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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
Ján Angyal
IČO:  37159810
Ľanárska ulica 4553/11 , 929 01 Dunajská Streda
Slovensko
Kontaktné miesto (miesta):  Ľanárska ulica 4553/11, Dunajská Streda
Kontaktná osoba: Ján Angyal
Mobil: +421 905626393
Telefón: +421 315525950
Fax: +421 315525950
Email: janiangyal@zmail.sk
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL):  http://www.apartman-levandula.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):  osoba podľa §7
Zatriedenie obstarávajúceho subjektu podľa zákona: § 7 ods. 2  písm. a)
Iný (špecifikujte):  SZČO

ODDIEL II. PREDMET ZÁKAZKY
II.    OPIS

II.1.    Názov zákazky 
Prestavba letnej kuchyne na ubytovacie zariadenie

II.1.2.    Druh zákazky a miesto uskutočňovania stavebných prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb 
Stavebné práce
Hlavné stavenisko alebo miesto uskutočňovania stavebných prác:  Veľký Meder
NUTS kód: 
SK023

II.1.3.    Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov) 
Prestavba letnej kuchyne na ubytovacie zariadenie, pozostáva z rekonštrukcie a prestavby budovy a jej vybavenia
potrebným nábytkovým zariadením

II.1.4.    Spoločný slovník obstarávania (CPV) 
Hlavný predmet 
Hlavný slovník: 45000000-7 
Doplňujúce predmety
Hlavný slovník: 45310000-3,  45320000-6,  45330000-9,  39000000-2,  39220000-0,  39290000-1 

II.2.    Množstvo alebo rozsah zákazky 
II.2.1.    Celkové množstvo alebo rozsah 

Zákazka : Prestavba letnej kuchyne na ubytovacie zariadenie zahŕňa rekonštrukciu letnej kuchyne na ubytovacie
zariadenie. V rámci prípravy územia je žiadúce odstrániť strešnú a stropnú konštrukciu, odstrániť jestvujúce porasty v
mieste budúcej stavby, vytvoriť prístupy na stavenisko v polohe ulice, na základe vytyčovacieho výkresu urobiť v území
vytýčenie stavby, urobiť skrývku ornice na plochách určených pre komunikácie a zastavanie objektom.Vykurovanie bude
zabezpečené elektrickými konvektormi. Pred zahájením výkopových prác musí investor zabezpečiť vytýcenie polohy
jestvujúcich inžinierskych sietí. Interiér musí dodávateľ zariadiť potrebným nábytkom podľa výkazu výmer.Pre všetky
prípadné požiadavky uvedené vo výzve, v súťažných podkladoch, v projektovej dokumentácii a vo výkazoch výmer,
ktoré sa viažu na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, patent, typ, krajinu platí, že boli uvedené za účelom
dostatočne presného a zrozumiteľného opisu predmetu zákazky a v ponuke môžu byt predložené tieto alebo
ekvivalentné. V prípade konkrétnych technických a výrobných označení materiálov a zariadení takto špecifikovaných v
tejto výzve a v súťažných podkladoch výlučne z dôvodu jednoznačného vyjadrenia požiadaviek a funkčných súvislostí,
verejný obstarávateľ pripúšťa ekvivalentné riešenie. Bližší opis je uvedený v súťažných podkladoch.

II.2.2.    Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH 
Hodnota:  175 091,9100 EUR

II.3.    Trvanie zmluvy alebo lehota dodania 
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Obdobie:  v mesiacoch (od uzatvorenia zmluvy)
Zadajte hodnotu:  3

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:  Uchádzac musí splnat
podmienky úcasti týkajúce sa osobného postavenia podla § 26 ods. 1 , písm f/ zákona c. 25/2006 Z.z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (dalej len zákon o verejnom
obstarávaní) predložením dokladu o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať služby,
resp. podľa § 128 ods. 1 zákona, predložením potvrdenia Úradu pre verejné obstarávanie o zapísaní do zoznamu
podnikatelov. Všetky doklady obstarávatel podľa § 7 požaduje predložit v originálnom vyhotovení alebo úradne overenej
fotokópii. Skupina dodávatelov preukazuje splnenie podmienky úcasti podla § 31 ods. 3 zákona. 

