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Redakčné opravy

18909 - WYP
Vestník č. 161/2014 - 19.08.2014

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK (PODLIMITNÉ ZÁKAZKY)
Formulár: Formulár č. 7 podľa Vyhlášky č. 171/2013 Z. z.
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ/OBSTARÁVATEĽ
Obec Demänovská Dolina
IČO: 00315168
Demänovská Dolina 258, 03101 Demänovská Dolina
Slovensko
Kontaktné miesto (miesta): Suitpro, s.r.o. Bobrovec 76, 032 21 Bobrovec
Kontaktná osoba: Richard Bros
Mobil: +421 903503418
Telefón: +421 903503418
Fax: +421 445596605
Email: vo@rsq-trade.sk
Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL): http://www.demanovskadolina.info
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
RO - Regionálny alebo miestny orgán
Zatriedenie obstarávajúceho subjektu podľa zákona: § 6 ods. 1 písm. b)
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ODDIEL II. PREDMET ZÁKAZKY
II. OPIS
II.1. Názov zákazky
Prístavba, nadstavba, stavebné úpravy Obecného úradu Demänovská Dolina
II.1.2. Druh zákazky a miesto uskutočňovania stavebných prác, dodania tovarov alebo
poskytovania služieb
Stavebné práce
Hlavné stavenisko alebo miesto uskutočňovania stavebných prác: Budova Obecného úradu v
Demänovskej Doline, Demänovská Dolina číslo: 258
NUTS kód:
SK031
II.1.3. Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov)
Navrhovaná stavba sa nachádza na pozemku parc.č.: 2925/7,v katastrálnom území obce Demänovská
Dolina. Pozemok sa svažuje z juhu na sever. Má obdĺžnikový tvar, pričom jeho pozdĺžna os má orientáciu
východ západ.
Stavba je navrhnutá v rámci existujúcej a čiastočne novo realizovanej hrubej stavby. Má jedno
podzemné, dve nadzemné a jedno podkrovné podlažie. Keďže stavba nebola realizovaná podľa
vypracovanej projektovej dokumentácie, došlo k viacerým chybám z hľadiska statickej bezpečnosti
stavby a tiež nesúladu s platnými Slovenskými technickými normami, čo by malo za následok
neskolaudovanie stavby a tým nemožnosť dať ju do riadneho užívania. Statické nedostatky spočívali v
nestabilite konštrukcie krovu ako aj zvislých nosných konštrukcií železobetónového skeletu a nosných
stien. Tieto nedostatky boli podrobne zdokumentované v samostatnom statickom posudku na základe
toho bol vypracovaný projekt statického zabezpečenia stavby, podľa ktorého budú tieto práce
realizované ako samostatná časť stavby. (Statické zabezpečenie stavby je v procese dokončovania a pri
odovzdaní staveniska bude ukončené - nie je predmetom tejto výzvy )
Z hľadiska nesúladu s STN bolo chybne realizované schodisko z 1. nadzemného podlažia do druhého NP
a z 2. NP no podkrovia. Z toho dôvodu je nutné obe schodiskové ramená asanovať a nanovo postaviť v
súlade s STN č. 73 4130. Ďalej bolo potrebné vyriešiť sociálne zariadenia pre pizzeriu, kde chýbalo WC
pre telesne postihnutých. Zmeny boli navrhnuté aj v rámci priestorov pre obecný úrad. Na základe
požiadavky investora stavby boli prevedené dispozičné zmeny aj v druhom nadzemnom podlaží, kde sú
namiesto apartmánov riešené 4 bytové jednotky. Podkrovie projekt zatiaľ nerieši, pretože nie je ešte
ujasnená funkčná náplň. Suterén zostáva viacmenej v pôvodnom stave až na úpravy v kotolni.
II.1.4. Spoločný slovník obstarávania (CPV)
Hlavný predmet
Hlavný slovník: 45000000-7
Doplňujúce predmety
Hlavný slovník: 45210000-2
II.2. Množstvo alebo rozsah zákazky
II.2.1. Celkové množstvo alebo rozsah
Celkové množstvo a rozsah je určený projektovou dokumentáciou a výkazu výmer
II.2.2. Predpokladaná hodnota predmetu zákazky bez DPH
Hodnota 199 906,6800 EUR
II.3. Trvanie zmluvy alebo lehota dodania
Obdobie v dňoch (od zadania zákazky)
Zadajte hodnotu: 350
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ODDIEL III. OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1. Podmienky účasti
III.1.1. Osobné postavenie
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: 1.1Verejného
obstarávania sa môže zúčastniť len uchádzač, ktorý spĺňa tieto podmienky účasti týkajúce sa osobného
postavenia v súlade s ustanovením § 26 ZVO :
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 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 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.
1.2 Uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti, týkajúcich sa osobného postavenia:
a)podľa písm. a) a b) výpisom z registra trestov štatutárneho orgánu uchádzača pre každého jeho člena
nie starším ako tri mesiace,
b)podľa písm. c) potvrdením príslušného súdu, nie starším ako tri mesiace,
c)podľa písm. d) potvrdením Sociálnej poisťovne a zdravotnej poisťovne nie starším ako tri mesiace,
d)podľa písm. e) potvrdením miestne príslušného daňového úradu nie starším ako tri mesiace,
e)podľa písm. f) dokladom o oprávnení poskytovať službu.
f)podľa písm. h) čestným vyhlásením.
g) podľa písm. i) a j) čestným vyhlásením.
1.3Uchádzač zapísaný do zoznamu podnikateľov vedeného Úradom pre verejné obstarávanie môže
postupovať podľa § 128 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní. Zapísanie v zozname podnikateľov
oprávňuje podnikateľa preukázať vo verejnom obstarávaní splnenie podmienok účasti týkajúce sa
osobného postavenia podľa § 26 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní platným potvrdením Úradu pre
verejné obstarávanie ku dňu predloženia ponuky.
1.4 Uchádzač musí postupovať pri preukazovaní splnenia podmienok účasti podľa § 26 ods. 2 zákona
predložením originálnych dokladov alebo ich úradne osvedčených kópií v súlade s ustanoveniami zákona
a výkladovým stanoviskom č. 10/2013 k osobnému postaveniu podľa zákona, uverejnenom na
internetovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie.
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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
Nie
IV.2. Administratívne informácie
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: 05.09.2014 12:00
Úhrada za súťažné podklady
Uvedte Nie
IV.2.3. Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 05.09.2014 12:00
IV.2.4. Podmienky otvárania ponúk
Dátum a čas: 05.09.2014 13:00
Miesto : Otváranie ponúk sa uskutoční dňa 05.09.2014 o 13,00 hod. na adrese Obecný úrad
Demänovská Dolina, Demänovská Dolina 258, 031 01 Liptovský Mikuláš, zasadacia miestnosť na prízemí
pri kanceláriách Obecného úradu. ( Momentálne dočasne presťahovaný OÚ na záchytnom parkovisku
pred vstupom do Demänovskej Doliny v budove penziónu Slovakotour a reštaurácie Demänovka.
Osoby oprávnené zúčastniť sa na otváraní ponúk : Na otváraní ponúk sa môže zúčastniť každý uchádzač,
ktorý predložil ponuku v lehote na predkladanie ponúk a ktorého ponuka nebola vylúčená. Uchádzač
môže byť zastúpený osobou oprávnenou zúčastniť sa na otváraní obálok s ponukami za uchádzača.
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 preukazom totožnosti a splnomocnením na zastupovanie.
ODDIEL VI. DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
VI.1. Zákazka sa týka projektu /programu financovaného z fondov EÚ
Nie
VI.2. Ďalšie doplňujúce informácie
1.Verejný obstarávateľ poskytne súťažné podklady každému záujemcovi, ktorý doručí písomnú žiadosť o
súťažné podklady e-mailom na adresu uvedenú oddiely 1.tohoto oznámenia
2.Žiadosť o súťažné podklady musí obsahovať názov a sídlo záujemcu, IČO, DIČ, kontaktnú osobu, číslo
telefónu, e- mailovú adresu, pečiatku a podpis.
3. Súťažné podklady budú poskytované elektronickou komunikáciou v elektronickej forme spolu
projektovou dokumentáciou.
4. Verejný obstarávateľ v e-maily určí spôsob potvrdenia o doručení predmetného dokumentu a
záujemca je povinný použiť stanovený spôsob a neodkladne (po doručení) potvrdiť prijatie písomnosti.
Elektronickú (mailovú) komunikáciu verejný obstarávateľ stanovuje pri doručení žiadostí o súťažné
podklady, pri ich poskytovaní a vysvetľovaní.
5. V prípade osobného prevzatia súťažných podkladov je potrebné vopred dohodnúť si telefonicky termín
a čas s kontaktnou osobou verejného obstarávateľa.
6.Verejný obstarávateľ odporúča záujemcom, aby si vyžiadali súťažné podklady aj vtedy, ak získali tieto
súťažné podklady od inej fyzickej, právnickej osoby alebo ich získali z profilu verejného obstarávateľa. V
prípade, že verejný obstarávateľ nebude poznať identifikačné údaje resp.kontaktné údaje na záujemcov,
nevie im zabezpečiť doručenie vysvetlení, zmien a iných informácií, ktoré by mohli mať vplyv na
vypracovanie kvalifikovanej ponuky k tejto súťaži. V prípade, že si potenciálny záujemca nevyžiada
súťažné podklady, koná tak na vlastnú zodpovednosť a vlastné riziko.
7.Verejný obstarávateľ doporučuje obhliadku skutkového stavu budovy.
VI.3. Dátum odoslania tejto výzvy
15.08.2014

