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VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK (PODLIMITNÉ ZÁKAZKY)
 Formulár: Formulár č. 7  podľa Vyhlášky č. 171/2013 Z. z. 

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ/OBSTARÁVATEĽ
Mesto Komárno
IČO:  00306525
Nám. gen. Klapku 1, 945 01 Komárno
Slovensko
Kontaktné miesto (miesta):  Námestie generála Klapku 1., 945 01 Komárno
Kontaktná osoba: MUDr. Anton Marek
Telefón: +421 352851212
Fax: +421 357702703
Email: primator@komarno.sk
Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL):  http://www.komarno.sk
Ďalšie informácie možno získať na:  inom mieste
Príloha A.I) Adresa a kontaktné miesto (miesta), na ktorých možno získať ďalšie informácie
B&V Pro s.r.o.
IČO:  47114207
Lipová 23 , 900 27 Bernolákovo
Slovensko
Kontaktné miesto (miesta):  Lipová 23, 900 27 Bernolákovo
Kontaktná osoba: Ing. Beatrix Fazekas
Mobil: +421 905255977
Telefón: +421 905255980
Email: info@bvpro.sk
Internetová adresa (URL):  http://www.bvpro.sk
Súťažné a doplňujúce podklady možno získať na:  inom mieste
Príloha A.II) Adresa a kontaktné miesto (miesta), na ktorých možno získať súťažné podklady a
doplňujúce dokumenty
B&V Pro s.r.o.
IČO:  47114207
Lipová 23 , 900 27 Bernolákovo
Slovensko
Kontaktné miesto (miesta):  Lipová 23, 900 27 Bernolákovo
Kontaktná osoba: Ing. Beatrix Fazekas
Mobil: +421 905255977
Telefón: +421 905255980
Email: info@bvpro.sk
Internetová adresa (URL):  http://www.bvpro.sk
Ponuky budú doručené na:  inom mieste
Príloha A.III) Adresa a kontaktné miesto, na ktoré musia byť doručené ponuky
Mesto Komárno
IČO:  00306525
Námestie generála Klapku 1 , 945 01 Komárno
Slovensko
Kontaktné miesto (miesta):  Námestie generála Klapku 1., 945 01 Komárno
Kontaktná osoba: Ing.  Andrea Kabátová
Telefón: +421 352851223
Email: tender@komarno.sk
Internetová adresa (URL):  http://www.komarno.sk

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)

ODDIEL II. PREDMET ZÁKAZKY
II.    OPIS

II.1.    Názov zákazky 
Výmena vonkajších výplní otvorov na budove základných škôl
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II.1.2.    Druh zákazky a miesto uskutočňovania stavebných prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb 
Stavebné práce
Hlavné stavenisko alebo miesto uskutočňovania stavebných prác:  Verejný obstarávateľ požaduje činnosti od budúceho
dodávateľa na katastrálnom území mesta Komárno, ZŠ s vjm na Eötvösovej ul a ZŠ J.Á.Komenského.
NUTS kód: 
SK023

II.1.3.    Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov) 
Predmetom zákazky je výmena vonkajších výplní otvorov na budove  
 
Základnej školy J.Á.Komenského Komárno a 
Základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským na Eötvösovej ul. 39, Komárno 
 
Navrhnuté práce pre ZŠ s vjm na Eötvösovej ul.: 
odstránenie drevených okenných konštrukcií, vonkajších dverí a zasklených stien, odstránenie vonkajších parapetov 
odstránenie vonkajšieho dreveného obloženia medziokenných pilierov vrátane tepelnej izolácie  
osadenie nových výplní otvorov plastových s izolačným dvojsklom 
osadenie vonkajších parapetných dosiek z farbeného AL plechu 
osadenie vnútorných sadrokartonových medzistienok pri priebežných oknách medzi miestnosťami prekrytie
medziokenných stĺpov plastovou výplňou s izoláciou  
domurovanie stĺpov medzi oknami 
omietka vnútorných ostení a maľby v potrebnom rozsahu 
 
Navrhnuté práce pre ZŠ J.Á.Komenského : 
odstránenie drevených okenných konštrukcií, vonkajších dverí a zasklených stien, odstránenie vonkajších a vnútorných
parapetov 
odstránenie vonkajšieho dreveného obloženia medziokenných pilierov vrátane tepelnej izolácie  
osadenie nových výplní otvorov plastových s izolačným dvojsklom resp. s bezpečnostným izolačným dvojsklom 
osadenie vonkajších parapetných dosiek z farbeného AL plechu 
osadenie vnútorných parapetných dosiek na pôvodné oceľové konzolky, ktoré je potrebné prekontrolovať, očistiť,
opatriť náterom príp.doplniť 
zateplenie medziokenných stĺpov a prekladu nad oknami vrátane sieťky a vonkajšej omietky 
omietka vnútorných ostení a maľby v potrebnom rozsahu

