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VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK

HLAVIČKA FORMULÁRA
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk - Bežný postup pre podlimitné zákazky

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1)    NÁZOV A ADRESY

Mesto Komárno
IČO:  00306525
Nám. gen. Klapku 1, 945 01 Komárno
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Dagmar Melotíková
Telefón: +421 903520052
Email: dagmar.melotikova@gmail.com
Fax: +421 35357702703
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): www.ezakazky.sk
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): www.uvo.gov.sk

I.3)    KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/441637
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
Adresa (URL):  https://www.ezakazky.sk/refam/index.cfm?module=customer&page=ShowProfile&ItemID=98010626&
Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta

I.4)    DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Regionálny alebo miestny orgán

I.5)    HLAVNÁ ČINNOSŤ
Všeobecné verejné služby

ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1)    ROZSAH OBSTARÁVANIA

II.1.1)    Názov
Ucelená oprava miestnych komunikácií
Referenčné číslo:  28/ME/2022

II.1.2)    Hlavný kód CPV
45000000-7

II.1.3)    Druh zákazky
Práce

II.1.4)    Stručný opis
Predmetom zákazky sú stavebné práce na zlepšenie stavu komunikácii v meste vo väčšom rozsahu. Projekt rieši opravu
najviac poškodených komunikácií v meste a potrebnú výstavbu novej komunikácie v mieste novej obytnej zástavby.  
Riešené existujúce komunikácie slúžia ako obslužné komunikácie pre obyvateľov, ktorý tu majú nehnuteľnosti a
čiastočne ako spojovacie komunikácie pre blízke okolie. Intenzita dopravy je vysoká. Predpokladaná skladba vozovky je
tuhá s betónovou nosnou vrstvou a s asfaltovým krytom. Na vozovke sú viditeľné kontrakčné a dilatačné škáry
prekopírované z betónovej nosnej vrstvy, ďalej sa vyskytujú plochy s opravovanými výtlkmi. Podkladové a ochranné
vrstvy vozovky nie sú narušené. 
Nová komunikácia sa vybuduje na mieste nespevnenej vozovky s povrchom zo zanesenej štrkodrvy.

II.1.5)    Celková predpokladaná hodnota
3 304 077,24 EUR bez DPH

II.1.6)    Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti:  Nie

II.2)    OPIS
II.2.2)    Dodatočné kódy CPV

45233120-6
II.2.3)    Miesto dodania

Kód NUTS
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SK023
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Mesto Komárno

