
 

Verejný obstarávateľ  

v zmysle §6 ods. 1 písm. b)  zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a 
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Obec Stráne pod Tatrami 

 

 

  

 
 

 

 

 

KONCESIA 

 

OZNÁMENIE O KONCESII NA REALIZÁCIU STAVEBNÝCH PRÁC 
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ÚVOD  

 

 

V zmysle ust. § 66 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní, verejný obstarávateľ nie je povinný pri 

zadávaní koncesie postupovať podľa zákona o verejnom obstarávaní v prípade, ak predpokladaná 

hodnota koncesie je nižšia ako 5 000 000 EUR bez DPH. Napriek tomu, že hodnota koncesie 

nedosahuje uvedený limit, verejný obstarávateľ sa rozhodol pre uplatnenie princípov podľa §9 

ods.3 zákona o verejnom obstarávaní. 
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A. IDENTIFIKÁCIA VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA: 

 
Verejný obstarávateľ v zmysle §6 ods.1 písm. b) ZVO 
 

Názov: Obec Stráne pod Tatrami 
Sídlo: Stráne pod Tatrami č. 2, 059 76 Mlynčeky 

IČO: 00326593 
DIČ: 2020697305 
Bankové spojenie: VÚB, a.s.  

číslo účtu: SK 37 0200 0000 0035 7119 7453  
Zastúpený: Ján Badžo, starosta obce 

E-mail: obecstrane@stonline.sk 
 (Tieto údaje musia byť súčasťou zmluvy.)  
 

Kontaktná osoba poverená realizáciou verejného obstarávania - zadávania koncesie:  

Ing. Monika Ivanová,  
Adresa: Hraničná 4716, 058 01 Poprad 

Telefón: 0907 353 952 
Elektronická pošta: abizsro@gmail.com 

 
 

B.  POPIS KONCESIE 
 

1. Predmet zákazky   

1.1 Názov predmetu zákazky: „Nadstavba kontajnerovej ZŠ - podkrovie“ 
 
1.2 Predmetom zákazky je nadstavba aj prístavba existujúcej základnej školy, ktorá bude 

pozostávať výlučne z montovanej skladačky a po dokončení bude tvoriť jeden ucelený objekt. 
Objekt bude zastrešený dreveným krovom, kde bude možné priestor prevádzkovo využiť. 

 Novovytvorené miestnosti budú slúžiť ako vyučovacie priestory, nakoľko súčasná škola 
kapacitne nepostačuje pokryť veľké množstvo žiakov. Prvé nadzemné podlažie prístavby 
tvoria 4 triedy, ktoré sa nachádzajú v montovanej časti objektu. Sociálne zariadenia 

a schodisko sú umiestnené v jestvujúcej sekcii stavby, v ktorej sa nachádza aj hlavný vstup do 
objektu. Druhé nadzemné podlažie je dispozične riešené rovnako ako prvé. Na druhom 

nadzemnom sa nachádza 2x schodisko, vyústené do podkrovného priestoru, ktorý bude slúžiť 
ako pomocný priestor. K predmetnému pozemku sú privedené všetky inžinierske siete. 
Nadstavba bude napojená na už vybudované prípojky IS. 

 Projektová dokumentácia v rozsahu pre stavebné povolenie a realizáciu troví neoddeliteľnú 
prílohu č. 2 tohto oznámenia. 

 

1.3 Spoločný slovník obstarávania (CPV): 
Hlavný predmet - Hlavný slovník: 45214210-5 Stavebné práce na objektoch základných škôl, 

Doplňujúce predmety – Hlavný slovník:  
45261000-4 Montáž strešných konštrukcií a súvisiace práce a pokrývačské práce,  
45312311-0 Inštalovanie bleskozvodov  

45331100-7 Inštalovanie ústredného kúrenia  
45450000-6 Iné práce na kompletizácii a dokončievaní budov  

45321000-3 Tepelnoizolačné práce 
45330000-9 Kanalizačné a sanitárne práce 

mailto:obecstrane@stonline.sk
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2. Komplexnosť predmetu zákazky, variantné riešenie a ekvivalenté riešenie 

 

 Stavebné práce a zariadenia v celkovom množstve a rozsahu zákazky podľa projektovej 
dokumentácie a výkazu výmer, ktoré sú súčasťou tohto oznámenia. Obstarávať možno 
zákazku len ako celok. 

 
 Uchádzačom sa neumožňuje predložiť variantné riešenie vo vzťahu k požadovanému riešeniu 

– predloženej ponuke. Ak súčasťou žiadosti o účasť bude aj variantné riešenie, nebude takéto 
variantné riešenie zaradené do hodnotenia – nebude sa naň prihliadať. 
 

V prípade ak sa technické požiadavky odvolávajú na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, 
značku, patent, typ, krajinu, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, verejný obstarávateľ 
pripúšťa ponúknuť ekvivalentný výrobok, zariaďovací predmet alebo materiál (ďalej len 

„ekvivalent“), pri dodržaní týchto podmienok:  
 a) ponúkaný ekvivalent musí mať rovnaké alebo lepšie technické a úžitkové parametre, 

 b) uchádzač musí v ponuke predložiť ako prílohu k návrhu Zmluvy „Zoznam ponúkaných 
ekvivalentných položiek“, v ktorej uvedie čísla a názvy pôvodných položiek, ku ktorým 
ponúka ekvivalent, čísla nových položiek, obchodný názov, typové označenia technické 

parametre ponúkaného ekvivalentu v takom rozsahu, aby verejný obstarávateľ po dohode 
s autorom projektovej dokumentácie vedel pri hodnotení ponuky posúdiť, či ponúkaný 

výrobok alebo materiál je alebo nie je ekvivalentom k tomu, ktorý bol požadovaný podľa 
súťažných podkladov.  
c) položky, ktoré sa priamo podieľajú na dizajne architektúry (napr. fasádne obklady, odtiene 

farieb) túto zámenu musí odsúhlasiť autor prostredníctvom akceptačného listu. Akceptačný 
list musí uchádzač predložiť v súťažnej ponuke. 

 

 
3  Množstvo alebo rozsah koncesie  

 
3.1 Dĺžka koncesnej lehoty bude 5 rokov. 
 

3.2 Rámcové vymedzenie obchodných podmienok zmluvy tvorí časť, E. Spôsob určenia ceny a F. 
Obchodné podmienky uskutočnenia predmetu zákazky. 