II.1.4.    Spoločný slovník obstarávania (CPV) 
Hlavný predmet 
Hlavný slovník: 45214800-8 
Doplnkový slovník: IA13-5,  GC10-6 

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

Výmena vonkajších výplní otvorov na budove  
 
Základnej školy J.Á.Komenského Komárno a 
Základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským na Eötvösovej ul. 39, Komárno 
 
Navrhnuté práce pre ZŠ s vjm na Eötvösovej ul.: 
odstránenie drevených okenných konštrukcií, vonkajších dverí a zasklených stien, odstránenie vonkajších parapetov 
odstránenie vonkajšieho dreveného obloženia medziokenných pilierov vrátane tepelnej izolácie  
osadenie nových výplní otvorov plastových s izolačným dvojsklom 
osadenie vonkajších parapetných dosiek z farbeného AL plechu 
osadenie vnútorných sadrokartonových medzistienok pri priebežných oknách medzi miestnosťami prekrytie
medziokenných stĺpov plastovou výplňou s izoláciou  
domurovanie stĺpov medzi oknami 
omietka vnútorných ostení a maľby v potrebnom rozsahu 
 
Navrhnuté práce pre ZŠ J.Á.Komenského : 
odstránenie drevených okenných konštrukcií, vonkajších dverí a zasklených stien, odstránenie vonkajších a vnútorných
parapetov 
odstránenie vonkajšieho dreveného obloženia medziokenných pilierov vrátane tepelnej izolácie  
osadenie nových výplní otvorov plastových s izolačným dvojsklom resp. s bezpečnostným izolačným dvojsklom 
osadenie vonkajších parapetných dosiek z farbeného AL plechu 
osadenie vnútorných parapetných dosiek na pôvodné oceľové konzolky, ktoré je potrebné prekontrolovať, očistiť,
opatriť náterom príp.doplniť 
zateplenie medziokenných stĺpov a prekladu nad oknami vrátane sieťky a vonkajšej omietky 
omietka vnútorných ostení a maľby v potrebnom rozsahu

II.2.2.    Predpokladaná hodnota predmetu zákazky bez DPH 
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Hodnota:  189 577,3700 EUR
II.3.    Trvanie zmluvy alebo lehota dodania 

Obdobie:  v dňoch (od zadania zákazky)
Zadajte hodnotu:  60

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:  1.1Uchádzač musí spĺňať
podmienky účasti uvedené v § 26 ods 1 zákona o verejnom obstarávaní. Ich  
splnenie preukáže podľa § 26 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní predložením originálnych dokladov alebo ich
úradne osvedčených kópií: 
1.1.1§ 26 ods. 1 písm. 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 - výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace. 
1.1.2§ 26 ods. 1 písm. b) - nebol on ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu právoplatne odsúdený za
trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním - výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiac 
1.1.3§ 26 ods. 1 písm. c) - nie je voči nemu vedené konkurzné konanie, nie je v konkurze, v likvidácii ani nebol proti
nemu zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku - potvrdením príslušného súdu nie starším ako
tri mesiace 
1.1.4§ 26 ods. 1 písm. d) - nemá evidované nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a
príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia - potvrdením Sociálnej
poisťovne a zdravotnej poisťovne nie starším ako tri mesiace 
1.1.5§ 26 ods. 1 písm. e) - nemá evidované daňové nedoplatky, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia - potvrdením
miestne príslušného daňového úradu nie starším ako tri mesiace 
1.1.6§ 26 ods. 1 písm. f) - je oprávnený uskutočniť práce vo vztahu aspon k jednému predmetu zákazky, na ktorú
predkladá uchádzac ponuku- dokladom o oprávnení podnikať, na predmet zákazky. 
1.1.7§ 26 ods. 1 písm. 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.".  
-§ 26 ods. 1 písm. h) sa preukazuje čestným vyhlásením uchádzača. 
1.1.8§ 26 ods. 1 písm. i) - nemá nesplnenú povinnost vyplatenia odmeny alebo odplaty zo zmluvy s osobou, ktorá je
alebo bola subdodávatelom vo vztahu k zákazke, zadanej podla tohto zákona, ktorá sa vymáha výkonom rozhodnutia -
čestným vyhlásením uchádzača. 
1.1.9§ 26 ods. 1 písm. j) - nemá nesplnenú povinnost vyplatenia mzdy, platu alebo inej odmeny za prácu, náhrady mzdy
alebo odstupného, na ktorých vyplatenie má zamestnanec nárok, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia - čestným
vyhlásením uchádzača. 
 