II.2.4)    Opis obstarávania
Predmetom zákazky sú stavebné práce na zlepšenie stavu komunikácii v meste vo väčšom rozsahu. Projekt rieši opravu
najviac poškodených komunikácií v meste a potrebnú výstavbu novej komunikácie v mieste novej obytnej zástavby.  
Riešené existujúce komunikácie slúžia ako obslužné komunikácie pre obyvateľov, ktorý tu majú nehnuteľnosti a
čiastočne ako spojovacie komunikácie pre blízke okolie. Intenzita dopravy je vysoká. Predpokladaná skladba vozovky je
tuhá s betónovou nosnou vrstvou a s asfaltovým krytom. Na vozovke sú viditeľné kontrakčné a dilatačné škáry
prekopírované z betónovej nosnej vrstvy, ďalej sa vyskytujú plochy s opravovanými výtlkmi. Podkladové a ochranné
vrstvy vozovky nie sú narušené. 
Nová komunikácia sa vybuduje na mieste nespevnenej vozovky s povrchom zo zanesenej štrkodrvy. 
ČLENENIE STAVBY: projektová dokumentácia pozostáva z: 
Oprava povrchu vozovky pre objekty : 
SO_01_Ul. 29. augusta Slnečná ul., Komárno 
SO_02_ Elektrárenská cesta, Komárno miestna komunikácia pri Váhu 
SO_03_ Svätojánska ul. Cintorínsky rad, Komárno 
SO_04_ Jazerná ul., - Hlboká ul., Komárno 
SO_05_ Platanová alej, Komárno 
SO_06_ Narcisová ul., Komárno časť Nová Stráž 
SO_07_ Hradná ul., Komárno miestna komunikácia pred MsKS 
SO_08_ Ul. priateľstva VII. sídlisko, Komárno 
SO_09_ Tabaková ul., - Vnútorná okružná Športová ul., Komárno 
SO_10_ Sústružnícka ul., Komárno 
Celková rekonštrukcia komunikácie pre objekty: 
SO_11_ Dunajská ul., Komárno 
SO_12_ križovatka Elektrárenská cesta Tabaková ul., Komárno 
SO_13_ MK kruhový objazd Ul. priateľstva E. B. Lukáča, Komárno 
SO_14_ Podzáhradná ul., Komárno časť Nová Stráž  
/etapa: časť Podzáhradná ul. bez Krížnej ul./ 
SO_15_ Lesná ul., Komárno 
Požiadavky verejného obstarávateľa na technické riešenie: 
Verejný obstarávateľ požaduje v súlade s § 40 ods. 10 ZVO, aby opravy povrchov vozovky boli realizované
prostredníctvom použitia asfaltovej vrstvy so zvýšenou odolnosťou proti šíreniu trhlín, ktorú tvorí asfaltová medzivrstva,
na ktorú sa položia asfaltové vrstvy v celkovej hrúbke min. 90 mm. Asfaltová vrstva slúži na pohlcovanie ťahových
napätí, k obmedzeniu prekopírovania trhlín z tuhého podkladu. 
Uchádzač preukáže splnenie požiadavky na predmet zákazky s použitím asfaltovej vrstvy so zvýšenou odolnosťou proti
šíreniu trhlín prostredníctvom predloženia nasledovných dokladov: 
1-Vyhlásením o parametroch certifikovanej zmesi 
2-Certifikát o zhode vydaný autorizovanou osobou (certifikačným orgánom) 
V prípade, ak tieto súťažné podklady, alebo doklady a dokumenty poskytnuté v výzve na predkladanie ponúk alebo v
týchto súťažných podkladoch a ich príloh identifikuje konkrétny typ výrobku, alebo výrobok konkrétneho výrobcu, alebo
identifikuje konkrétneho dodávateľa, alebo konkrétne technické riešenie, technologický/technický postup, verejný
obstarávateľ umožní nahradiť takýto výrobok ekvivalentným výrobkom, alebo ekvivalentom technického riešenia,
technologického/technického postupu a to pod podmienkou, že ekvivalentný výrobok alebo ekvivalentné technické
riešenie, technologický/technický postup, bude spĺňať úžitkové, prevádzkové a funkčné charakteristiky, ktoré sú
nevyhnutné na zabezpečenie účelu, na ktoré sú uvedené výrobky, technológie a zariadenia určené a zároveň nebude
predstavovať zvýšené náklady pre verejného obstarávateľa. Pri výrobkoch, zariadeniach, materiáloch a/alebo
príslušenstvách konkrétnej značky, môže uchádzač predložiť aj ekvivalenty inej značky v rovnakej alebo vyššej kvalite
pri dodržaní vyššie uvedených požiadaviek. 
Ak uchádzač uplatní návrh na ekvivalent, predloží ho v ponuke v samostatnom dokumente označenom ako Zoznam
ekvivalentných položiek, pričom predmetný zoznam predložených ekvivalentných položiek musí obsahovať pôvodnú
požiadavku na danú položku podľa týchto súťažných podkladov a návrh ekvivalentu.

II.2.5)    Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena

II.2.6)    Predpokladaná hodnota
3 304 077,24 EUR bez DPH

II.2.7)    Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch:  12

II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty:  Nie

II.2.13)INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie:  Nie
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ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1)    PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1)Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných

registrov
Zoznam a krátky opis podmienok:  Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti
týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 ZVO, plnenie tejto podmienky účasti verejný obstarávateľ vyžaduje
pre príslušnú časť predmetu zákazky. 
a)nebol on, ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu, ani člen dozorného orgánu, ani prokurista
právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev,
trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny,
trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny, trestný čin terorizmu a niektorých foriem
účasti na terorizme, trestný čin obchodovania s ľuďmi, trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním alebo
trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe- výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace
 
