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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
Mesto Komárno
IČO:  00306525
Nám. gen. Klapku 1, 945 01 Komárno
Slovensko
Kontaktné miesto (miesta):  Odbor územného rozvoja, výstavby a správy majetku, Nám.gen Klapku 7, 945 01
Komárno  
Kontaktná osoba: Ing.Zahorecová Zuzana 
Mobil: +421 948955311
Telefón: +421 352851212
Fax: +421 357702703
Email: dittel_tibor@iza.sk; oupa2@komarno.sk
Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL):  http://www.komarno.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)

I.2.    Druh verejného obstarávateľa/obstarávateľa 
I.2.1.    Druh verejného obstarávateľa/obstarávateľa 

iné - Iný verejný obstarávateľ
Iný verejný obstarávateľ (špecifikujte):  obec
Zatriedenie obstarávajúceho subjektu podľa zákona: § 6 ods. 1 písm. b)

ODDIEL II. PREDMET ZÁKAZKY
II.    OPIS

II.1.    Názov zákazky 
Rekonštrukcia strechy budovy MŠ Vodná

II.1.2.    Druh zákazky a miesto uskutočňovania stavebných prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb 
Stavebné práce
Hlavné stavenisko alebo miesto uskutočňovania stavebných prác:  94501 Komárno, Ulica vodná, parcela č.1480/3,4,5,
k.ú Komárno
NUTS kód: 
SK023

II.1.3.    Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov) 
Predložená dokumentácia rieši rekonštrukciu strechy objektu MS materská škola na ul.Vodnej v obci Komárno. Objekt
MS sa nachádza v intraviláne mesta Komárna, tvorí jeden samostatný celok objektu, ktorý pozostáva z troch dilatačne
oddelených objektov obdĺžnikového pôdorysného tvaru, z bloku A,B,C ktoré sú funkčne spojené. Celková zastavaná
plocha objektu je 1363,65 m2. 
Objekt -blok A,B- je prízemný bez podpivničenia zastrešený plochou strechou, blok C je I.poschodový bez podpivničenia,
tiež zastrešený s plochou strechou. Väčšina konštrukcií je poznačená dobou používania, strešný plášť nevyhovuje
tepelnotechnickým požiadavkám STN, v strešnom plášti sa zkondenzuje voda a zateká do interiéru, výskyt pliesní. 
Rekonštrukčné práce obsahujú: demontáž hromozvodu, - demontáž klampiarskych výrobkov, demontáž prestupov a
svetlíkov, perforácia strešného plášťa, -kontrola a oprava atikových panelov, - montáž nových prestupov, - montáž
bodových svetlíkov, - zateplenie a izolácia plochej strechy strešným systémom, - montáž hromozvodu.

II.1.4.    Spoločný slovník obstarávania (CPV) 
Hlavný predmet 
Hlavný slovník: 45214100-1 
Doplňujúce predmety
Hlavný slovník: 44112400-2,  45111300-1,  45261410-1,  45312310-3,  45321000-3,  45261300-7 

II.2.    Množstvo alebo rozsah zákazky 
II.2.2.    Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH 

Hodnota:  75 593,2100 EUR
II.3.    Trvanie zmluvy alebo lehota dodania 

Obdobie:  v dňoch (od zadania zákazky)
Zadajte hodnotu:  70

ODDIEL III. OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1.    Podmienky účasti 
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III.1.1.    Osobné postavenie 
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti:  - Verejného obstarávania sa
môže zúčastniť len ten, kto spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia uvedené v § 26, ods. 1 písm. f)
zák. č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
(ďalej zákon o VO), t.j. je oprávnený uskutočňovať stavebné práce. 
- Uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti, týkajúcich sa osobného postavenia podľa § 26 ods. 1 písm. f) zákona
o VO dokladom podľa § 26 ods. 2 písm. e), t.j. dokladom o oprávnení uskutočňovať stavebné práce. 
- Ak uchádzač alebo záujemca nemá sídlo v Slovenskej republike a krajina jeho sídla nevydáva doklad uvedený v § 26
odseku 2 písm. e) zákona o VO alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa
predpisov platných v krajine jeho sídla. 
- 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. 
- Podľa § 31 ods. 3 zákona o VO skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní
týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne . Splnenie podmienky účasti podľa § 26 ods. 1
písm. f) preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.  
Všetky požadované doklady musia byť predložené v origináli alebo v overenej kópii ako aj v súlade s § 19 ods. 2 a 3
zákona o VO.