1.2V prípade, ak uchádzač plánuje preukázať splnenie podmienok účasti uvedených v § 26 ods. 1 zákona o verejnom
obstarávaní predložením kópie platného potvrdenia o zapísaní do zoznamu podnikateľov (podľa § 128 zákona o
verejnom obstarávaní), je potrebné prihliadať na to, kedy bolo potvrdenie o zapísaní do zoznamu podnikateľov
uchádzačovi vydané, nakoľko nie všetky potvrdenia o zapísaní do zoznamu podnikateľov preukazujú, resp. obsahujú
preukázanie splnenia podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 písm. h) zákona o verejnom obstarávaní. Splnenie podmienok
úcasti týkajúce sa osobného postavenia bude posudzované v súlades VýkladovýmstanoviskomÚradupreverejné
obstarávaniec.10/2013 z 23.07.2013kosobnémupostaveniupodlazákonao verejnomobstarávaní,podla ktorého platí, že: 
A.Podnikatel zapísaný v zozname podnikatelov podla zákona overejnom obstarávaní v znení úcinnom od 01. 07. 2013 (t.
j. podnikatel, ktorý o zapísanie do zoznamu podnikatelov požiadal po 30. 06. 2013 a ktorému Úrad pre verejné
obstarávanie (dalej len úrad") vydal výpis zo zoznamu podnikatelov vo forme elektronického odpisu) nie je povinný v
procesoch verejného obstarávania predkladat doklady na preukázanie splnenia podmienok úcasti týkajúcich sa osobného
postavenia podla § 26 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní. 
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B.Podnikatel zapísaný v zozname podnikatelov podla zákona o verejnom obstarávaní v znení úcinnom do 30. 06. 2013
(t. j. podnikatel, ktorý o zapísanie do zoznamu podnikatelov požiadal do 30. 06. 2013 a ktorému úrad vydal potvrdenie o
zapísaní do zoznamupodnikatelovv listinnejpodobe) niejepovinnýv procesochverejného obstarávania predkladat toto
potvrdenie. Avšak je potrebné, aby tento podnikatel preukázal v procesoch verejného obstarávania, že splna aj
podmienky úcasti podla § 26 ods. 1 písm. i) a j), príp. aj podla písm. h) zákona o verejnom obstarávaní, ak ani tento
údaj potvrdenie neobsahuje. 
C.Splnenie týchto podmienok úcasti môže podnikatel zapísaný v zozname podnikatelov podla zákona o verejnom
obstarávaní v znení úcinnom do 30. 06. 2013 preukázat tým, že vponuke alebo vžiadosti oúcast predloží doklady na
preukázanie splnenia týchto podmienok [§ 26 ods. 1 písm. i) a j), príp. aj písm. h) zákona o verejnom obstarávaní, t. j.
cestné vyhlásenia podla § 26 ods. 2 písm. g), príp. aj písm. f) tohto zákona]. 
D.Ak podnikatel zapísaný v zozname podnikatelov podla zákona o verejnom obstarávaní v znení úcinnom do 30. 06.
2013 opomenie v ponuke alebo v žiadosti o úcast predložit doklady na preukázanie splnenia podmienok úcasti podla §
26 ods. 1 písm. i) a j), príp. aj písm. h) zákona o verejnom obstarávaní, t. j. cestné vyhlásenia podla § 26 ods. 2 písm.
g), príp. písm. f) tohto zákona, verejný obstarávatel a obstarávatel ho písomne požiada o doplnenie týchto dokladov.
Podnikatel môže doplnit doklady jedným z týchto spôsobov: 
doplnením dokladov prostredníctvom oznámenia o zmene údajov, ktorého vzor úrad zverejnuje na svojom webovom
sídle, s priložením dokladov podla § 26 ods. 2 písm. g), príp. aj písm. f) zákona overejnom obstarávaní; doplnením
dokladov sa nepredlžuje platnost zápisu v zozname podnikatelov a nie je spoplatnené,  
predložením dokladov preukazujúcich splnenie podmienok úcasti podla § 26 ods. 1 písm. i) a j), príp. aj písm. h) zákona
o verejnom obstarávaní, t. j. cestné vyhlásenia podla § 26 ods. 2 písm. g), príp. aj písm. f) tohto zákona priamo
verejnému obstarávatelovi alebo obstarávatelovi. 
E.Uchádzac alebo záujemca, ktorý nie je zapísaný v zozname podnikatelov, môže v ponuke alebo v žiadosti o úcast
predložit doklady podla § 26 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní na preukázanie splnenia podmienok úcasti podla §
26 ods. 1 tohto zákona. 
F.Uchádzacom alebo záujemcom, ktorí nie sú zapísaní v zozname podnikatelov, odporúcame požiadat o takýto zápis
podla § 129 zákona o verejnom obstarávaní. Zápis do zoznamu podnikatelov sa vykoná s platnostou na tri roky a platí
sa zan správny poplatok 66 eur. 
G.Podnikatelia, ktorí sú zapísaní v zozname podnikatelov podla zákona o verejnom obstarávaní v znení úcinnom do 30.
06. 2013, môžu požiadat o predlženie platnosti zápisu v zozname podnikatelov podla § 132 ods. 6 zákona o verejnom
obstarávaní. Zápis sa vykoná s platnostou na tri roky. Za predlženie zápisu v zozname podnikatelov sa platí správny
poplatok 66 eur. 
H.V prípade podnikatelov, ktorí sú zapísaní vzozname podnikatelov, verejný obstarávatel alebo obstarávatel má právo
požiadat úrad o poskytnutie údajov zo zoznamu podnikatelov alebo o prístup k týmto údajom, ktoré mu úrad vo vztahu
k uchádzacovi alebo záujemcovi bezodplatne poskytne. 
1.3Splnenie podmienok účasti podľa § 26 ods. 1 písm. g) Zákona preukazuje verejný obstarávateľ. 
1.4Ak uchádzač nemá sídlo v Slovenskej republike a krajina jeho sídla nevydáva niektoré z dokladov alebo nevydáva ani
rovnocenné doklady, možno ich nahradiť podľa § 26 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní, čestným vyhlásením podľa
predpisov platných v krajine jeho sídla. Podľa § 26 ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní, ak má uchádzač 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.  
1.5Uchádzač, ktorého tvorí skupina dodávateľov, preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného
postavenia za každého člena skupiny osobitne, pričom splnenie podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 písm. f) zákona o
verejnom obstarávaní preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.  
1.6Splnenie podmienky úcasti možno preukázat cestným vyhlásením uchádzaca alebo záujemcu v súlade s § 32 ods. 11,
pricom doklady, preukazujúce splnenie podmienok úcasti predkladá verejnému obstarávatelovi a obstarávatelovi
úspešný uchádzac podla § 44 ods. 1 v case a spôsobom, urceným verejným obstarávatelom a obstarávatelom. 
1.7Odôvodnenie v zmysle § 32 ods.6 zákona o verejnom obstarávaní: podmienky účasti týkajúce sa osobného
postavenia podľa § 26 zákona o verejnom obstarávaní sa vyžadujú u verejného obstarávateľa v zmysle § 32 ods.1 písm.
a) citovaného zákona.