b)nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a zdravotná poisťovňa neeviduje voči nemu
pohľadávky po splatnosti podľa osobitných predpisov v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo
obvyklého pobytu, - doloženým potvrdením zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne nie starším ako tri mesiace, 
c)nemá evidované daňové nedoplatky voči daňovému úradu a colnému úradu podľa osobitných predpisov v Slovenskej
republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,  
doloženým potvrdením miestne príslušného daňového úradu a miestne príslušného colného úradu nie starším ako tri
mesiace 
V prípade podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. c) dochádza k jej rozšíreniu kde k daňovým nedoplatkom voči
daňovému úradu pribudnú aj evidované daňové nedoplatky voči colnému úradu. Uchádzač alebo záujemca preukazuje
túto podmienku účasti doloženým potvrdením miestne príslušného daňového úradu a miestne príslušného colného úradu
nie starším ako tri mesiace. 
d)nebol na jeho majetok vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu
zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku - potvrdením
príslušného súdu nie starším ako tri mesiace 
e)je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu doloženým dokladom o oprávnení
dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky  
f)nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike a v štáte
sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. - doloženým čestným vyhlásením,  
Uchádzač môže predbežne nahradiť doklady určené verejným obstarávateľom na preukázanie splnenia podmienok
účasti jednotným európskym dokumentom podľa § 39 , v ktorom vyhlási, že spĺňa všetky podmienky účasti určené
verejným obstarávateľom a poskytne verejnému obstarávateľovi na požiadanie doklady. Hospodársky subjekt môže
uviesť aj informácie o dokladoch, ktoré sú priamo a bezodplatne prístupné v elektronických databázach, vrátane
informácií potrebných na prístup do týchto databáz a informácie o dokladoch, ktoré verejnému obstarávateľovi predložil
v inom verejnom obstarávaní a sú naďalej platné.  
Ak uchádzač nie je zapísaný v zozname hospodárskych subjektov, predkladá predmetné doklady v needitovateľnej
forme napr. pdf. Ak uchádzač predkladá jednotný európsky dokument, predkladá tento doklad v needitovateľné forme
napr. pdf. Tieto súbory uvedie do zoznamu v Krycom liste ponuky.  
Kompletné znenie sa nachádza v súťažných podkladoch.