 
3.3. Predpokladaná hodnota predmetu zákazky, pozn. iba stavebných prác je 306 985,18   Eur bez 
DPH 

 
 
4  Miesto a termín realizácie predmetu zákazky 

 

4.1 Miesto uskutočnenia stavebných prác je intravilán obce Stráne pod Tatrami, na pozemku s par. 

číslom KN-E č. 1323/1  a  č. 1327/ v k.ú. Stráne pod Tatrami, okres Kežmarok. 
 
4.2 Termín resp. lehota plnenia predmetu zákazky/ ukončenie stavebných prác preberacím 

protokolom: najneskôr do 31.8.2016. 
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5. Požiadavky na doklady a dokumenty preukazujúce splnenie požiadaviek verejného 

obstarávateľa na predmet zákazky 

 

5.1 Uchádzač vo svojej ponuke predloží kompletne ocenený výkaz výmer/ Zadanie, a to tak v 

listinnej podobe, ako aj v elektronickej podobe vo formáte .xls/.xlsx, pričom:  
 
- položky z výkazu výmer predloženého uchádzačom v cenovej ponuke sa musí množstevne a 

vecne zhodovať s položkami z výkazu výmer poskytnutého verejným obstarávateľom ako súčasť 
projektovej dokumentácie v prílohe č. 2 tohto oznámenia.  

- v prípade, ak sa vo výkaze výmer resp. v rozpočte predloženom verejným obstarávateľom 
nachádzajú obchodné názvy výrobkov, uchádzač môže predložiť aj alternatívne výrobky, ktoré 

však musia byť ekvivalentné ako verejným obstarávateľom požadované výrobky, t.j. musia spĺňať 
minimálne požadované parametre  

- pokiaľ sa budú položky z výkazu výmer z cenovej ponuky uchádzača množstevne a vecne líšiť 
od položiek z výkazu výmer poskytnutého verejným obstarávateľom, verejný obstarávateľ bude 
toto považovať za nesplnenie požiadaviek verejného obstarávateľa na predmet zákazky a takáto 

cenová ponuka bude vylúčená.  
 

5.2 Uchádzač predloží vo svojej ponuke na preukázanie splnenia kvalitatívnych požiadaviek na 
predmet zákazky realizačný harmonogram stavebných prác, pričom ak harmonogram nebude 
korešpondovať s projektovou dokumentáciou (napríklad z dôvodu nereálnych lehôt pri použitých 

technológiách), verejný obstarávateľ bude toto považovať za nesplnenie požiadaviek verejného 
obstarávateľa na predmet zákazky a takáto cenová ponuka bude vylúčená. 
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C  VEREJNÉ OBSTARÁVANIE 
 

1. Postup zadávania koncesie  

 

Úspešný uchádzač bude vybraný na základe najnižšej ceny. 
S úspešným uchádzačom Verejný obstarávateľ uzatvorí koncesnú zmluvu. 

 
2. Dorozumievanie medzi obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi 

 

2.1 Verejný obstarávateľ určuje prostriedky komunikácie, ktoré sú všeobecne dostupné, tak aby 
nedošlo k obmedzeniu možnosti záujemcov alebo uchádzačov zúčastniť sa verejného 

obstarávania. Poskytovanie vysvetlení a iné dorozumievanie (ďalej len „informácie“) medzi 
verejným obstarávateľom a záujemcami, resp. uchádzačmi sa uskutoční v štátnom jazyku 

slovenskom alebo českom jazyku, písomnou formou, spôsobom, ktorý zabezpečí trvalé 
zachytenie ich obsahu. Záujemcovia môžu komunikovať so splnomocneným zástupcom 
obstarávateľa (zodpovednou osobou), vrátane žiadosti o vysvetlenie, len písomne  a to 

prostredníctvom pošty alebo iným prepravcom(v listinnej forme) alebo v elektronickej podobe 
(e-mailom). Ak bude žiadosť doručená na inú adresu, bude sa na ňu prihliadať, ako by nebola 
doručená a nebude riešená. 

 
2.2 Kontaktná osoba poverená verejným obstarávateľom: Ing. Monika Ivanová, Hraničná 4716, 

058 01 Poprad; (mob.: +421 907353952; e-mail: abizsro@gmail.com). 
 
2.3 Poskytovanie vysvetlení a iné dorozumievanie verejného obstarávateľa sa bude uskutočňovať 

písomne a to prostredníctvom pošty, faxom alebo v elektronickej podobe (mailom). Pre 
komunikáciu platí §16 zákona o verejnom obstarávaní. 

 
 
3 Jazyk ponuky 

 

3.1 Ponuka a ďalšie doklady a dokumenty v nej predložené musia byť vyhotovené v štátnom 
jazyku (t.j. v slovenskom jazyku). 

 
3.2 Ak ponuku predkladá uchádzač so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, musí predložiť 

doklady pre splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní v pôvodnom jazyku a 
súčasne doložené úradným prekladom do štátneho jazyka (t. j. do slovenského jazyka) okrem 
dokladov predložených v českom jazyku. V prípade zistenia rozdielov v obsahu 

predložených dokladov, rozhodujúci je preklad do štátneho (t. j. do slovenského jazyka). 
 

3.3 Návrh Zmluvy musí byť predložený v slovenskom jazyku a vypracovaný v zmysle právnych 
úprav platných v Slovenskej republike /napr. Obchodný zákonník SR, atď./ 

 

 

4  Vyhotovenie ponuky 

 

4.1 Ponuka musí byť vyhotovená v písomnej (listinnej) forme, ktorá zabezpečí trvalé zachytenie 
jej obsahu. Ponuka musí byť vyhotovená písacím strojom alebo tlačiarenským výstupným 

zariadením výpočtovej techniky, ktorej obsah je pre fyzickú osobu čitateľný, s odporúčaním 
pevného zviazania a zapečatenia voči svojvoľnej výmene jednotlivých častí. Ponuka 
uchádzača musí byť predložená min. v jednom vyhovení – 1x originál alebo 1x úradne 

osvedčená kópia, resp. ich kombinácia (pokiaľ nie je pri jednotlivých požadovaných 

mailto:abizsro@gmail.com
mailto:abizsro@gmail.com


 
 

Koncesia:  „Nadstavba kontajnerovej ZŠ - podkrovie“ 

 8  

dokladoch uvedené inak, že postačuje fotokópia) a tak vytvoriť jedno vyhotovenie „originál 
ponuky“. 