III.1.2.    Ekonomické a finančné postavenie 
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti:  2.1Uchádzač musí spĺňať
podmienky účasti , ktorými sa preukazuje finančné a ekonomické postavenie podľa § 27:  
2.1.1podľa § 27 ods. 1 písm. a) vyjadrením banky/všetkých bánk, v ktorých má záujemca úcty, o solventnosti v
nasledovnom znení: záujemca je schopný plniť svoje finančné záväzky, účet/účty záujemcu za posledné 3 roky neboli v
nepovolenom debete, záujemca v prípade splácania úveru dodržiava splátkový kalendár, bežný účet záujemcu nebol a
ani nie je v čase predkladania súťažnej ponuky predmetom exekúcie. Vyjadrenie sa predkladá ako originál alebo úradne
osvedčená fotokópia a nebude v posledný deň lehoty určenej na predkladanie ponúk staršie ako tri mesiace. Súčasne
uchádzač predloží čestné vyhlásenie, že predložil vyjadrenia všetkých bánk, v ktorých má vedený účet, podpísané
štatutárnym zástupcom uchádzača alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača. Pre upresnenie sa uvádza, že výpis z
účtu sa nepovažuje za potvrdenie banky. 
2.1.2Podľa § 27 ods. 1 písm. d) - prehľadom o dosiahnutom obrate v oblasti, ktorej sa predmet zákazky týka za
posledné tri hospodárske roky, za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti.
Požaduje sa predloženie čestného vyhlásenia podpísaného štatutárnym zástupcom uchádzača. 
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2.2Uchádzac alebo záujemca môže na preukázanie financného a ekonomického postavenia využit financné zdroje inej
osoby, bez ohladu na ich právny vztah. V takomto prípade musí uchádzac alebo záujemca verejnému obstarávatelovi
alebo obstarávatelovi preukázat, že pri plnení zmluvy bude môct reálne disponovat so zdrojmi osoby, ktorej postavenie
využíva na preukázanie financného a ekonomického postavenia. Túto skutocnost preukazuje záujemca alebo uchádzac
písomnou zmluvou uzavretou s touto osobou, obsahujúcou záväzok osoby, ktorej zdrojmi mieni preukázat svoje
financné a ekonomické postavenie, že táto osoba poskytne plnenie pocas celého trvania zmluvného vztahu. Osoba,
ktorej zdroje majú byt použité na preukázanie financného a ekonomického postavenia musí splnat podmienky úcasti
podla § 26 ods. 1 vo vztahu k tej casti predmetu zákazky, na ktorú boli zdroje záujemcovi alebo uchádzacovi
poskytnuté. Ak uchádzac alebo záujemca preukázal financné aekonomické postavenie zdrojmi inej osoby a pocas trvania
zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody dôjde k plneniu, ktorého sa toto preukázanie týka, uchádzac alebo
záujemca je oprávnený toto plnenie poskytnút len sám, alebo prostredníctvom tej osoby, písomnou zmluvou s ktorou
toto postavenie preukázal; možnost zmeny subdodávatela tým nie je dotknutá. 
2.3Ak uchádzač alebo záujemca nedokáže z objektívnych dôvodov preukázať finančné a ekonomické postavenie
určeným dokladom, verejný obstarávateľ a obstarávateľ podľa § 27 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní môže uznať
aj iný doklad, ktorým sa preukazuje finančné a ekonomické postavenie. 
2.4Splnenie podmienky úcasti možno preukázat cestným vyhlásením uchádzaca alebo záujemcu v súlade s § 32 ods. 11,
pricom doklady, preukazujúce splnenie podmienok úcasti predkladá verejnému obstarávatelovi a obstarávatelovi
úspešný uchádzac podla § 44 ods. 1 v case a spôsobom, urceným verejným obstarávatelom a obstarávatelom. 
2.5Odôvodnenie v zmysle § 32 ods.6 zákona o verejnom obstarávaní: verejný obstarávateľ požadovaním týchto
podmienok účasti v bode 2.1.1, 2.1.2 skúma ekonomickú silu a finančnú stabilitu uchádzačov. Taktiež z dôvodu uistenia
sa, že výber úspešného uchádzača bude z uchádzačov, ktorí sú schopní si plniť finančné záväzky, sú ekonomicky
stabilní, budú schopní prefinancovať časť zákazky vzhľadom na dĺžku splatnosti faktúr a financovania bez preddavkov
alebo záloh. Z požadovaných účtovných výkazov budú kontrolované celkové obraty uchádzačov za uvedené roky.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov :  k bodu 2.1.2: Podmienkou účasti záujemcu je výška jeho obratu v oblasti,
ktorej sa predmet zákazky týka za posledné tri hospodárske roky alebo za kratšie obdobie, podľa za ktoré sú tieto údaje
dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti spolu minimálne 500 000,00 EUR alebo ekvivalent
v inej mene. V prípade obratov, ktoré sú vyjadrené v inej mene ako euro, je potrebné na prepočítanie tejto meny na
euro použiť kurz Národnej banky Slovenska, aktuálny v posledný deň v príslušnom hospodárskom roku, v ktorom došlo
ku skutočnosti, rozhodujúcej pre preukázanie splnenia predmetnej podmienky účasti. Uchádzač túto podmienku
preukazuje dôkazným prostriedkom: 
1)výkaz ziskov a strát (podnikateľ - právnická osoba) za posledné 3 roky alebo za kratšie obdobie, podľa toho za ktoré
sú tieto údaje dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti - potvrdený miestne príslušným
správcom dane alebo audítorom, alebo výkaz o príjmoch a výdajoch za posledné 3 roky alebo za kratšie obdobie, podľa
toho za ktoré sú tieto údaje dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti (podnikateľ - fyzická
osoba) - potvrdený miestne príslušným správcom dane alebo audítorom; 
2)prehľadom o dosiahnutom obrate v oblasti, ktorej sa predmet zákazky týka a to na samostatnom liste za jednotlivé
roky podpísanom štatutárnym zástupcom zástupcom (čestné prehlásenie). Všetky doklady musia byť predložené ako
originály alebo úradne overené fotokópie, 
3)poznámkami k účtovnej závierke zostavenej v sústave podvojného účtovníctva podľa § 17 ods. 3 písm. c) podľa
Zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve, ak uchádzač vedie účtovníctvo v sústave podvojného účtovníctva