III.1.2.    Ekonomické a finančné postavenie 
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti:  Uchádzač musí spĺňať
podmienky účasti týkajúce sa finančného a ekonomického postavenia uvedené v §27 ods.1/ písm.d/ zákona č. 25/2006
Z.z. .Uchádzač preukáže splnenie podmienky:Prehľadom o celkovom obrate predložením výkazov ziskov a strát alebo
výkazov o príjmoch a výdavkoch za posledné tri hospodárske roky a to roky 2010,2011,2012, zostavených k poslednému
dnu zúčtovacieho obdobia za posledné tri hospodárske roky,za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia
prevádzkovania činnosti.Ak uchádzač nedokáže z objektívnych dôvodov preukázať finančné a ekonomické postavenie
určeným dokladom, môže obstarávateľ podľa § 7 uznať aj iný doklad, ktorým sa preukazuje finančné a ekonomické
postavenie. Ak uchádzač nemá sídlo v SR a krajina v jeho sídle požadované doklady nevydáva, obstarávateľ prijme aj
iný doklad /ekvivalent/ , ktorým uchádzač reukáže splenie požadovanej podmienky.Uchádzač môže na preukázanie
finančného a ekonomického postavenia využiť aj finančné zdroje inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto
prípade musí uchádzac obstarávatelovi podľa § 7 preukázat, že pri plnení zmluvy bude môct reálne disponovat s
kapacitami osoby, ktorej spôsobilost využíva na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti. Túto skutocnost
preukazuje uchádzac písomnou zmluvou uzavretou s touto osobou, obsahujúcou záväzok osoby, ktorej technickými a
odbornými kapacitami mieni preukázat svoju technickú spôsobilost alebo odbornú spôsobilost, že táto osoba poskytne
svoje kapacity pocas celého trvania zmluvného vztahu. Osoba, ktorej zdroje majú byt použité na preukázanie finančného
a ekonomického postavenia musí splnat podmienky úcasti podla § 26 ods. 1 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní vo
vztahu k tej casti predmetu zákazky, na ktorú boli kapacity uchádzacovi poskytnuté. Odôvodnenie primeranosti a
potreby : Možnosť požiadavky na preukázanie obratu vyplýva priamo zo zákona. Všetky doklady obstarávatel podľa § 7
požaduje predložit v originálnom vyhotovení alebo úradne overenej fotokópii.