 
 

4.3 Doklady a dokumenty tvoriace obsah ponuky, požadované vo výzve a v týchto súťažných 
podkladoch, musia byť v ponuke predložené ako originály alebo úradne overené kópie týchto 
dokladov alebo dokumentov, pokiaľ nie je určené inak. 

 
4.4 Ponuka musí obsahovať všetky náležitosti požadované v bode 6 tejto kapitoly 

 
 
5  Mena a ceny uvádzané v ponuke  
 

5.1 Navrhovaná zmluvná cena musí byť stanovená podľa § 3 zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o 
cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č.87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva 
zákon NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. 

 
5.2 Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena za uskutočnenie požadovaného predmetu zákazky, 

uvedená v ponuke uchádzača bude vyjadrená v eurách. 

 
 

6 Obsah ponuky 

 

Ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať: 

6.1 Titulný list ponuky s označením, z ktorého jednoznačne vyplýva, že ide o ponuku na predmet 
zákazky podľa týchto súťažných podkladov. 

 
6.2 Identifikačné údaje uchádzača (obchodné meno a sídlo uchádzača, IČO, DIČ, IČ pre daň, 

osoba oprávnená konať v mene uchádzača,  telefón, fax, e-mail, webová stránka, bankové 

spojenie, č. účtu a pod.).  

 V prípade predloženia ponuky skupinou dodávateľov sa odporúča, aby uchádzač uviedol 
osobu, ktorá je písomne splnomocnená štatutárnym orgánom všetkých členov skupiny. Tejto 

osobe vydá písomné splnomocnenie s úradne osvedčenými podpismi, v ktorom bude uvedený 
rozsah oprávnenia minimálne na podanie ponuky a konanie v mene uchádzača v predmetnom 
verejnom obstarávaní. Písomné splnomocnenie musí byť súčasťou ponuky.  

 V prípade skupiny dodávateľov obstarávateľ odporúča, aby bol predložený zoznam všetkých 
členov skupiny dodávateľov s uvedením ich kompletných identifikačných údajov, menami ich 

štatutárnych orgánov a uvedením kto je za člena skupiny oprávnený konať a prijímať 
akékoľvek písomnosti alebo doklady, uvedením poštovej a e-mailovej doručovacej adresy. 
Predložený zoznam musí byť napísaný v štátnom jazyku a to v prípade, že čo i len jeden člen 

skupiny bude mať sídlo na území Slovenskej republiky. V prípade že ani jeden člen skupiny 
nebude mať sídlo na území Slovenskej republiky, môže byť napísaný v jazyku sídla 

prevládajúcej väčšiny členov skupiny a zároveň musí byť doložený jeho preklad.  

 Obstarávateľ, v prípade úspešnosti ponuky skupiny dodávateľov bude vyžadovať vytvorenie 
právnych vzťahov medzi jej členmi, nakoľko to bude potrebné z dôvodu riadneho plnenia 

zmluvy. Ďalej platia ustanovenia § 31 zákona o verejnom obstarávaní. 

6.3 Doklady a dokumenty týkajúce sa osobného, finančného a ekonomického postavenia, 

technickej alebo odbornej spôsobilosti uchádzača sú uvedené v tomto dokumente v kapitole 
C. Podmienky účasti uchádzačov. 
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6.4 DOKLADY a DOKUMENTY na preukázanie splnenia požiadaviek verejného obstarávateľa 
na predmet zákazky v zmysle kapitoly B Popis koncesie bod 5, čiže:  

 
- ocenený výkaz výmer/Zadanie. Zadania s výkazom výmer tvoria prílohu súťažných podkladov, 

súbor s názvom: „Zadanie_Strane. Ocenený výkaz výmer budú vyplnené v súlade s kapitolou E. 
Spôsob určenia ceny a musia byť podpísané štatutárnym orgánom uchádzača alebo členom 
štatutárneho orgánu uchádzača alebo iným zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený konať 

v mene uchádzača v záväzkových vzťahoch a ktorý musí byť identický so zmluvnou cenou. 

 

- realizačný harmonogram stavebných prác. 
 

6.5 Čestné vyhlásenie so súhlasom s podmienkami zadávania koncesie určenými verejným 
obstarávateľom v týchto súťažných podkladoch a v ostatných dokumentoch poskytnutých v 

lehote na predkladanie ponúk. Uvedené čestné vyhlásenie musí byť podpísané štatutárnym 
orgánom uchádzača alebo členom štatutárneho orgánu uchádzača alebo iným zástupcom 
uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača. V prípade skupiny dodávateľov, 

musí byť podpísané každým členom skupiny, resp. jeho štatutárnym orgánom alebo členom 
štatutárneho orgánu alebo iným zástupcom. 

 
6.6 Čestné vyhlásenie uchádzača o pravdivosti a úplnosti dokladov a údajov uvedených 

v ponuke, podpísané štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu, alebo iným 

zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača v záväzkových 
vzťahoch. V prípade skupiny dodávateľov, musí byť podpísané každým členom skupiny, 

resp. jeho štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu alebo iným zástupcom. 
 

6.7 V súlade s kapitolou F. Obchodné podmienky predmetu zákazky, predloží uchádzač podpísaný 

návrh Zmluvy. 

Návrh Zmluvy musí byť podpísaný štatutárnym orgánom uchádzača alebo členom 

štatutárneho orgánu uchádzača alebo iným zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený konať 
v mene uchádzača v záväzkových vzťahoch. Do návrhu Zmluvy uchádzači doplnia svoje 
identifikačné údaje; ponukovú cenu predmetu zákazky v požadovanom členení, titul, meno 

a priezvisko osoby zodpovednej za plnenie predmetu Zmluvy,. 

 
6.8 Návrh uchádzača na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk. Uchádzač predloží svoj 

návrh na plnenie kritériá podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 1 týchto súťažných podkladov 
a v súlade s bodom C Kritériá na vyhodnotenie ponúk a spôsob ich uplatnenia. 

 
6.9  CD/DVD nosič s kópiou ponuky. Dokument v „.pdf“ formáte nesmie obsahovať dôverné 

informácie a osobné údaje (v zmysle zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov), 

nakoľko verejný obstarávateľ ponuky zverejní na svojej web stránke. 

 

7  Náklady na ponuku 

7.1 Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez 
finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi, bez ohľadu na výsledok verejného 

obstarávania. 