III.1.3.    Technická alebo odborná spôsobilosť 
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti:  3.1Uchádzač musí spĺňať
podmienky účasti, ktorými sa preukazuje technická alebo odborná spôsobilosť podľa § 28 až 30:  
3.1.1podľa § 28 ods.1 písm.b) zákona o verejnom obstarávaní sa požaduje predložiť, v originálnom vyhotovení alebo
úradne osvedčenej kópii, zoznam 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, dôkaz o plnení potvrdí tento verejný obstarávateľ, 2) bola iná osoba ako verejný obstarávateľ,
dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak to nie je možné, vyhlásením uchádzača o ich dodaní.  
3.1.2podľa § 28 ods. 1 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní údajmi o vzdelaní odbornej praxi alebo odbornej
kvalifikácii riadiacich zamestnancov, osobitne osôb zodpovedných za riadenie stavebných prác. 
3.1.3podľa § 28 ods. 1 písm. l) zákona o verejnom obstarávaní ak ide o tovar, ktorým sú výrobky, ktoré sa majú dodať 
1.vzorkami, opismi alebo fotografiami alebo  
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. 
 
3.2Odôvodnenie v zmysle § 32 ods.6 zákona o verejnom obstarávaní k bodu 3.1.1: Verejný obstarávateľ požaduje
vyššie uvedené z dôvodu uistenia sa, že výber úspešného uchádzača bude z uchádzačov, ktorí sú schopní dodať rovnaký
alebo obdobný predmetu zákazky, t.j. Časťou predmetu zákazky nie je len obyčajná stavba, ale aj odstránenie
drevených okenných konštrukcií, vonkajších dverí a zasklených stien, odstránenie vonkajších parapetov, odstránenie
vonkajšieho dreveného obloženia medziokenných pilierov vrátane tepelnej izolácie, osadenie nových výplní otvorov
plastových s izolačným dvojsklom, osadenie vonkajších parapetných dosiek z farbeného AL plechu, osadenie vnútorných
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sadrokartonových medzistienok pri priebežných oknách medzi miestnosťami prekrytie medziokenných stĺpov plastovou
výplňou s izoláciou, domurovanie stĺpov medzi oknami, omietka vnútorných ostení a maľby v potrebnom rozsahu.
Verejný obstarávateľ požaduje na realizáciu zákazky takých potencionálnych uchádzačov/dodávateľov, ktorí už takúto
prax majú a bude u nich predpoklad úspešnej realizácie zákazky v rámci komplexných činností projektu. 
3.3Odôvodnenie v zmysle § 32 ods.6 zákona o verejnom obstarávaní k bodu 3.1.2: verejný obstarávateľ požaduje vyššie
uvedené z dôvodu uistenia sa, že výber úspešného uchádzača bude z uchádzačov, ktorí sú schopní dodať rovnakú alebo
obdobnú časť predmetu zákazky, t.j. má praktické skúsenosti s dodaním a poskytnutím rovnakých alebo obdobných
častí predmetu zákazky. Časťou predmetu zákazky nie je len obyčajná stavba, ale aj odstránenie drevených okenných
konštrukcií, vonkajších dverí a zasklených stien, odstránenie vonkajších parapetov, odstránenie vonkajšieho dreveného
obloženia medziokenných pilierov vrátane tepelnej izolácie, osadenie nových výplní otvorov plastových s izolačným
dvojsklom, osadenie vonkajších parapetných dosiek z farbeného AL plechu, osadenie vnútorných sadrokartonových
medzistienok pri priebežných oknách medzi miestnosťami prekrytie medziokenných stĺpov plastovou výplňou s izoláciou,
domurovanie stĺpov medzi oknami, omietka vnútorných ostení a maľby v potrebnom rozsahu. Verejný obstarávateľ
požaduje na realizáciu zákazky zabezpečenie takých odborníkov na riadenie prác, ktorí budú schopní ručiť a zodpovedať
za úspešnosť a kvalitu prác, majú prax v oblasti riadenia takýchto stavebných prác. 
3.4Odôvodnenie v zmysle § 32 ods.6 zákona o verejnom obstarávaní k bodu 3.1.3: verejný obstarávateľ požaduje vyššie
uvedené z dôvodu uistenia sa, že výber úspešného uchádzača bude z uchádzačov, ktorí chcú dodať predmetu zákazky,
ktorý spĺňajú minimálne technické špecifikácie/parametre pre plastové okná a dvere, ktoré sú uvedené v opise predmetu