III.1.2)Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok:  Uchádzač musí v ponuke predložiť nasledovné informácie a dokumenty, ktorými
preukazuje finančné a ekonomické postavenie podľa § 33 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní. 
Podľa § 33 ods. 1 písm. c) súvahy alebo výkazy o majetku a záväzkoch alebo údajov z nich 
Verejný obstarávateľ požaduje od uchádzača predložiť formou prehlásenia, zo súvahy alebo výkazu o majetku a
záväzkoch, údaje na preukázanie schopnosti splácať svoje záväzky - ukazovatele likvidity za roky 2018, 2019 a 2020
resp. za roky, ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti. V prehlásení uchádzač
uvedie, aký stupeň likvidity 1. stupňa, likvidity 2. stupňa a likvidity 3. stupňa dosahuje. Vzorec a údaje, ktoré do vzorca
na výpočet likvidity vchádzajú sa nachádzajú v časti Metódy a kritériá v zmysle § 38 ods. 9 zákona v tejto časti
súťažných podkladov. 
K prehláseniu uchádzač predloží aj súvahu alebo výkaz o majetku a záväzkoch za roky 2018, 2019 a 2020, resp. za roky,
ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti. 
Súvahu alebo výkaz o majetku a záväzkoch za roky 2018, 2019 a 2020 predloží uchádzač v origináli alebo overenej
fotokópii. Takéto predloženie potvrdených výkazov nemá povinnosť predložiť ten subjekt, ktorého účtovné závierky sa
nachádzajú vo verejnej časti registra účtovných závierok, ktorý je zverejnený na stránke www.registeruz.sk . 
V prípade, že doklady predkladá uchádzač so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, musí predložiť doklady
ekvivalentné k súvahe alebo výkazu o majetkoch a záväzkoch za roky 2018, 2019 a 2020, ktorými preukazuje splnenie
podmienok účasti v pôvodnom jazyku a súčasne musia byť preložené do slovenského jazyka. V prípade zistenia
rozdielov v obsahu dokladov predložených v pôvodnom jazyku a preložených dokladov, je rozhodujúci úradný preklad v
slovenskom jazyku. 
V prípade uchádzača, ktorého účtovné závierky sa nachádzajú vo verejnej časti registra účtovných závierok, ktorý je
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zverejnený na stránke www.registeruz.sk uchádzač nie je povinný predložiť verejnému obstarávateľovi čestné
vyhlásenie, v ktorom budú uvedené ekonomické ukazovatele týkajúce sa Likvidity 1. stupňa, Likvidity 2. stupňa a
Likvidity 3. stupňa preukazujúce, že uchádzač spĺňa podmienky účasti požadované verejným obstarávateľom v zmysle §
33 ods.1 písm. c) zákona v rokoch 2018, 2019 a 2020, resp. za roky, ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo
začatia prevádzkovania činnosti. Verejný obstarávateľ si splnenie podmienky účasti overí na webovej stránke spoločnosti
FinStat, s.r.o. - www.finstat.sk a do dokumentácie verejného obstarávania založí printscreen splnenia/nesplnenia tejto
podmienky účasti uchádzačom. 
Podľa § 33 ods. 1 písm. d) Prehľad o celkovom obrate a obrate v oblasti, ktorej sa predmet zákazky týka. 
Vyžaduje sa predložiť potvrdenie o celkovom obrate nasledovne: 
-V prípade, ak uchádzač je osoba, ktorá vedie podvojné účtovníctvo, predloží z účtovnej závierky súvahu a výkaz ziskov
a strát, za roky 2018, 2019 a 2020. 
-V prípade ak uchádzač je osoba, ktorá vedie jednoduché účtovníctvo, predloží z účtovnej závierky výkaz príjmov a
výdavkov a výkaz o majetku a záväzkoch za roky 2018, 2019 a 2020. 
V prípade, ak uchádzač nemá sídlo v Slovenskej republike, verejný obstarávate! uzná aj ekvivalentné
doklady/osvedčenia vydané podľa právnych noriem členského štátu. 
Prepočet cudzej meny na euro: Uchádzač so sídlom mimo SR v aktuálnom prípade prepočtu zahraničnej meny na euro
použije kurz ECB (Európskej centrálnej banky) platný v posledný deň v príslušnom kalendárnom roku, v ktorom došlo ku
skutočnosti, rozhodujúcej pre preukázanie splnenia predmetnej podmienky účasti. 
Kompletné znenie sa nachádza v súťažných podkladoch.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov:  Podmienku účasti podľa § 33 ods. 1 písm. c) zákona splní uchádzač: 
a)Ktorého hodnota ukazovateľa Likvidita 1. stupňa je rovná alebo vyššia ako 0,2 za aritmetický priemer za posledné tri
ukončené hospodárske roky, resp. za roky, ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku, začatia prevádzkovania činnosti
alebo ukončenia zdaňovacieho obdobia, t.j. uchádzač spočíta hodnotu ukazovateľa Likvidity 1. stupňa za posledné tri
ukončené hospodárske roky, resp. za roky, ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania
činnosti a tento súčet vydelí počtom rokov, za ktoré sú ukazovatele dostupné ( to znamená, ak sú dostupné za tri roky,
tak súčet vydelí číslom 3. Ak sú dostupné za dva roky, tak súčet za tieto dva roky vydelí číslom 2). Výsledný priemerný
ukazovateľ Likvidity 1. stupňa musí byť rovný alebo vyšší ako 0,2. 
b)Ktorého hodnota ukazovateľa Likvidita 2. stupňa je rovná alebo vyššia ako 0,7 za aritmetický priemer za posledné tri
ukončené hospodárske roky, resp. za roky, ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania
činnosti, t.j. uchádzač spočíta hodnotu ukazovateľa Likvidity 2. stupňa za posledné tri ukončené hospodárske roky, resp.
za roky, ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti a tento súčet vydelí počtom
rokov, za ktoré sú ukazovatele dostupné ( to znamená, ak sú dostupné za tri roky, tak súčet vydelí číslom 3. Ak sú
dostupné za dva roky, tak súčet za tieto dva roky vydelí číslom 2). Výsledný priemerný ukazovateľ Likvidity 2. stupňa
musí byť rovný alebo vyšší ako 0,7. 
c)Ktorého hodnota ukazovateľa Likvidita 3. stupňa je rovná alebo vyššia ako 1,5 za aritmetický priemer za posledné tri
ukončené hospodárske roky, resp. za roky, ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania
činnosti, t.j. uchádzač spočíta hodnotu ukazovateľa Likvidity 3. stupňa za posledné tri ukončené hospodárske roky, resp.
za roky, ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti a tento súčet vydelí počtom
rokov, za ktoré sú ukazovatele dostupné( to znamená, ak sú dostupné za tri roky, tak súčet vydelí číslom 3. Ak sú
dostupné za dva roky, tak súčet za tieto dva roky vydelí číslom 2). Výsledný priemerný ukazovateľ Likvidity 3. stupňa
musí byť rovný alebo vyšší ako 1,5. 
Minimálny vyžadovaný obrat musí byť vo výške 3.300.000,00 € bez DPH, spolu za roky 2018, 2019 a 2020, resp. v
závislosti od vzniku alebo začatia podnikania v uvedených rokoch. Vyžaduje sa predložiť prehľad o celkovom
dosiahnutom obrate. Všetky predložené účtovné výkazy musia byť predložené ako fotokópie a musia byť podpísané
štatutárnym orgánom záujemcu, prípadne predložené formou čestného vyhlásenia s odkazom na elektronicky
zverejnené dokumenty s uvedením dosiahnutého celkového obratu, za posledné tri ukončené hospodárske roky, resp. za
ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti. 
Uchádzač alebo záujemca môže na preukázanie finančného a ekonomického postavenia využiť finančné zdroje inej
osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač alebo záujemca verejnému obstarávateľovi
preukázať, že pri plnení zmluvy alebo koncesnej zmluvy bude skutočne používať zdroje osoby, ktorej postavenie využíva
na preukázanie finančného a ekonomického postavenia. Skutočnosť podľa druhej vety preukazuje záujemca alebo
uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej zdrojmi mieni preukázať svoje finančné a ekonomické
postavenie. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne plnenie počas celého trvania zmluvného
vzťahu. Osoba, ktorej zdroje majú byť použité na preukázanie finančného a ekonomického postavenia, musí preukázať
splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia okrem § 32 ods. 1 písm. e) a f) a nesmú u nej existovať
dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7. 
Kompletné znenie sa nachádza v súťažných podkladoch.