7.2 Ponuky doručené na adresu uvedenú v bode 11.1 tejto kapitoly a predložené v lehote na 

predkladanie ponúk podľa bodu 11.2, sa uchádzačom nevracajú. Zostávajú ako súčasť 
dokumentácie z verejného obstarávania v zmysle § 21 ods.1 ZVO. 
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8. Zábezpeka 

 Nevyžaduje sa. 
 

 

9  Predloženie ponuky 

 

9.1 Pre predloženie ponuky uchádzačom platia ustanovenia § 39 zákona o verejnom obstarávaní 

primerane a bodu 6 tejto kapitoly. Nepredloženie dokladov podľa bodu 6 sa bude znamenať, 
že ponuka uchádzača je neúplná a nespĺňa požiadavky verejného obstarávateľa na predmet 
zákazky. 

 
9.2 Každý uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku. Uchádzač nemôže byť v tomto verejnom 

obstarávaní členom skupiny dodávateľov, ktorá predkladá ponuku. Verejný obstarávateľ 
vylúči uchádzača, ktorý je súčasne členom skupiny dodávateľov. 

 

9.3 Ponuku môže predložiť aj skupina dodávateľov podľa § 31 ZVO. 
 

9.4 V prípade skupiny dodávateľov sa odporúča, za účelom uľahčenia komunikácie 
s obstarávateľom, aby jej účastníci splnomocnili jedného z nich, ktorý má právnu subjektivitu 
a spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu (ďalej len „hlavný člen“), na uskutočňovanie 

všetkých právnych úkonov týkajúcich sa ponuky, ktorú táto skupina dodávateľov predloží do 
verejnej súťaže, a účasti tejto skupiny dodávateľov vo verejnej súťaži. 

 
9.5 V prípade prijatia ponuky skupiny dodávateľov sa vyžaduje, aby skupina dodávateľov pred 

podpisom zmluvy uzatvorila a predložila obstarávateľovi zmluvu v súlade s platnými 

predpismi Slovenskej republiky, ktorá bude zaväzovať zmluvné strany, aby ručili spoločne 
a nerozdielne za záväzky voči objednávateľovi, vzniknuté pri plnení predmetu zákazky. 

 
9.6 Uchádzač predloží ponuku v uzavretom obale podľa bodu 6, osobne alebo prostredníctvom 

poštovej zásielky na adresu uvedenú v bode 11.1 a v lehote na predkladanie ponúk podľa 

bodu 11.2. V prípade, ak uchádzač predloží ponuku prostredníctvom doručovateľskej služby, 
je rozhodujúci termín doručenia ponuky. 

 
9.7 Pri osobnom doručení ponuky uchádzačom, poverená osoba vydá uchádzačovi potvrdenie o jej 

prevzatí s uvedením minimálne dátumom, časom a miestom prevzatia ponuky. Pracovný čas 

splnomocnenej osoby verejného obstarávateľa, v ktorom budú ponuky preberané pred 
stanoveným konečným dátumom a časom lehoty na predkladanie ponúk uvedeným v bode 

11.2, je v pracovných dňoch od 08:00 do 15:30 hod.   
 
 

10.  Označenie obálky/obalu ponuky 

10.1 Uchádzač vloží kompletnú ponuku do samostatnej nepriehľadnej obálky/obalu. Obálka/obal 

ponuky musí byť uzatvorený, prípadne zapečatený proti nežiaducemu otvoreniu a označený 
požadovanými údajmi podľa bodu 10.2. 

10.2 Na obálke/obale ponuky musia byť uvedené nasledovné údaje:   

 názov a sídlo verejného obstarávateľa obstarávateľa , 

 obchodné meno a sídlo alebo miesto podnikania uchádzača (v prípade skupiny 
dodávateľov obchodné meno a sídlo vedúceho člena skupiny s výrazným označením 

“vedúci člen“ a obchodné meno a sídlo všetkých ostatných členov), 
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 označenie „Súťaž“, 

 označenie heslom zadávania koncesie „Nadstavba a prístavby základnej školy 
v Stráňach pod Tatrami“. 

10.3 Ak vonkajšia obálka/obal ponuky nebude zalepený a označený tak, ako je to uvedené v bode 
10.2 verejný obstarávateľ nepreberá žiadnu zodpovednosť za nesprávne doručenie alebo za 

predčasné otvorenie obálky/obalu s ponukou. 
 
 

11  Miesto a lehota na predkladanie ponúk 

11.1 Ponuky uchádzačov je nutné doručiť na adresu verejného obstarávateľa: 

Názov: Obecný úrad Stráne pod Tatrami.  
adresa: Stráne pod Tatrami č. 2, 059 76 Mlynčeky 

11.2 Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa  17.12.2015 o 9:00 hod..  

11.3 Ponuka uchádzača, predložená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk uvedenej v bode 

11.2, bude vrátená uchádzačovi neotvorená.  

11.4 V prípade, ak uchádzač predloží ponuku prostredníctvom poštovej zásielky, je rozhodujúci 

termín doručenia ponuky verejnému obstarávateľovi. 
 

12  Doplnenie, zmena a odvolanie ponuky 

12.1 Uchádzač môže predloženú ponuku dodatočne doplniť, zmeniť alebo vziať späť do uplynutia 
lehoty na predkladanie ponúk uvedenej v bode 11.2, podľa bodu 12.2. 

12.2 Doplnenie, zmenu alebo späť vzatie ponuky je možné vykonať odvolaním pôvodnej ponuky 
na základe písomnej žiadosti uchádzača, podpísanej uchádzačom alebo osobou oprávnenou 

konať za uchádzača, doručenej osobne alebo zaslanej prostredníctvom poštovej zásielky na 
adresu podľa bodu 11.1. Doplnenú, zmenenú alebo inak upravenú ponuku je 

potrebné doručiť spôsobom podľa bodu 9 a 10, v lehote na predkladanie ponúk podľa bodu 
11.2 a na adresu podľa bodu 11.1 súťažných podkladov. 

 

13. Otváranie ponúk  - obálok s ponukami 

13.1 Otváranie ponúk sa uskutoční dňa:  17.12.2015 o 9 :30 hod., na adrese: verejného 
obstarávateľa: Obecný úrad Stráne pod Tatrami. 

 
13.2 Podľa ustanovení ZVO je verejný obstarávateľ povinný umožniť účasť na otváraní ponúk 

všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk.  

13.3 Uchádzač (fyzická osoba), štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu uchádzača 
(právnická osoba) sa preukáže na otváraní obálok s ponukami preukazom totožnosti. 