III.1.3.    Technická alebo odborná spôsobilosť 
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti:  1./Uchádzač preukáže podla
§ 28 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní zoznamom stavebných prác rovnakého alebo podobného
charakteru uskutocnených za predchádzajúcich pät rokov (2008-2012) doplneným potvrdeniami o uspokojivom vykonaní
stavebných prác s uvedením cien, miest a lehôt uskutocnenia prác a zhodnotenia uskutocnených prác podla obchodných
podmienok, ak odberatelom - bol verejný obstarávatel podla tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí tento verejný
obstarávatel, - bola iná osoba ako verejný obstarávatel, dôkaz o plnení potvrdí odberatel; ak to nie je možné,
vyhlásením uchádzaca o ich uskutocnení.Uchádzac môže na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti využit
technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohladu na ich právny vztah. V takomto prípade musí uchádzac
obstarávatelovi podľa § 7 preukázat, že pri plnení zmluvy bude môct reálne disponovat s kapacitami osoby, ktorej
spôsobilost využíva na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti. Túto skutocnost preukazuje uchádzac
písomnou zmluvou uzavretou s touto osobou, obsahujúcou záväzok osoby, ktorej technickými a odbornými kapacitami
mieni preukázat svoju technickú spôsobilost alebo odbornú spôsobilost, že táto osoba poskytne svoje kapacity pocas
celého trvania zmluvného vztahu. Osoba, ktorej kapacity majú byt použité na preukázanie technickej alebo odbornej
spôsobilosti musí splnat podmienky úcasti podla § 26 ods. 1 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní vo vztahu k tej
casti predmetu zákazky, na ktorú boli kapacity uchádzacovi poskytnuté. Skupina dodávatelov preukazuje splnenie
podmienok úcasti týkajúcich sa osobného postavenia podla § 31 ods. 3 zákona o VO. Finančná hodnota na referenčnom
liste musí byť uvedená v EUR. Ak je uvedená iná mena, môže byť uchádzačom doplnená prepočítaná na EUR. Skupina
preukazuje splnenie tejto podmienky za všetkých členov spolu. V súlade s ustanovením § 32 ods. 6 zákona o verejnom
obstarávaní, obstarávatel podľa § 7, odôvodnuje primeranost každej urcenej podmienky úcasti vo vztahu k predmetu
zákazky a potrebu jej zahrnutia nasledovne: predmetné podmienky sú stanovené primerane k predmetu zákazky.
Uchádzac musí preukázat, že má dostatocné skúsenosti s uskutocnovaním stavebných prác podobného charakteru, ako
je predmet zákazky.Zoznamom realizovaných stavieb záujemca preukáže , že má skúsenosti s realizovaním rovnakých
alebo podobných zákaziek v objeme primeranom predmetu zákazky. 2./ Uchádzač preukáže technickú a odbornú
spôsobilosť v zmysle zákona č. 25/2006 Z.z. § 28 zák. č. ods. 1, písm. g/. údajmi o vzdelaní a odbornej praxi, alebo
odbornej kvalifikácii riadiacich zamestnancov, osobitne osôb zodpovedných za riadenie stavebných prác. Vyžaduje sa
aby min. jedna z osôb, priamo zodpovedných za riadenie stavebných prác mala: odbornú spôsobilosť na výkon činnosti
stavbyvedúceho doložené dokladom o odbornej spôsobilosti ( stavby ) vydaný na základe osobitného predpisu - odborná
spôsobilosť na vybrané činnosti vo výstavbe podľa zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov a zákona č.
138/1992 Zb. o autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov, t.j. osvedčenie o vykonaní odbornej
skúšky pre činnosť stavbyvedúci s odborným zameraním pozemné stavby, resp. obdobné osvedčenie vydané v krajine
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EÚ. Obstarávateľ prijme aj iný obsahom a rozsahom rovnocenný doklad predložený uchádzačom preukazujúci
požadovanú skutočnosť. Splnenie vyššie požadovaných kvalifikačných predpokladov riadiacich zamestnacov uchádzač
preukáže zoznamom zodpovedných osôb a doložením ich profesionálneho životopisu.Odôvodnenie primeranosti k bodu:
Potreba vyplýva z rozsahu predmetu zákazky, aby sa verejný obstarávateľ uistil, že plnenie zmluvy bude zabezpečované
spôsobilým zmluvným partnerom v požadovanom rozsahu a kvalite, nakoľko predmetom zákazky sú stavebné práce.
Uchádzač musí preukázať, že osoby poverené riadením stavebných prác majú zodpovedajúcu odbornú prax a
kvalifikáciu.3./ Uchádzač preukáže spôsobilosť podľa zákona č. 25/2006 Z.z. § 28 ods.1 písm. j/ údajmi o strojovom a
technickom vybavení, ktoré má k dispozícii na uskutočnenie stavebných prác. Tieto údaje budú uvedené na osobitnom
liste a podpísané štatutárnym zástupcom uchádzača. Odôvodnenie v zmysle § 32 ods.6 zákona o verejnom obstarávaní:
obstarávateľ požaduje preukázanie technickej a odbornej spôsobilosti v zmysle zákona č. 25/2006 Z.z o verejnom
obstarávaní, uchádzač musí dokázať, že je strojovo a technicky vybavený a schopný zabezpečiť plnenie zákazky.Všetky
doklady obstarávatel podľa § 7 požaduje predložit v originálnom vyhotovení alebo úradne overenej fotokópii.
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 
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:  22.02.2013 14:00
Úhrada za súťažné podklady
Uvedte:  Áno
120,0000 EUR
Podmienky a spôsob úhrady:  Uchádzač písomne požiada o súťažné podklady do 22.02.2013 do 14.00 hod. Poskynutie
súťažných podkladov sa uskutoční po zaplatení a preukázateľnom uhradení požadovanej finančnej čiastky na účte
obstarávateľa ,ktorá musí byť uskutočnená a preukázateľne nabehnutá do 22.02.2013 do 14.00 hod.na číslo účtu
3105366854/0200 ,Variabilný symbol : IČO uchádzača

IV.2.3.    Lehota na predkladanie ponúk 
Dátum a čas:  11.03.2013 14:00

IV.2.4.    Podmienky otvárania ponúk 
Dátum a čas:  12.03.2013 08:00
Miesto :  Ľanárska ulica 4553/11,Dunajská Streda
Osoby oprávnené zúčastniť sa na otváraní ponúk :  Na otváraní ponúk sa môže zúcastnit každý uchádzac, ktorý predložil
ponuku v lehote na predkladanie ponúk. Na otváraní ponúk môže byt uchádzac zastúpený štatutárnym orgánom alebo
clenom štatutárneho orgánu uchádzaca alebo osobou splnomocnenou uchádzacom na jeho zastupovanie. Uchádzac
(fyzická osoba), štatutárny orgán alebo clen štatutárneho orgánu uchádzaca (právnická osoba) sa preukáže na otváraní
ponúk preukazom totožnosti a kópiou dokladu o oprávnení podnikat, poverený zástupca uchádzaca preukazom
totožnosti, plnou mocou na zastupovanie a kópiou dokladu o oprávnení podnikať 