časti B.1 súťažných podkladov. 
3.5Uchádzac alebo záujemca môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využit technické a
odborné kapacity inej osoby, bez ohladu na ich právny vztah. V takomto prípade musí uchádzac alebo záujemca
verejnému obstarávatelovi alebo obstarávatelovi preukázat, že pri plnení zmluvy bude môct reálne disponovat s
kapacitami osoby, ktorej spôsobilost využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Túto
skutocnost preukazuje záujemca alebo 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 vo
vztahu k tej casti predmetu zákazky, na ktorú boli kapacity záujemcovi alebo uchádzacovi poskytnuté. Ak uchádzac
alebo záujemca preukázal technickú spôsobilost alebo odbornú spôsobilost technickými a odbornými kapacitami inej
osoby a pocas trvania zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody dôjde k plneniu, ktorého sa toto preukázanie
týka, uchádzac alebo záujemca je oprávnený toto plnenie poskytnút len sám, alebo prostredníctvom tej osoby,
písomnou zmluvou s ktorou toto postavenie preukázal; možnost zmeny subdodávatela tým nie je dotknutá.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov :  k bodu 3.1.1: 
Záujemca musí preukázať, že za posledných 5 rokov ku dňu predkladania ponúk uskutočnil aspoň 5 stavebných prác
rovnakého alebo podobného charakteru (ekvivalent) ako je predmet zákazky a to spolu s rozpočtovým nákladom vyšším
ako 500 000,00 EUR bez DPH alebo ekvivalent tejto hodnoty v inej mene. Predmetom zákazky v tomto prípade je
rekonštrukcia školy, úprava fasády a osadenie nových výplní otvorov plastových podrobne rozpísaných v časti B.1 týchto
súťažných podkladov, t.j. stavby 126 Budovy na kultúru, verejnú zábavu, vzdelávanie a zdravotníctvo trieda 12 v zmysle
Klasifikácie stavieb č.128/2000 Z.z., druh stavby: 1263 Školy, univerzity a budovy na vzdelávanie alebo podobného
charakteru (ekvivalent). Zoznam a potvrdenia musia byť podpísané štatutárnym zástupcom organizácie resp. ním
splnomocnenje osoby organizácie, ktorý potvrdenie vydávať. 
k bodu 3.1.2: 
Uchádzač musí zabezpečiť odborne spôsobilú osobu na riadenie pre úspešné a kvalitné zvládnutie požadovaných
špecifických stavebných prác. Za týmto účelom uchádzač v rámci preukázania podmienok účasti podľa § 28 ods. 1 písm.
g) zákona o verejnom v ponuke predloží profesný životopis stavbyvedúceho, ako zodpovedného za riadenie stavebných
prác a to spolu s prílohami ako napr. diplom a osvedčenie oprávňujúce vykonávať činnosti (prílohy sa predkladajú kópie)
vlastnoručným podpisom. Verejný obstarávateľ odporúča (nepovinné) predložiť aj čestné vyhlásenie experta o
pravdivosti a úplnosti uvedených údajov (čestné vyhlásenie je odporúčané a nepovinné). 
Uchádzač ďalej v rámci profesného životopisu stavbyvedúceho preukáže minimálne požiadavky na jeho odbornú
spôsobilosť pre úspešné a kvalitné zvládnutie požadovaných prác:  
Odbornú spôsobilosť (táto podmienka sa preukáže Osvedčením odbornej spôsobilosti na výkon činnosti stavbyvedúceho,
pričom verejný obstarávateľ uzná aj iný ekvivalent osvedčenia alebo rovnocenné osvedčenia) 
minimálne 5-ročná preukázateľná pracovná prax v oblasti riadenia stavebných prác, z ktorého bude zrejmé, že v rámci
riadenia uskutočnil výkon funkcie stavbyvedúcého pri realizácií aspoň 5 stavieb rovnakého alebo podobného charakteru,
kde sa jednalo o práce, kde bola realizovaná rekonštrukcia školy, úprava fasády a dodávka a osadenie nových výplní
otvorov plastových podrobne rozpísaných v časti B.1 týchto súťažných podkladov, t.j. stavby 126 Budovy na kultúru,
verejnú zábavu, vzdelávanie a zdravotníctvo trieda 12 v zmysle Klasifikácie stavieb č.128/2000 Z.z., druh stavby: 1263
Školy, univerzity a budovy na vzdelávanie alebo podobného charakteru (ekvivalent). 
 