Poverený zástupca uchádzača sa preukáže na otváraní ponúk preukazom totožnosti a 
splnomocnením na zastupovanie. 
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14. Vyhodnotenie splnenia podmienok účasti 

 

14.1 Verejný obstarávateľ zriadi na otváranie ponúk; na posúdenie splnenia podmienok účasti 
uchádzačov vo verejnom obstarávaní a na úvodné vyhodnotenie ponúk komisiu. 

14.2 Vyhodnotenie splnenia podmienok účasti uchádzačov bude založené na posúdení splnenia:  
a) podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa osobného postavenia uchádzačov 

podľa § 26 a § 26a ZVO,  
b) požadovaných podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa finančného a 

ekonomického postavenia podľa § 27 ZVO,  

c) požadovaných podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa technickej alebo 
odbornej spôsobilosti podľa § 28 ZVO.  

 
14.3 Uchádzač, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní, 

preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní:  

a) ktoré sa týkajú osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne,  
b) ktoré sa týkajú finančného a ekonomického postavenia za všetkých členov skupiny 

spoločne,  
c) ktoré sa týkajú technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti za všetkých členov 

skupiny spoločne.  

 
14.4 Splnenie podmienok účasti uchádzačov vo verejnej súťaži sa bude posudzovať z dokladov 

predložených podľa požiadaviek uvedených v týchto súťažných podkladoch.  

 

14.5 Splnenie podmienok účasti možno preukázať čestným vyhlásením uchádzača, pričom 
doklady, preukazujúce splnenie podmienok účasti predkladá verejnému obstarávateľovi 

úspešný uchádzač alebo uchádzači, ktorí sa umiestnili na prvom až treťom mieste v poradí v 
písomnej podobe v lehote nie kratšej, ako 10 pracovných dní odo dňa doručenia písomnej 

výzvy na preukázanie splnenia podmienok účasti. Doklady musia byť predložené v originály 
alebo ich úradne osvedčené kópie. 

14.6 Verejný obstarávateľ písomne požiada uchádzača o vysvetlenie alebo doplnenie 
predložených dokladov vždy, keď z predložených dokladov nie je možné posúdiť ich platnosť 

alebo splnenie podmienky účasti. Ak ide o doplnenie dokladov podľa § 26 uchádzač doplní 
doklady spôsobom podľa § 132 a ak ide o doplnenie iných dokladov alebo o vysvetlenie 

dokladov, uchádzač ho doručí v lehote určenej verejným obstarávateľom. 

14.7 Ak uchádzač nebude spĺňať podmienky účasti vo verejnej súťaži alebo predloží neplatné 
doklady alebo nepredloží po písomnej žiadosti vysvetlenie alebo doplnenie predložených 
dokladov v určenej lehote alebo poskytne nepravdivé informácie alebo skreslené informácie, 

bude z procesu verejného obstarávania vylúčený. Uchádzač bude písomne upovedomený o 
vylúčení jeho ponuky s uvedením dôvodu vylúčenia. 

 

 

15. Vyhodnotenie ponúk z hľadiska požiadaviek na predmet zákazky 

 
15.1 Do procesu úvodného vyhodnocovania ponúk budú zaradené tie ponuky, ktoré: 

- splnia podmienky účasti vo verejnom obstarávaní uvedené oznámení, ktorým bola súťaž 
vyhlásená - vo výzve na predkladanie ponúk a týchto súťažných podkladoch, 
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- budú obsahovať úplné a pravdivé náležitosti ponuky uvedené v bode 6 tejto kapitoly s ich 
minimálnymi požadovanými štandardmi uvedené vo výzve na predkladanie ponúk a tomto 

oznámení, 

- budú zodpovedať požiadavkám a podmienkam uvedeným vo výzve na predkladanie ponúk 

a v tomto oznámení. 

 
15.2 Verejný obstarávateľ postupuje pri vyhodnocovaní ponúk podľa §42 a podľa kritérií 

uvedených vo výzve na predkladanie ponúk podľa §35, pokiaľ budú v tejto fáze verejného 
obstarávania vylúčení uchádzači, verejný obstarávateľ bezodkladne písomne upovedomí 

uchádzačov, že boli vylúčení s uvedením dôvodu ich vylúčenia.. 
 
15.3 Verejný obstarávateľ po ukončení  procesu vyhodnotenia postupuje podľa §44 ZVO 

primerane. 
 

16. Dôvernosť procesu verejného obstarávania 

16.1 V zmysle § 20 ZVO informácie, ktoré uchádzač v ponuke označí za dôverné, nebudú 
zverejnené alebo inak použité bez predošlého súhlasu uchádzača, pokiaľ uvedené nebude v 

rozpore so zákonom o verejnom obstarávaní a inými všeobecne záväznými právnymi 
predpismi/osobitnými predpismi (napr. zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k 

informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č.  215/2004 Z. z. o ochrane 
utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 428/2002 Z. z. o 
ochrane osobných údajov atď.). 

16.2 Ponuky uchádzačov, ani ich jednotlivé časti, nebude možné použiť bez predchádzajúceho 
súhlasu uchádzačov v zmysle § 45 ods. 8 ZVO okrem povinnosti verejného obstarávateľa v 
zmysle § 49a ods. 4 ZVO. Uvedené neplatí pri kontrole dokumentácie z verejného 

obstarávania kontrolnými orgánmi SR, EÚ a pod. a zverejnenia ponuky v profile verejného 
obstarávateľa na webovej stránke Úradu pre verejného obstarávanie. 

 

17. Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 

17.1 Verejný obstarávateľ po ukončení postupu podľa § 44 ods. 1 ZVO (ak sa bude uplatňovať), 

vyhodnotení ponúk a po odoslaní všetkých oznámení o vylúčení uchádzača bezodkladne 
písomne oznámi všetkým uchádzačom, ktorých ponuky sa vyhodnocovali, výsledok 

vyhodnotenia ponúk, vrátane poradia uchádzačov a súčasne zverejní informáciu o výsledku 
vyhodnotenia ponúk a poradie uchádzačov v profile verejného obstarávateľa. Úspešnému 
uchádzačovi oznámi, že jeho ponuku prijíma. Neúspešnému uchádzačovi oznámi, že neuspel 

a dôvody neprijatia jeho ponuky. V oznámení uvedie identifikáciu úspešného uchádzača, 
informáciu o charakteristikách a výhodách prijatej ponuky. 

