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VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1)

I.3)

I.4)
I.5)

NÁZOV A ADRESY
Mesto Bojnice
IČO: 00318001
Sládkovičova 1, 972 01 Bojnice
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Iveta Danišová
Telefón: +421 948514281
Email: djstav1@hotmail.com
Fax: +421 465121621
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): http://www.bojnice.sk
KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
http://www.bojnice.sk
Príloha A.I): ADRESA A KONTAKTNÉ MIESTO (MIESTA), ODKIAĽ MOŽNO ZÍSKAŤ ĎALŠIE INFORMÁCIE
DJ stav, s.r.o.
IČO: 43849164
Kláry Jarunkovej 2 , 974 01 Banská Bystrica
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Iveta Danišová
Telefón: +421 948514281
Email: djstav1@hotmail.com
Adresa hlavnej stránky obstarávateľa (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/5159
Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na
DJ stav, s.r.o.
IČO: 43849164
Kláry Jarunkovej 2 , 974 01 Banská Bystrica
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing, Iveta Danišová
Telefón: +421 948514281
Email: djstav1@hotmail.com
Adresa hlavnej stránky obstarávateľa (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/5159
DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Regionálny alebo miestny orgán
HLAVNÁ ČINNOSŤ
Všeobecné verejné služby

ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1)
II.1.1)

II.1.2)
II.1.3)
II.1.4)

II.1.5)
II.1.6)

ROZSAH OBSTARÁVANIA
Názov
Zníženie energetickej náročnosti objektu MsÚ v Bojniciach
Referenčné číslo: VO-01/2017
Hlavný kód CPV
45000000-7
Druh zákazky
Práce
Stručný opis
Predmetom zákazky sú stavebné práce na rekonštrukcii budovy MsÚ v Bojniciach, ktorých výsledkom bude zníženie
energetickej náročnosti objektu. Rekonštrukčné práce pozostávajú zo zateplenia obvodového plášťa budovy, výmeny
výplní okenných otvorov a otvorov zasklených stien, rekonštrukcie vykurovania, výmeny osvetlenia, inštalácie
fotovoltaických panelov v rozsahu spracovanej projektovej dokumentácie spoločnosti S.A.B.A. spol. s r.o., Pribinovo
námestie 6, 971 01 Prievidza.
Celková predpokladaná hodnota
179 117,02 EUR bez DPH
Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
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II.2)
II.2.2)

OPIS
Dodatočné kódy CPV
45321000-3
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK022
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
MsÚ Bojnice, Sládkovičova 1, parc.č. 2123/1 k.ú. Bojnice
II.2.4) Opis obstarávania
Stavebné práce predstavujú rekonštrukciu Mestského úradu v Bojniciach, ktorá bude pozostávať z rekonštrukcie
obvodového plášťa objektu, rekonštrukcie vykurovania, výmeny osvetlenia za energeticky úspornejšie ako aj inštalácie
fotovoltaických panelov.
Cieľom rekonštrukčných prác je úprava so zámerom znížiť energetickú náročnosť popisovaného objektu, ktorá je z
pohľadu dnešných požiadaviek na energetickú hospodárnosť budov značná. Hlavný účel objektu zostane aj po
zrealizovaní navrhovaných opatrení totožný, budova bude naďalej slúžiť pre potreby mesta ako Mestský úrad. Žiadne
dispozičné zmeny objektu sa nepredpokladajú. Všetky pripojenia objektu na inžinierske siete zostávajú pôvodné.
Rekonštrukčné práce sa budú okrem úpravy vykurovania, osvetlenia a inštalácie fotovoltaických panelov na výrobu
elektrickej energie pre vlastnú spotrebu venovať hlavne zlepšeniu tepelnoizolačných vlastností obvodových stien a
strešného plášťa, plánuje sa vyhotoviť kompletné zateplenie obvodových stien realizáciou kontaktného zateplenia,
zateplený bude aj strop najvyššieho podlažia a plánuje sa zrealizovať výmena všetkých výplní okenných otvorov a
otvorov zasklených stien.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
179 117,02 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 6
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13)INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: Operačný program Kvalita životného prostredia Kód výzvy: OPKZP-PO4-SC431-2015-6
II.2.14)Doplňujúce informácie
Informácia k bodu II.2.7 výzvy - Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody sa vzťahuje na lehotu odo dňa
odovzdania staveniska.

ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1)Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných
registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Vyžaduje sa splnenie podmienok uvedených v § 32 ods. 1 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). Uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 32 ods. 2
zákona o verejnom obstarávaní v súlade s ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní k osobnému postaveniu podľa
zákona o verejnom obstarávaní. Podľa § 32 ods. 2) písm. e) zákona o verejnom obstarávaní uchádzač predloží doklad,
ktorý ho oprávňuje uskutočňovať stavebné práce vo väzbe na predmet zákazky t. j. napr. oprávnenie uskutočňovať
stavby a ich zmeny - pozemné stavby, občianske stavby a pod v rozsahu potrebnom na realizáciu predmetu zákazky. V
prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní, sa požaduje preukázanie
splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Splnenie predmetných
podmienok účasti podľa § 32 ods. 1) písm. e) zákona o verejnom obstarávaní preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k
tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť. Splnenie podmienok účasti môže uchádzač preukázať vyplneným
jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. 1) zákona o verejnom obstarávaní, pričom z uchádzačom
predloženého predmetného dokumentu musí byť jednoznačne zrejmé, že rozsahom, obsahom aj spôsobom spĺňa
podmienky účasti preukazované jednotným európskym dokumentom, 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. Vyžaduje sa predloženie originálov alebo úradne osvedčených kópií všetkých dokladov uvedených
podľa tohto bodu výzvy.
III.1.2)Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok, odôvodnenie primeranosti každej určenej podmienky: Uchádzač predloží doklad
podľa § 33 ods. 1) písm. a) zákona o verejnom obstarávaní. V prípade, že uchádzač využije na preukázanie
ekonomického a finančného 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 ekonomického a finančného postavenia. Túto
skutočnosť preukáže uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s touto osobou, obsahujúcou záväzok osoby, ktorej zdrojmi
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mieni preukázať svoje ekonomické a finančné 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 § 32 ods. 1 písm. e) zákona a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40
ods. 6) písm. a) až h) a ods. 7).
V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní, požaduje sa preukázanie
splnenia podmienok účasti podľa tohto bodu výzvy za všetkých členov skupiny spoločne.
Splnenie podmienok účasti môže uchádzač preukázať vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39
ods. 1) zákona. Hospodársky subjekt môže vyplniť len oddiel alfa GLOBÁLNY ÚDAJ PRE VŠETKY PODMIENKY ÚČASTI
časti IV bez toho, aby musel vyplniť iné oddiely časti IV.
Vyžaduje sa predloženie originálov alebo úradne osvedčených kópií všetkých dokladov uvedených podľa tohto bodu
výzvy.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: podľa § 33 ods. 1) písm. a) zákona o verejnom obstarávaní a tohto bodu
výzvy verejný obstarávateľ požaduje predloženie vyjadrenia alebo ekvivalentného dokladu od banky alebo pobočky
zahraničnej banky alebo zahraničnej banky (ďalej len "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 (na
základe súdneho rozhodnutia, alebo v súvislosti s exekučným konaním) 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, ktoré sa rátajú spätne odo dňa vyhlásenia tohto
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/ktorých 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.
Z uchádzačom predkladaných dokladov preukazujúcich postavenie podľa § 33 ods. 1) písm. a) zákona o verejnom
obstarávaní 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 dodávku predmetu zákazy.
III.1.3)Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok, odôvodnenie primeranosti každej určenej podmienky: Uchádzač musí preukázať
technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť podľa § 34 ods. 1) písm. b) zákona o verejnom obstarávaní. V prípade,
že uchádzač využije na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti technické a odborné kapacity inej
osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah v čase podania ponuky, je uchádzač povinný verejnému obstarávateľovi
preukázať, že pri plnení zmluvy bude môcť reálne disponovať s kapacitami osoby, ktorej spôsobilosť využíva na
preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Túto skutočnosť preukáže uchádzač písomnou zmluvou
uzavretou s touto osobou, obsahujúcou záväzok osoby, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať
svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť, že táto osoba poskytne svoje kapacity počas celého trvania
zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti musí
spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods.
6) písm. a) až h) a ods. (7) zákona o verejnom obstarávaní, oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce,
alebo poskytovať službu preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli kapacity uchádzačovi
poskytnuté. V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená na verejnom obstarávaní, sa požaduje
preukázanie splnenia podmienok účasti podľa tohto bodu výzvy ponúk za všetkých členov skupiny spoločne. Splnenie
podmienok účasti môže uchádzač preukázať vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 zákona o
verejnom obstarávaní. Hospodársky subjekt môže vyplniť len oddiel alfa GLOBÁLNY ÚDAJ PRE VŠETKY PODMIENKY
ÚČASTI časti IV bez toho, aby musel vyplniť iné oddiely časti IV.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Uchádzač musí preukázať technickú alebo odbornú spôsobilosť podľa § 34
ods. 1) písm. b) zoznamom stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov doplneným potvrdeniami o
uspokojivom vykonaní stavebných prác s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia prác a zhodnotenia uskutočnených
prác podľa obchodných podmienok (ďalej len zoznam stavebných prác), ak odberateľom
1. bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dokladom je referencia podľa § 12 zákona o
verejnom obstarávaní
2. bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak
také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení,
doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené.
Každá uchádzačom predložená referencia musí spĺňať podmienky uvedené v §12 ods. 2) zákona o verejnom obstarávaní
a každý iný uchádzačom predložený potvrdený dôkaz o plnení musí obsahovať minimálne: -názov/obchodné meno a
sídlo objednávateľa,
-názov/obchodné meno a sídlo zhotoviteľa,
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-predmet zmluvy a jeho stručný opis,
-celkovú zmluvnú cenu v EUR bez DPH, -fakturovaná čiastka/cena v EUR bez DPH,
-uviesť dôvod v prípade rozdielu medzi zmluvnou cenou a fakturovanou čiastkou/cenou,
-miesto plnenia zmluvy,
-čas plnenia zmluvy zmluvný termín (od - do, mesiac, rok),
-skutočný termín,
-uviesť dôvod v prípade rozdielu medzi zmluvným termínom a skutočným termínom,
-vyhlásenie objednávateľa o uspokojivom uskutočnení prác, resp. zhodnotenie uskutočnených prác podľa
zmluvných/obchodných podmienok, identifikáciu (meno a priezvisko, kontakt - telefón a e-mail) osoby
odberateľa/objednávateľa a ak odberateľom/objednávateľom:
- bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona o verejnom obstarávaní, dokladom je potvrdená referencia
obsahujúca vyššie uvedené údaje,
- bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona o verejnom obstarávaní, dôkaz o plnení
(referenciu) potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača o ich uskutočnení,
doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené.
Zoznamom stavebných prác musí uchádzač preukázať, že za rozhodné obdobie, t.j. predchádzajúcich 5 rokov uskutočnil
stavebné práce rovnakého alebo podobného charakteru ako je tento predmet zákazky v celkovom finančnom objeme
700 000,00 EUR bez DPH, pričom do zoznamu stavebných prác musí byť zahrnutá aspoň jedna zmluva v rámci ktorej,
bolo vyfakturovaných min. 150 000,00 EUR bez DPH. Za rozhodné obdobie, t.j. predchádzajúcich 5 rokov sa považuje
posledných 5 priebežných rokov, ktoré sa rátajú spätne odo dňa vyhlásenia tohto verejného obstarávania.
Na vyčíslenie uvedených cien stavebných prác sa pri prepočte inej meny na menu euro použije kurz Európskej centrálnej
banky platný v deň odoslania výzvy na zverejnenie vo Vestníku. Z uchádzačom predkladaných dokladov preukazujúcich
spôsobilosť podľa § 34 zákona musí byť zrejmé splnenie vyššie identifikovanej minimálnej úrovne požadovanej
verejným obstarávateľom a rovnako musí byť zrejmé, že preukazovanie sa týka osoby uchádzača.
Vyžaduje sa predloženie originálov alebo úradne osvedčených kópií všetkých dokladov uvedených podľa tohto bodu
výzvy.
Odôvodnenie primeranosti podmienky účasti určenej podľa § 34 zákona: Verejný obstarávateľ podmienku účasti podľa §
34 ods. 1) písm. b) zákona o verejnom obstarávaní zadefinoval striktne vo vzťahu k predmetu zákazky s cieľom
dosiahnuť čestnú hospodársku súťaž medzi kvalifikovanými zhotoviteľmi a podmienka účasti vyplynula z dôvodu
overenia si skutočnosti, či uchádzači disponujú odbornými skúsenosťami z oblasti predmetu zákazky a sú oprávnení a
schopní ho dodať.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2)Podmienky vykonania zákazky
Stavebné práce budú vykonávané v objekte Mestského úradu aj za jeho plnej prevádzky, búracie práce a výmena
otvorov sa bude vykonávať po dohode s verejným obstarávateľom.
III.2.3)Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky

ODDIEL IV: POSTUP
IV.2)
IV.2.2)
IV.2.6)
IV.2.7)

ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 06.03.2018 09:00
Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 30.11.2018
Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 06.03.2018 09:30
Miesto: Na adrese podľa bodu I.3) Komunikácia. Otváranie ponúk sa riadi § 52 ods. 5 a 6 zákona o verejnom
obstarávaní.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Otvárania ponúk sa môžu zúčastniť uchádzači, ktorí predložili
ponuku. Štatutárny zástupca uchádzača sa preukáže preukazom totožnosti a dokladom preukazujúcim, že je
štatutárnym zástupcom uchádzača. Iný zástupca uchádzača sa preukáže preukazom totožnosti a splnomocnením
potvrdeným štatutárnym zástupcom uchádzača, že je oprávnený zúčastniť sa na otváraní ponúk.

ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2)
VI.3)

INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použijú sa elektronické platby
DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1. Verejný obstarávateľ umožňuje neobmedzený a priamy prístup elektronickými prostriedkami k súťažným podkladom a
ku všetkým doplňujúcim podkladom v profile zriadenom Úradom pre verejné obstarávanie na adrese:
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/5159 a súčasne na webovej stránke verejného obstarávateľa:
www.bojnice.sk v súlade s § 114 ods. 6) zákona o verejnom obstarávaní.
2. Súťažné podklady sa budú vydávať elektronicky na mailovej adrese: djstav1@hotmail.com na základe žiadosti
záujemcu. Verejný obstarávateľ nebude poskytovať záujemcom súťažné podklady v listinnej podobe. Súťažné podklady
vrátane príloh bude verejný obstarávateľ poskytovať výlučne v elektronickej forme vo formáte PDF, Word a výkaz výmer
v Excel na emailovú adresu záujemcu uvedenú v doručenej žiadosti o poskytnutie súťažných podkladov.
3. Úradné hodiny na kontaktnom mieste sú v pracovných dňoch od 08.00 hod. do 13.00 hod.
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VI.5)

4. Záujemcovia môžu dohodnúť obhliadku na tel. č. 0948514281.
5. Požaduje sa zábezpeka ponuky vo výške 4000 EUR. Podmienky zábezpeky sú uvedené v bode 11. súťažných
podkladov.
6. Úspešný uchádzač pred podpisom zmluvy, ktorá bude výsledkom tohto verejného obstarávania bude povinný
predložiť doklady uvedené v bode 28.3 súťažných podkladov.
7. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo považovať listovú zásielku za doručenú aj v prípade, ak ju uchádzač v
lehote do 3 dní od oznámenia prepravcu o uložení zásielky na pošte neprevezme.
8. Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predkladaním ponuky znáša uchádzač bez finančného nároku voči
verejnému obstarávateľovi, a to bez ohľadu na výsledok verejného obstarávania.
9. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ponuku v prípade, keď sa podstatne zmenia okolnosti, za ktorých
sa súťaž vyhlásila a nebolo ich možné predvídať.
10. Predmet zákazky bude spolufinancovaný z Operačného programu Kvalita životného prostredia, preto je úspešný
uchádzač, s ktorým bude podpísaná zmluva o dielo, povinný podľa zmluvy o nenávratnom finančnom príspevku (ďalej
len "zmluva o NFP") strpieť výkon kontroly/auditu kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy o NFP, a to
oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.
11. Zmluva o dielo nadobudne účinnosť len v prípade úspešného overenia procesu verejného obstarávania
Poskytovateľom nenávratného finančného príspevku.
DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
06.02.2018
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