k bodu 3.1.3: 
Uchádzač musí preukázať, že ním ponúkané plastové okná a dvere plne spĺňajú technické špecifikácie uvedené v opise
predmetu zákazky súťažných podkladov. Uchádzač podmienku preukazuje Opismi, certifikátmi a fotografickými návrhmi
podľa časti B.1 Opis predmetu súťaže súťažných podmienok, pri dodržaní rozsahu minimálnych požiadaviek verejného
obstarávateľa a je v súlade s navrhnutými parametrami v rámci návrhu plnenia kritérií, kritérium č. 3 Technické
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vyhotovenie, estetické a funkčné vlastnosti dvier - uvedené bude slúžiť ako podklad k bodovému ohodnoteniu
predmetného kritéria.
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:  Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka z hľadiska
kritérií uvedených nižšie (kritériá na vyhodnotenie ponúk je potrebné uviesť s ich relatívnou váhou alebo v zostupnom
poradí dôležitosti, ak nemožno z preukázateľných dôvodov uviesť ich relatívnu váhu)
 
Časť: 1
Názov:  cena - Základná škola J.Á.Komenského  Komárno
Váha:  40
 
Časť: 2
Názov:  cena - Základná škola s vjm na Eötvösovej ul. 39, Komárno
Váha:  40
 
Časť: 3
Názov:  lehota dodania predmetu zákazky - Základná škola J.Á.Komenského  Komárno
Váha:  10
 
Časť: 4
Názov:  lehota dodania predmetu zákazky - Základná škola s vjm na Eötvösovej ul. 39, Komárno
Váha:  10

IV.1.2.    Použije sa elektronická aukcia 
Áno

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

53473/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:  03.03.2014 09:00
Úhrada za súťažné podklady
Uvedte:  Áno
20,0000 EUR
Podmienky a spôsob úhrady:  Úhrada za sútažné podklady sa vyžaduje v hodnote 20,00 EUR (slovom: dvadsať eur).
Poplatok za sútažné podklady uhrádza záujemca. Poplatok za sútažné podklady je potrebné uhradit na úcet vedený v
Tatra banke a.s., císlo úctu: 2922894310/1100, IBAN: SK4411000000002922894310, názov účtu: B&V Pro s.r.o., v
poznámke uviest názov uchádzaca , s uvedením variabilného symbolu, ktorým bude ICO záujemcu, v prípade skupiny
ICO lídra skupiny a špecifického symbolu, ktorým bude znacka výzvy na predkladanie ponúk, pod ktorou bolo
zverejnené vo Vestníku verejného obstarávania. Sútažné podklady budú záujemcovi vydané až po zaplatení poplatku za
sútažné podklady, pricom poplatok musí byt uhradení v lehote na prijímanie žiadostí o sútažné podklady. K žiadosti o
poskytnutie sútažných podkladov záujemca priloží kópiu dokladu o zaplatení poplatku za sútažné podklady.