 

18. Uzavretie zmluvy 

18.1 Verejný obstarávateľ uzavrie Zmluvu s predpísanými prílohami s úspešným 

uchádzačom/uchádzačmi, ktorého ponuka bola prijatá v lehote viazanosti ponúk v súlade s § 
45 zákona o verejnom obstarávaní. Uzavretá Zmluva nesmie byť v rozpore s výzvou na 
predkladanie ponúk, so súťažnými podkladmi a s ponukou predloženou úspešným 

uchádzačom alebo uchádzačmi. Zmluvu musí uchádzač považovať za verejnú, t.j. napríklad 
verejne sprístupnenú na webovej stránke verejného obstarávateľa a prípadne v centrálnom 

registri zmlúv. 

18.2 Úspešný uchádzač/uchádzači, bude/budú vyzvaný/vyzvaní verejným obstarávateľom 
k podpisu Zmluvy s prílohami a to v lehote viazanosti ponúk.  
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19. Záverečné a doplňujúce ustanovenie 

19.1 V použitom postupe verejného obstarávania platia pre ostatné ustanovenia neupravené týmito 

súťažnými podkladmi príslušné ustanovenia zákona o verejnom obstarávaní a ostatných 
relevantných právnych predpisov platných na území Slovenskej republiky.  

19.2 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ponuku žiadneho uchádzača,  zrušiť 

postup pri zadávaní koncesie a koncesnú zmluvu bez uvedenia dôvodu nepodpísať. 
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C. PODMIENKY ÚČASTI UCHÁDZAČOV 

1. Osobné postavenie - doklady týkajúce sa osobného postavenia: 
 
1.1 Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti týkajúce 

sa osobného postavenia podľa § 26 zákona  o verejnom obstarávaní: 
 

a)  nebol on ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu právoplatne odsúdený za 
trestný čin korupcie, za trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskej únie, za 
trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, za trestný čin založenia, zosnovania a 

podporovania zločineckej skupiny alebo za trestný čin založenia, zosnovania alebo 
podporovania teroristickej skupiny alebo za trestný čin terorizmu a niektorých foriem 

účasti na terorizme, 
b) nebol on ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu právoplatne odsúdený za 

trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním, 

c)  nebol naňho vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácií ,nie je v likvidácii, ani nebolo 
proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz 
pre nedostatok majetku, 

d)  nemá evidované nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a 
príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia, 

e)  nemá evidované daňové nedoplatky, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia, 
f) je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, vo 

vzťahu aspoň k jednému predmetu zákazky, na ktorú predkladá uchádzač ponuku alebo 

žiadosť o účasť, 
g) nebolo mu v predchádzajúcich troch rokoch preukázané závažné porušenie odborných 

povinností, ktoré dokáže verejný obstarávateľ a obstarávateľ preukázať, 
h) nemá právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní alebo nie je osobou, 

1. ktorej spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % akcií tejto 

spoločnosti alebo členom, alebo ktorej štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, 
prokuristom alebo ovládajúcou osobou je osoba, ktorá má právoplatne uložený zákaz 

účasti vo verejnom obstarávaní, 
2. ktorej spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % akcií tejto 
spoločnosti alebo členom, alebo ktorej štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, 

prokuristom alebo ovládajúcou osobou je osoba, ktorá je alebo v čase, kedy prebiehalo 
verejné obstarávanie vo vzťahu ku ktorému bol právoplatne uložený zákaz účasti vo 

verejnom obstarávaní, bola 
2a. spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % akcií tejto spoločnosti 
alebo členom, alebo ktorej štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom 

alebo ovládajúcou osobou osoby, ktorá má právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom 
obstarávaní, 

2b. právnym nástupcom osoby, ktorá mala v čase, kedy k nástupníctvu došlo, právoplatne 
uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní, 
3. ktorá sa stala právnym nástupcom osoby, ktorá mala v čase, kedy k nástupníctvu došlo, 

právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní. 
i) nemá nesplnenú povinnosť vyplatenia odmeny alebo odplaty zo zmluvy s osobou, ktorá je 

alebo bola subdodávateľom vo vzťahu k zákazke zadanej podľa tohto zákona, ktorá sa 
vymáha výkonom rozhodnutia, 

j) nemá nesplnenú povinnosť vyplatenia mzdy, platu alebo inej odmeny za prácu, náhrady 

mzdy alebo odstupného, na ktorých vyplatenie má zamestnanec nárok, ktoré sa vymáhajú 
výkonom rozhodnutia. 
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1.2 Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienok účasti podľa odseku 1.1, 
originálom, alebo úradne osvedčenou kópiou: 

a) písm. a) a b) výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace, 
b) písm. c) potvrdením príslušného súdu, nie starším ako tri mesiace 

c) písm. d) potvrdením Sociálnej poisťovne a zdravotnej poisťovne nie starším ako tri 
mesiace, 

d) písm. e) potvrdením miestne príslušného daňového úradu nie starším ako tri mesiace,  

e) písm. f) dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo 
poskytovať službu, 

f) písm. h) čestným vyhlásením, 
g) písm. i) a j) čestným vyhlásením. 

 

1.3 Uchádzač zapísaný do zoznamu podnikateľov vedenom Úradom pre verejné obstarávanie 
môže doklady podľa § 26 ods. 2 zákona nahradiť predložením potvrdenia o zapísaní do 

zoznamu podnikateľov podľa § 128 ods. 1 v rozsahu a platnosti v zmysle zákona. Podľa 
výkladového stanoviska ÚVO č. 10/2013 z 23.07.2013, uchádzač môže predložiť čestné 
vyhlásenie o zapísaní do zoznamu podnikateľov. Verejný obstarávateľ upozorňuje na 

novelu ZVO, na základe ktorej sa rozširuje §26 ods.1 prím. c) o podmienku 
o reštrukturalizácii. 

 
1.4 Ak uchádzač alebo záujemca nemá sídlo v Slovenskej republike a krajina jeho sídla 

nevydáva niektoré z dokladov uvedených v odseku 1.2 alebo nevydáva ani rovnocenné 

doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v krajine 
jeho sídla. 

 
1.5 Ak má uchádzač alebo záujemca sídlo v členskom štáte inom ako Slovenská republika a 

právo tohto členského štátu neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, možno ho nahradiť 

vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou 
inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v krajine pôvodu alebo 

v krajine sídla uchádzača alebo záujemcu. 
 