III.1.2.    Ekonomické a finančné postavenie 
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti:  Doklad v zmysle § 27 ods.1
pís.a) vyjadrením banky alebo pobočky zahraničnej banky, ktorým môže byť prísľub banky alebo pobočky zahraničnej
banky o poskytnutí úveru
Minimálna požadovaná úroveň štandardov :  Vyjadrenie banky o schopnosti uchádzača plniť svoje finančné záväzky, nie
staršie ako 3 mesiace ku dňu, v ktorom uplynie lehota na predkladanie ponúk. Verejný obstarávateľ požaduje takéto
vyjadrenie od každej banky, v ktorej má uchádzač vedený účet. V prípade, ak sa banka vyjadrí, že uchádzač je v
nepovolenom debete, alebo že jeho účet je predmetom exekúcie alebo že uchádzač nedodržuje splátkový kalendár, je
potrebné aby uchádzač doložil aj podrobné zdôvodnenie tohto stavu. V prípade, ak z predložených dokladov alebo z
predloženého zdôvodnenia uchádzača bude zrejmé, že uchádzač nie je schopný plniť svoje finančné záväzky, bude z
tejto zákazky uchádzač vylúčený. 
Uchádzač zároveň predloží aj čestné vyhlásenie (podpísané osobou/osobami oprávnenou zastupovať uchádzača), v
ktorom presne uvedie, v ktorých bankách má vedený účet (vymenuje všetky banky) a že nemá vedený účet v inej banke
(ani v Slovenskej republike a ani v zahraničí). 
Vyjadrenie banky a čestné vyhlásenie požaduje verejný obstarávateľ predložiť v originálnom rovnopise alebo v jeho
úradne overenej fotokópii. 
Odôvodnenie vyžadovania tejto podmienky účasti: 
Vzhľadom na to, že úhrady za uskutočnené stavebné práce, budú fakturované až po ukončení prác, t. z. s časovým
odstupom, verejný obstarávateľ potrebuje mať istotu, že uchádzač je dostatočne ekonomicky silný, aby bol schopný
realizovať zákazku a uskutočniť práce aj bez predchádzajúcich záloh a preddavkov. Táto podmienka účasti má slúžiť aj
na to, aby verejný obstarávateľ získal aktuálny údaj o schopnosti uchádzača plniť svoje finančné záväzky a to od
bankového subjektu, ktorý uchádzačovi vedie účet/účty a teda má prehľad o jeho prípadných finančných problémoch
odôvodňujúcich obavu o riadne plnenie zmluvy (napr. o účte, ktorý je zablokovaný exekútorom a pod.). Finančné
postavenie uchádzača je dôležité aj pre to, aby bol uchádzač schopný plniť svoje povinnosti vyplývajúce zo záruky.