Redakčné opravy
19572-IOX publikovaná vo vestníku číslo 165/2014
V oznámení 18909-WYP verejného obstarávateľa/obstarávateľa Obec Demänovská Dolina, Demänovská Dolina
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258, 031 01 Demänovská Dolina zverejnenom vo VVO č. 161/2014 zo dňa 19.08.2014 boli nesprávne zverejnené
údaje
III.1.3. Technická alebo odborná spôsobilosť K bodu 3.2.
Namiesto:
K bodu 3.2. - Prílohou zoznamu musí byť doklad o odbornej spôsobilosti stavbyvedúceho (ktorý bude zodpovedný
za
riadenie stavebných prác) v odbore pozemné stavby a potvrdenie SKSI o odbornom zameraní na dopravné stavby,
vydaného alebo notifikovaného podľa zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných
stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov v úradne osvedčenej kópii, alebo ekvivalentný doklad
vystavovaný v členských krajinách.
Viď:
K bodu 3.2. - Prílohou zoznamu musí byť doklad o odbornej spôsobilosti stavbyvedúceho (ktorý bude zodpovedný
za riadenie stavebných prác v odbore pozemné stavby a potvrdenie SKSI na realizáciu predmetných stavieb,
vydaného alebo notifikovaného podľa zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných
stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov v úradne osvedčenej kópii, alebo ekvivalentný doklad
vystavovaný v členských krajinách.

Profil obstarávateľa
Zákazka: Prístavba, nadstavba, stavebné úpravy Obecného úradu Demänovská Dolina
Obstarávateľ: Obec Demänovská Dolina
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