 

2. Ekonomické a finančné postavenie - doklady týkajúce sa ekonomického a finančného 

postavenia: nevyžadujú sa 
 
 

3. Technická alebo odborná spôsobilosť - doklady týkajúce sa technickej alebo odbornej 
spôsobilosti: 
3.1 podľa § 28 ods. 1 písm. b) ZVO, 

3.2 podľa § 28 ods. 1 písm. g) ZVO, 
Doklady a dokumenty musia byť predložené ako originály alebo úradne overené kópie, ak nie je 

uvedené inak. Doklady a dokumenty musia byť aktuálne a musia odrážať skutočný stav ku dňu 
predkladania ponuky. 
 

3.1 Uchádzač preukazuje splnenie podmienky uvedenej v tomto bode v zmysle § 28 ods. 1 písm. 

b) ZVO - 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, ak 
odberateľom. 

1. bol verejný obstarávateľ podľa Zákona o verejnom obstarávaní, dokladom je referencia, 
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2. bola iná osoba ako verejný obstarávateľ podľa Zákona o verejnom obstarávaní, 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. 

 
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: 
Podmienkou účasti uchádzača je predloženie aspoň 1 (jednej) referencie  (rovnakej alebo 

podobnej predmetu zákazky– rozumie sa výstavba modulových škôl alebo iných modulových 
objektov) v akejkoľvek rozpočtovej hodnote. 

 
Verejný obstarávateľ požaduje predložiť:  

 

Odôvodnenie primeranosti v zmysle § 32 ods. 6 ZVO: Verejný obstarávateľ chce zabezpečiť, 
aby plnenie zmluvy bolo zabezpečované z pohľadu technickej a odbornej spôsobilosti v 

požadovanom rozsahu a kvalite, a preto sa chce ubezpečiť, že uchádzač má skúsenosti s 
uskutočňovaním stavebných prác rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet 

zákazky. Podmienka účasti súvisí priamo s predmetom zákazy, je primeraná a jej stanovenie 
má za cieľ výber takého zmluvného partnera, ktorý bude schopný riadne a včas plniť svoje 
zmluvné záväzky. 

 

 

3.2 Uchádzač preukazuje splnenie podmienky uvedenej v tomto bode v zmysle § 28 ods. 1 písm. 

g) ZVO – údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácii riadiacich 

zamestnancov, osobitne osôb zodpovedných za riadenie stavebných prác alebo poskytnutie 
služby. 

 

Minimálna požadovaná úroveň štandardov: 
Verejný obstarávateľ požaduje predložiť údaje o odbornej praxi osoby, ktorá bude priamo 
zodpovedať za riadenie stavebných prác – hlavný stavbyvedúci. Hlavný stavbyvedúci musí 

spĺňať nasledovné minimálne požiadavky:  
- musí mať odbornú spôsobilosť na výkon činnosti stavbyvedúceho pre pozemné stavby, t.j. 

osvedčenie SKSI o vykonaní odbornej skúšky podľa zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných 
architektoch a autorizovaných inžinieroch v znení neskorších predpisov.  

- minimálne 10 rokov praxe pri stavbách pozemných objektov  
- minimálne 5 rokov praxe vo funkcii hlavného stavbyvedúceho  

- minimálne 1 zrealizovaná zákazka rovnakého alebo obdobného charakteru ako je predmet 

zákazky v pozícii hlavného stavbyvedúceho. Pod predchádzajúcimi desiatimi rokmi sa myslí 
desať rokov predchádzajúcich dňu uplynutia lehoty na predkladanie ponúk.  
 

Verejný obstarávateľ požaduje ako dôkaz predložiť tieto doklady: 
a.) Štruktúrovaná informácia obsahujúca údaje:  

- funkcia: meno a priezvisko, stupeň zodpovednosti - funkcia na stavbe,  
- vzdelanie: najvyššie dosiahnuté vzdelanie, názov školy, dátum ukončenia školy,  

- iné odborné vzdelanie: škola/vzdelávacia inštitúcia, dosiahnuté vzdelanie, dátum,  

- odborná prax: celková prax (roky), prax na podobných zmluvách (roky, finančný objem), prax 
vo funkcii riaditeľa/manažéra stavby resp. hlavného stavbyvedúceho (roky)  

- súčasný zamestnávateľ od/do (roky), pracovné zaradenie, funkcia, kontakt (tel., e-mail)  
 

b) Osvedčenie autorizovaného stavebného inžiniera resp. stavbyvedúceho vydané Slovenskou 
komorou stavebných inžinierov (SKSI)–originál alebo fotokópia opatrená originálom pečiatky 

a podpisom. 
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c) Čestné vyhlásenie riaditeľa/manažéra stavby resp. hlavného stavbyvedúceho, že ako 
riaditeľ/manažér stavby resp. hlavný stavbyvedúci bude uchádzačovi k dispozícii počas 

realizácie stavby, resp. že bude vykonávať danú funkciu na predmetnej stavbe bez ohľadu na 
to, v akom právnom vzťahu (zamestnaneckom pomere) je voči uchádzačovi. 

 
 
Odôvodnenie primeranosti v zmysle § 32 ods. 6 ZVO: 

Vzhľadom na charakter obstarávaných stavebných prác, požaduje verejný obstarávateľ 
primeranú prax zodpovednej osoby, majúcu priamu súvislosť na predmet zákazky. 

 
 

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 môcť reálne 
disponovať s kapacitami osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej 
spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Túto skutočnosť preukazuje uchádzač písomnou 

zmluvou uzavretou s touto osobou, obsahujúcou záväzok osoby, ktorej technickými a 
odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú 

spôsobilosť, že táto osoba poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. 
Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej alebo odbornej 
spôsobilosti, musí spĺňať podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 a § 26a vo vzťahu k tej časti 

predmetu zákazky, na ktorú boli kapacity uchádzačovi poskytnuté. Ak uchádzač preukázal 
technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť technickými a odbornými kapacitami inej 

osoby a počas trvania zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody dôjde k plneniu, 
ktorého sa toto preukázanie týka, uchádzač je oprávnený toto plnenie poskytnúť len sám, alebo 
prostredníctvom tej osoby, písomnou zmluvou s ktorou toto postavenie preukázal; možnosť 

zmeny subdodávateľa tým nie je dotknutá 

Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúce 

sa technickej alebo odbornej spôsobilosti spoločne. 
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C. KRITÉRIÁ NA VYHODNOTENIE PONÚK A SPÔSOB ICH 

UPLATNENIA 
  
Verejný obstarávateľ vyhodnocuje predložené ponuky na základe najnižšej ceny. 