III.1.3.    Technická alebo odborná spôsobilosť 
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti:  Doklad v zmysle § 28 ods.1.
písm. b) zoznam stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich 5 rokov, doplneným potvrdeniami o uspokojivom
vykonaní stavebných prác s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia prác podľa obchodných podmienok, ak
odberateľom  
- bol verejný obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí tento verejný obstarávateľ, 
- bola iná osoba ako verejný obstarávateľ, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ, ak to nie je možné, vyhlásením uchádzača
o ich uskutočnení. 
Doklad v zmysle § 28 ods.1. písm. i) o priemernom ročnom počte zamestnancov a o počte riadiacich zamestnancov za
predchádzajúce tri roky. 
Doklad v zmysle § 28 ods.1. písm. l) 2. vyhláseniami zhody a doplňujúcimi podkladmi k nim, certifikátmi vydanými
autorizovanými osobami alebo notifikovanými osobami, ktoré majú oprávnenie na posudzovanie zhody výrobkov alebo
na preukazovanie zhody stavebných výrobkov s technickými špecifikáciami.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov :  -Verejný obstarávateľ vyžaduje, aby uchádzač preukázal, že za
predchádzajúcich päť rokov , t. j. roky 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 uskutočnil za hodnotené obdobie v priemere za
každý rok aspoň 3 zákazky rovnakého alebo obdobného charakteru, ako je predmet zákazky. Pod zákazkou rovnakého
alebo podobného charakteru sa myslí uskutočnenie stavebných prác na objektoch rekonštruovaním, alebo opravou
striech s použitím strešného systému Multiplan, alebo ekvivalent: s obstarávacími nákladmi v priemere ročne v hodnote
min. 100 000 eur bez DPH alebo ekvivalent tejto hodnoty, alebo priemerný ročný objem prác 8 000 m2 plochy striech. 
Zoznam uskutočnených stavebných prác za predchádzajúcich 5 rokov má slúžiť na to, aby zákazku realizoval taký 
uchádzač, ktorý už má skúsenosti s uskutočňovaním stavebných prác rovnakého alebo podobného charakteru ako je
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predmet zákazky. Minimálna požadovaná úroveň štandardov pri tejto podmienke bola určená primerane k 
predpokladanej hodnote zákazky a k hodnotám referencii, ktoré bežne dosahuje väčšina dodávateľov na trhu. Verejný
obstarávateľ vyžaduje, aby uchádzač mal skúsenosti s uskutočňovaním stavebných prác v rozsahu, ktorý určil a ktorý
považuje za primeraný a nediskriminačný, nakoľko práve skúsenosti s realizáciou zákaziek v tomto minimálnom objeme
majú vytvoriť predpoklad, že zákazku bude realizovať dostatočne skúsený, odborne a technicky zdatný zmluvný partner. 
- Čestné vyhlásenie o priemernom ročnom počte zamestnancov s uvedením ich pracovnej pozície. Týmto dokumentom
uchádzač preukáže dlhodobú schopnosť vecne a odborne plniť predmet zákazky tým, že preukáže svoje stabilné
stavebné kapacity v oblasti ľudských zdrojov. Za tieto kapacity sa považuje priemerný ročný počet zamestnancov,
minimálne jedného zamestnanca profesie klampiar - pokrývač v pracovno-právnom vzťahu s uchádzačom v rokoch 2008
až 2013. Za primeraný doklad sa považuje výučný list, maturitné vysvedčenie, potvrdenie o rekvalifikácií v oblasti
stavebníctvo profésia klampiar - pokrývač. 
-Certifikát autorizovanej montážnej firmy na montáž strešného systému Multiplan, alebo ekvivalent. 
-Certifikát na použitý strešný systém (materiál strešného systému). 
Predloženie požadovaných dokladov dáva možnosť zistiť kvalitu ponúkaných materiálov a má byť zárukou kvalitne
vykonanej práce. 
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 alebo 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 záujemca alebo 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
písm. f) vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli kapacity záujemcovi alebo uchádzačovi poskytnuté.
Vyhradené zákazky pre chránené dielne alebo chránené pracoviská:  Nie

ODDIEL IV. POSTUP
IV.1.    Kritériá na vyhodnotenie ponúk 

IV.1.1.    Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Voľba:  Najnižšia cena

IV.1.2.    Použije sa elektronická aukcia 
Áno

IV.2.    Administratívne informácie
IV.2.1.    Evidenčné číslo spisu, ktoré pridelil verejný obstarávateľ/obstarávateľ

46538/OÚPAV/2013
IV.2.2.    Podmienky na získanie súťažných podkladov a doplňujúcich dokumentov 

Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady alebo o prístup k dokumentom
Dátum a čas:  10.07.2013 15:00
Úhrada za súťažné podklady
Uvedte:  Áno
25,0000 EUR
Podmienky a spôsob úhrady:  úhradu za podklady je možné realizovat 
priamo v pokladni MsÚ Komárno, alebo prevodom na úcet c. 
7408930/5200, vo VS uviest c.výzvy a do správy pre prijímatela - 
úhrada za SP.

IV.2.3.    Lehota na predkladanie ponúk 
Dátum a čas:  22.07.2013 09:00

IV.2.4.    Podmienky otvárania ponúk 
Dátum a čas:  22.07.2013 10:00
Miesto :  Mestský úrad Komárno, Nám. gen.Klapku č.7, 94501 Komárno, malá zasadačka
Osoby oprávnené zúčastniť sa na otváraní ponúk :  otváranie bude neverejné - §43 ods.3

ODDIEL VI. DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
VI.1.    Zákazka sa týka projektu /programu financovaného z fondov EÚ 

Nie
VI.2.    Ďalšie informácie 

Na základe skutočnosti, že stavebné práce budú prebiehať za prevádzky MŠ, uchádzač sa zaväzuje dodržať zvýšenú
pozornosť a dodržanie bezpečnostných predpisov.

VI.3.    Dátum odoslania tejto výzvy 
28.06.2013
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