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

Áno
Program rozvoja vidieka SR 2007-2013, opatrenie 3.2. Podpora činnosti v oblasti vidieckeho cestovného ruchu, Názov
projektu:Prestavba letnej kuchyne na ubytovacie zariadenie

VI.2.    Ďalšie informácie 
A/ Zhotoviteľ je povinný počas celej doby realizácie stavby mať uzatvorené poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú
podnikateľom v predmete zmluvy v minimálnej výške 85.000,00 EUR, alebo ekvivalent v inej mene. B/ 1. Záujemca si
môže prevziat sútažné podklady aj osobne na základe písomnej žiadosti. Osobné prevzatie sútažných podkladov si
dohodne telefonicky s kontaktnou osobou uvedenou v bode I Prílohy A. Odovzdanie, prevzatie sútažných podkladov sa
uskutocní v pracovných dnoch v čase od 8:00 do 14:00 hod. 2. Uchádzač môže predložiť len jednu ponuku.3. Žiadost o
vysvetlenie môže záujemca predložit najneskôr do 25.02.2013 do 14:00 hodiny. Za vcas dorucenú požiadavku
záujemcu/uchádzaca o vysvetlenie sútažných podkladov sa považuje požiadavka dorucená obstarávatelskému subjektu v
písomnej forme najneskôr do uvedeného termínu. Odpoved na každú požiadavku o vysvetlenie sútažných podkladov,
predloženú zo strany ktoréhokolvek záujemcu/uchádzaca, sa preukázatelne oznámi bezodkladne, najneskôr však do
troch pracovných dní od dorucenia žiadosti o vysvetlenie, všetkým zainteresovaným záujemcom.4.V prípade, že bude
ponuka inak neprijatelná, to znamená, že ponuka uchádzaca splna podmienky a požiadavky sútaže, ale uchádzac v
ponuke uviedol pre obstarávatela podľa § 7 inak neprijatelné podmienky a požiadavky, bude táto ponuka zo sútaže
vylúcená. Inak neprijatelná ponuka je ponuka uchádzaca, ktorá obsahuje také podmienky a požiadavky, ktoré majú za
následok zvýšené náklady obstarávatela podľa § 7, ktoré v príprave procesu verejnej sútaže nepredpokladal, alebo ich
obstarávatel podľa § 7 nemôže z objektívnych dôvodov splnit a akceptovat, alebo sa tieto podmienky a požiadavky
uvedené v ponuke uchádzaca vymykajú bežným obchodným zvyklostiam a ich uplatnenie je možné definovat ako nekalú
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hospodársku sútaž.5. Obstarávatel podľa § 7 si vyhradzuje právo zrušit použitý postup zadávania zákazky alebo neprijat
ani jednu z predložených ponúk v prípade naplnenia nasledovnej podmienky : a/ ak nastanú okolnosti podla § 46 ods. 1
písm. a) až d); b/ ak sa zmenili okolnosti za ktorých sa vyhlásilo verejné obstarávanie (§ 46 ods.2); v prípade
nepridelenia financných prostriedkov na predmet obstarávania.6. Úspešný uchádzac je povinný strpiet výkon financnej a
vecnej kontroly a poskytnút súcinnost pri nej poskytovatelovi NFP.7. Obstarávatel podľa § 7 neposkytuje žiadne
preddavky. Splatnost faktúr je do 60 dní.8.Ďalšie dokumenty, ktoré uchádzač musí predložiť: a/ Vyhlásenie uchádzača o
pravdivosti a úplnosti všetkých predložených dokladov a údajov, podpísané osobou oprávnenou konať v mene
uchádzača. b/ Vyhlásenie uchádzača o súhlase s podmienkami uvedenými vo výzve na predkladanie ponúk a v
súťažných podkladoch. c/Čestné vyhlásenie uchádzača, že súhlasí s osobitnými podmienkami, ktorým podlieha plnenie
zmluvy, uvedenými vo Výzve na predkladanie ponúk a v súťažných podkladoch. d/ Čestné vyhlásenie uchádzača, že
poskytne obstarávateľovi podľa § 7 zmluvnú voľnosť na úpravu zmluvy podľa požiadaviek poskytovateľa NFP. e/Čestné
vyhlásenie uchádzača, že súhlasí so zmluvnými podmienkami podľa návrhu zmluvy v súťažných podkladoch.9. Ponuka
musí byť vyhotovená v dvoch vyhotoveniach jedenkrát originál a jedenkrát v kópii. Výkaz výmer požaduje obstarávatel
podľa § 7 v listinnej forme a na CD nosici.10.Lehota viazanosti ponúk je 31.05.2013.

VI.3.    Dátum odoslania tejto výzvy 
17.02.2013
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