 
1. Kritériom na vyhodnotenie ponúk stanovené verejným obstarávateľom:  

 
 

Celková cena koncesie s DPH za celú dobu trvania koncesnej zmluvy 

 
 

Cena sa skladá z tzv.: 
A. Cena za vyhotovenie diela.  

Jedná sa o celkovú cenu za dielo v súlade s projektovou dokumentáciou, podľa 
zadania, v lehote určenej verejným obstarávateľom. 
 

 
B. Cena za prefinancovanie diela. 

Cena súvisiaca s prefinancovaním diela zo strany uchádzača na základe koncesnej zmluvy. 
Cena bude stanovená v absolútnej hodnote a nesmie byť vyššia ako 5 % z ceny za 
vyhovenie diela ( akoby max. 1% p.a. úrok). 

 
 

 
2. Pravidlá uplatnenia kritériá na vyhodnotenie ponúk predmetu zákazky: 

Úspešným uchádzačom sa stane uchádzač, ktorý vo svojej ponuke predloží najnižšiu celkovú cenu 

za predmet zákazky v EUR s DPH za celú dobu trvania koncesnej zmluvy. Ako druhý v poradí sa 
umiestni uchádzač, ktorý vo svojej ponuke predloží druhú najnižšiu celkovú cenu za predmet 

zákazky v EUR s DPH za celú dobu trvania koncesnej zmluvy atď. 
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D. SPÔSOB URČENIA CENY  

 
1. Cena za uskutočnenie prác musí byť stanovená v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o 

cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č.87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva 

zákon NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, v EUR. 
 

2. Podkladom pre zostavenie tejto ceny je projektová dokumentácia a neocenený Výkaz výmer, 
ktorý je súčasťou týchto súťažných podkladov. 
 

3. Cena uvedená v návrhu zmluvy musí obsahovať cenu za požadovaný predmet zákazky, t. j. 
sumár všetkých ocenených položiek výkazu výmer a musí byť uvedená v EUR. 

Celková navrhnutá cena musí byť v zložení: 

Cena bez DPH 
Sadzba DPH a jej výška 

Zmluvná cena vrátane DPH. 
 

4. Uchádzač predloží ocenený zoznam položiek požadovaných prác vo Výkaze výmer s 

uvedením množstva (počtu merných jednotiek) potrebného na určenie ceny za uskutočnenie 
prác. Uchádzač musí v cene obstarávania uviesť pre každú požadovanú položku jednotkovú 

cenu v EUR, zaokrúhlenú na 2 desatinné miesta. Celková cena je daná súčinom jednotkovej 
ceny a množstva, podľa Výkazu výmer. Výsledné ceny je nutné zaokrúhliť príkazom round 
tiež na 2 desatinné miesta a s nastavením presnosti zobrazenia cien na 2 desatinné miesta. 

 

5. Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom. Skutočnosť, 
že nie je platiteľom DPH uvedie v ponuke. 

6. Zmena výslednej ponukovej ceny nie je prípustná, okrem zmeny zákonnej sadzby DPH. 

7. Verejný obstarávateľ žiada uchádzačov, aby v prípade zistenia akýchkoľvek nezrovnalostí, 
resp. chýbajúcich položiek vo výkaze výmer v porovnaní s projektovou dokumentáciou, na 
uvedené upozornili v lehote podania žiadosti o vysvetlenie. 

8. V zmysle § 10a zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov ak rada určí, že po uzatvorení zmluvy nastala taká zmena okolností, ktorá 
má vplyv na cenu a podmienky plnenia, ktorú nebolo možné pri vynaložení odbornej 
starostlivosti predpokladať pri uzatváraní zmluvy a po tejto zmene okolností nie je možné 

spravodlivo požadovať plnenie v pôvodnej cene alebo za pôvodných podmienok, je verejný 
obstarávateľ oprávnení uzatvoriť dodatok k zmluve, ktorá je výsledkom postupu verejného 

obstarávania, ktorý by zvyšoval cenu plnenia, a to najskôr ku dňu právoplatnosti rozhodnutia 
rady. 

Rada rozhodne o návrhu do 90 dní odo dňa doručenia úplného návrhu rade. 
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E. OBCHODNÉ PODMIENKY USKUTOČNENIA PREDMETU ZÁKAZKY 

 
1. Verejný obstarávateľ uviedol obchodné podmienky realizácie predmetu zákazky koncesnej 
zmluve nachádzajúcej sa v tejto časti SP. Verejný obstarávateľ požaduje, aby uchádzač predložil v 

cenovej ponuke zmluvu podľa zmluvných podmienok, uvedených v predmetnej koncesnej 
zmluve.  

2. Pokiaľ budú zmluvné podmienky uvedené v návrhu koncesnej zmluve, predloženej 

uchádzačom, v rozpore s týmto oznámením o kencesii a ak sa budú vymykať obvyklým 
zmluvným podmienkam a budú znevýhodňovať verejného obstarávateľa, verejný obstarávateľ 

bude takúto ponuku považovať za neregulárnu alebo inak neprijateľnú resp. nespĺňajúcu jeho 
požiadavky na predmet zákazky.  

Návrh 

KONCESNÁ ZMLUVA  
 

Tvorí samostatnú prílohou č. 2 k tomuto Oznámeniu 
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PRÍLOHA č. 1 

NÁVRH PLNENIA KRITÉRIÍ 

 

 

Predmet zákazky: „Nadstavba kontajnerovej ZŠ - podkrovie“  

 

Obchodné meno uchádzača: ..................................................................... 

Sídlo alebo miesto podnikania uchádzača: ..................................................................... 

IČO uchádzača: ..................................................................... 

 

KRITÉRIUM NÁVRH PLNENIA 

Celková cena diela s DPH  

A. Cena za vyhotovenie diela  

B. Cena za prefinancovanie diela  

 

 

 

Čestne vyhlasujem, že uvedený návrh na plnenie stanoveného kritéria je vypracovaný  súlade so 

súťažnými podkladmi, prílohami súťažných podkladov, ako aj obchodnými (zmluvnými) 

podmienkami predmetu zákazky.  

 

V.........................................dňa...........................        

 

 

–––––––––––––––––––––––––- 
[doplniť titul, meno, priezvisko, podpis oprávnenej osoby]  