IV.2.3.    Lehota na predkladanie ponúk 
Dátum a čas:  03.03.2014 09:00

IV.2.4.    Podmienky otvárania ponúk 
Dátum a čas:  04.03.2014 11:00
Miesto :  Malá zasadačka MsÚ Komárno, Nám. gen. Klapku 1., 945 01 Komárno
Osoby oprávnené zúčastniť sa na otváraní ponúk :  Nakoľko verejný obstarávateľ vykoná elektronickú aukciu, otváranie
ponúk je v zmysle § 43 zákona o verejnom obstarávaní neverejné.

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

Nie
VI.2.    Ďalšie doplňujúce informácie 

1.Všetky dokumenty požadované verejným obstarávateľom musia byt predložené verejnému obstarávatelovi v
originálnom vyhotovení alebo ako úradne overená kópia dokumentu, pokial nie je výslovne uvedené inak. 
2.Verejný obstarávatel vylúci ztohto verejného obstarávania uchádzaca, ak nesplní podmienky úcasti, predloží neplatné
doklady (neplatnými dokladmi sú doklady, ktorým uplynula lehota platnosti, ktoré sú neúplné alebo ktoré sú poškodené,
necitatelné alebo pozmenené), nepredloží po písomnej žiadosti podla § 33 zákona o verejnom obstarávaní vysvetlenie
alebo doplnenie predložených dokladov v urcenej lehote alebo poskytne nepravdivé informácie alebo skreslené
informácie. 
3.Z uchádzacom predkladaných dokladov a/alebo dokumentov preukazujúcich splnenie podmienok úcasti musí byt
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zrejmé aj splnenie minimálnej úrovne požadovanej verejným obstarávatelom. 
4.Splnenie podmienky úcasti možno preukázat cestným vyhlásením uchádzaca alebo záujemcu, pricom doklady,
preukazujúce splnenie podmienok úcasti predkladá verejnému obstarávatelovi úspešný uchádzac podla § 44 ods. 1
zákona c. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
V prípade, ak podla § 32 zákona o VO nedošlo k predloženiu dokladov preukazujúcich splnenie podmienok úcasti skôr,
verejný obstarávatel po vyhodnotení ponúk vyhodnotí splnenie podmienok úcasti úspešným uchádzacom alebo
uchádzacmi, ktorí sa umiestnili na prvom až tretom mieste v poradí; ak dôjde k vylúceniu uchádzaca alebo uchádzacov,
vyhodnotí následne splnenie podmienok úcasti dalšieho uchádzaca alebo uchádzacov v poradí. Pri vyhodnotení splnenia
podmienok úcasti podla prvej vety bude postupovat verejný obstarávatel podla § 33 zákona overejnom obstarávaní,
pricom vyzve uchádzacov na predloženie dokladov preukazujúcich splnenie podmienok úcasti v lehote do 11 pracovných
dní odo dna dorucenia výzvy a nepredloženie dokladov v tejto lehote sa považuje za nesplnenie podmienok úcasti. Z
predložených dokladov musí byt zrejmé, že uchádzac splnal podmienky úcasti ku dnu predloženia ponuky. Je teda
prípustné aj to, aby doklady preukazujúce splnenie podmienok úcasti podla § 26, 27 a/alebo 28 zákona c. 25/2006 Z. z.
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov boli vydané aj po dni, v
ktorom uplynie lehota na predkladanie ponúk, avšak musia obsahovat informáciu o splnení podmienok úcasti ku dnu, v
ktorom uplynula lehota na predkladanie ponúk alebo musí byt z týchto dokladov iným spôsobom zrejmé, že podmienka
úcasti bola splnená ku dnu, v ktorom uplynula lehota na predkladanie ponúk. Rovnako nie je vylúcené ani to, aby boli
predložené doklady, ktoré boli vydané pred dnom alebo v den, v ktorom uplynie lehota na predkladanie ponúk tieto
doklady však nesmú byt staršie ako 3 mesiace ku dnu, v ktorom uplynie lehota na predkladanie ponúk a to pri tých
dokladoch, pri ktorých je to uvedené vyššie (napr. vyjadrenie banky o schopnosti uchádzaca plnit svoje financné záväzky
nesmie byt staršie ako tri mesiace ku dnu, v ktorom uplynie lehota na predkladanie ponúk. 
5. verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených súťažných ponúk, ak budú v rozpore s
finančnými možnosťami verejného obstarávateľa alebo predložené ponuky nebudú pre verejného obstarávateľa
výhodné, 
6. verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo nerokovať a neprijať ani jednu z predložených ponúk, ak sa podstatne
zmenia podmienky, za ktorých sa podprahová zákazka verejného obstarávania vypísala.

VI.3.    Dátum odoslania tejto výzvy 
08.02.2014
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