 5 rokov vykonávali
rovnakú alebo podobnú funkciu účasť na aspoň 1 projekte vo funkcii vedúceho stavby / zástupcu vedúceho stavby
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preukázateľnú kvalifikáciu, týkajúcu sa prác rovnakého alebo podobného charakteru ako pri tomto predmete zákazky
(výstavba a rekonštrukcia hotelov alebo rekreačných zariadení).
Uchádzač pre navrhovaných kľúčových pracovníkov 1 a 2 predloží doklad o odbornej spôsobilosti na výkon činnosti
stavbyvedúceho v odbore 2.1 pozemné stavby, vydaný Slovenskou komorou stavebných inžinierov v súlade so zákonom
138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov, s
originálom podpisu stavbyvedúceho a odtlačkom pečiatky stavbyvedúceho alebo úradne osvedčenou kópiou dokladu. Ak
uchádzač alebo kľúčový pracovník nemá sídlo v Slovenskej republike, nahradí uvedený doklad rovnocenným dokladom a
v prípade, že krajina jeho sídla takýto doklad nevydáva, čestným vyhlásením vyhotoveným podľa predpisov platných v
krajine jeho sídla.
Odôvodnenie primeranosti: Dielo bude zhotovované v zmysle zmluvných podmienok a od uchádzača sa vyžaduje
preukázanie, že má odborné kapacity na uskutočnenie stavebných prác, a teda že majú potrebnú odbornú prax.
Stanovené minimálne požiadavky na kvalifikáciu a odbornú prax sú zamerané na získanie kvalifikovaných a odborne
zdatných osôb zodpovedných za riadenie stavebných prác.
Ak ponuku predkladá skupina dodávateľov, preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa technickej alebo
odbornej spôsobilosti spoločne.
Uchádzač alebo záujemca môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a
odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač alebo záujemca
verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude môcť reálne disponovať s kapacitami osoby, ktorej
spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Doklady, ktorými uchádzač
preukazuje splnenie podmienok účasti, ktoré sú vyjadrené sumou v Slovenských korunách alebo cudzej mene (inej ako
euro), záujemca predloží v slovenských korunách /pôvodnej mene a v mene euro. Prepočet Slovenskej koruny alebo inej
meny na euro záujemca prepočíta konverzným kurzom (1Eur=30,1260 SKK) prípadne kurzom ECB 28 dní pred lehotou
na predkladanie ponúk.
Časť B/ - 2. logický celok : Dodávka tovaru a služieb interiérového zariadenia
3.§ 28 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov.
Obstarávateľ požaduje od uchádzača predložiť nasledovné doklady :
1. podľa § 28 ods. 1 písm. 1b) Zoznam úspešne zrealizovaných zmlúv (objednávok) zoznam dodávok a montáže tovaru,
rovnakého alebo podobného charakteru a zložitosti s požadovaným predmetom zákazky, uskutočnených za
predchádzajúce 3 roky (2009-2011) nad 30.000,00 € bez DPH resp. ekvivalent tejto hodnoty v inej mene prepočítaný
podľa kurzu tejto meny platného v Európskej centrálnej banke k 01.01.2012 s uvedením ich cien, miest, lehôt
uskutočnenia prác a odberateľov (tzv. referencie). Dôkaz o plnení zmlúv(objednávok)bude potvrdený verejným
obstarávateľom, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ podľa zákona o verejnom obstarávaní. Ak odberateľom bola
fyzická, alebo právnická osoba (nie verejný obstarávateľ), dôkaz o plnení bude potvrdený odberateľom (ak to nie je
možné, vyhlásením uchádzača o ich uskutočnení). Požaduje sa aspoň 1 referencia za predchádzajúce 3 roky. Predložené
potvrdenia (doklady) musia jednoznačne obsahovať meno, adresu a IČO zmluvného odberateľa, predmet plnenia,
zmluvnú cenu a meno kontaktnej osoby zmluvného odberateľa s uvedením jej telefónneho čísla, potvrdenie príslušného
zmluvného odberateľa. Odôvodnenie primeranosti: Za účelom preukázania spôsobilosti a schopnosti uchádzača
realizovať predmet zákazku s požadovaným objemom je žiaduce preukázať skutočnosť, že uchádzač má dostatočné
kapacitné možnosti uskutočňovať dodávku a montáž tovaru požadovaného rozsahu a že obstarávateľ nie je a nemôže
byť jeho jediným odberateľom. Preukázaním referencií má obstarávateľ si možnosť overiť kvalitu jeho zrealizovaných
dodávok a montáže tovaru. 2. podľa § 28 ods.1 písm. l) bod 1. obstarávateľ požaduje predloženie vzoriek, opisov alebo
fotografií napr. technických alebo katalógových listov ponúkaných a zmontovaných tovarov alebo iné dokumenty, z
ktorých je možné zistiť, že technické parametre požadované obstarávateľom budú splnené. Odôvodnenie primeranosti:
Na základe uvedenej podmienky je možné z požadovaných dokumentov overiť, že technické parametre požadované
obstarávateľom budú splnené.
Vyhradené zákazky pre chránené dielne alebo chránené pracoviská: Nie

ODDIEL IV. POSTUP
IV.1.
IV.1.1.

Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Voľba: Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka z hľadiska
kritérií uvedených nižšie (kritériá na vyhodnotenie ponúk je potrebné uviesť s ich relatívnou váhou alebo v zostupnom
poradí dôležitosti, ak nemožno z preukázateľných dôvodov uviesť ich relatívnu váhu)
Časť: 1
Názov: Časť A: 1) Cena, 2) Lehota výstavby v kalendárnych dňoch
Váha: Časť A: 1) 80 bodov, 2) 20 bodov

IV.1.2.

Časť: 2
Názov: Časť B: 1) Cena, 2) Lehota dodávky tovaru a služieb
Váha: Časť B: 1) 80 bodov 2) 20 bodov
Použije sa elektronická aukcia
Nie
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IV.2.
IV.2.2.

IV.2.3.
IV.2.4.

Administratívne informácie
Podmienky na získanie súťažných podkladov a doplňujúcich dokumentov
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady alebo o prístup k dokumentom
Dátum: 03.04.2013
Úhrada za súťažné podklady
Uvedte: Áno
20,0000 EUR
Podmienky a spôsob úhrady: Prevodom na účet VUB a.s. Číslo účtu: 1980307757/0200. Pri preberaní súťažných
podkladov musia byť peniaze na účte, alebo v hotovosti v pokladni sídla firmy MV staving, a.s. Hviezdoslavova 2,
Prievidza, pred prevzatím súťažných podkladov.
Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 16.04.2013 10:00
Podmienky otvárania ponúk
Dátum a čas: 16.04.2013 10:30
Miesto : MV staving, a.s. Hviezdoslavova 2, Prievidza, sekretariát spoločnosti, 1. poschodie
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, originálom alebo úradne
overenou kópiou živnostenského oprávnenia alebo výpisu zo živnostenského registra (fyzická osoba - podnikateľ), resp.
výpisu z obchodného registra (právnická osoba - podnikateľ, fyzická osoba - podnikateľ zapísaný v obchodnom registri).
Poverený zástupca uchádzača sa preukáže preukazom totožnosti, originálom alebo úradne overenou kópiou
živnostenského oprávnenia alebo výpisu zo živnostenského registra resp. výpisu z obchodného registra a originálom
plnej moci uchádzača (alebo jej úradne overenou kópiou) na zastupovanie.

ODDIEL VI. DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
VI.1.

VI.2.

VI.3.

Zákazka sa týka projektu /programu financovaného z fondov EÚ
Áno
Predmet zákazky bude financovaný z Nenávratného finančného príspevku (ďalej len NFP) objednávateľovi v rámci výzvy
KaHR-31SP- 1101, Prioritná os 3 Cestovný ruch, Opatrenie 3.1 podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu a z
vlastných zdrojov.
Ďalšie informácie
Uchádzač môže predložiť ponuku na:
jednotlivé časti logické celky A/ alebo B/ alebo na všetky časti logické celky A/ aj B/, teda na celý predmet zákazky.Ak
uchádzač predloží ponuku na časť A/ aj B/, podmienky účasti podľa §26 zákona o VO - osobné postavenie preukáže len
jedenkrát.
Predpokladaná hodnota zákazky časti B/ je: 161 357,-€ bez DPH
Obstarávateľ môže zrušiť použitý postup zadávania zákazky z dôvodov uvedených v § 46 ods. 1 a 2 zákona o verejnom
obstarávaní. V prípade zrušenia použitého postupu zadávania zákazky budú o tom všetci uchádzači alebo záujemcovia
bezodkladne informovaní s uvedením dôvodu zrušenia. Zároveň bude oznámený postup, ktorý bude použitý pri zadávaní
zákazky na pôvodný predmet zákazky.
Všetky výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez akéhokoľvek finančného alebo iného
nároku voči obstarávateľovi bez ohľadu na výsledok sútaže.
Dátum odoslania tejto výzvy
25.03.2013
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