III.1.3)Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok:  Bod 1.  
Podľa § 34 ods. 1 písm. b) ZVO zoznamom stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od
vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a  
lehôt uskutočnenia stavebných prác; zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a
zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom  
1. bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dokladom je referencia,  
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2. bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, 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; 
Bod 2 
Podľa § 34 ods. 1 písm. d) opisom technického vybavenia, študijných a výskumných zariadení a opatrení použitých
uchádzačom alebo záujemcom na zabezpečenie kvality. 
Bod 3 
Podľa § 34 ods. 1 písm. g) ak ide o stavebné práce alebo služby, údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej
kvalifikácií osôb určených na plnenie zmluvy alebo koncesnej zmluvy alebo riadiacich zamestnancov, ak nie sú kritériom
na vyhodnotenie ponúk, 
Kľúčový odborník - stavbyvedúci so zameraním na inžinierske stavby (resp. dopravné stavby) 
Splnenie podmienky účasti týkajúcej sa odbornej spôsobilosti podľa ustanovenia § 34 ods. 1 písm. g) zákona o verejnom
obstarávaní môže uchádzač preukázať tak, že preukáže pracovnoprávny vzťah s fyzickou osobou, ktorá spĺňa odborné
predpoklady (v danom prípade vlastní príslušné osvedčenia alebo certifikát) alebo ju preukáže prostredníctvom využitia
kapacít inej osoby podľa ustanovenia § 34 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní. 
V prípade pracovnoprávneho vzťahu s fyzickou osobou, ktorá spĺňa požadované odborné predpoklady, táto fyzická
osoba nie je povinná preukazovať splnenie podmienky účasti podľa ustanovenia § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom
obstarávaní.  
Bod 4 
Podľa § 34 ods. 1 písm. h) - uvedením opatrení environmentálneho manažérstva, v nadväznosti na § 36 Systém
environmentálneho manažérstva, ktoré uchádzač použije pri plnení zmluvy: 
uchádzač preukáže opatrenia environmentálneho manažérstva, ktoré použije pri plnení zmluvy, ktorá bude výsledkom
verejného obstarávania, pričom tieto opatrenia musia zabezpečovať úroveň ochrany životného prostredia zodpovedajúcu
úrovni, ktorú zabezpečuje schéma Európskej únie pre environmentálne manažérstvo a audit (Nariadenie Európskeho
parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009 z 25. novembra 2009 o dobrovoľnej účasti organizácií v schéme Spoločenstva pre
environmentálne manažérstvo a audit (EMAS), ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 761/2001 a rozhodnutia Komisie
2001/681/ES a 2006/193/ES (Ú.v.EÚL342,22.12.2009) v platnom znení), resp. registrácia v tejto schéme, na ktorú
schému týmto verejný obstarávateľ v súlade s ustanovením § 36 ZVO odkazuje. 
Kompletné znenie sa nachádza v súťažných podkladoch.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov:  Uchádzač predloží Zoznam uskutočnených stavebných prác za
predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania (ďalej v tomto bode aj ,,rozhodné obdobie), ktorým
preukáže, že uskutočnil stavebné práce na predmete rovnakom alebo obdobnom ako je predmet zákazky (t. j.
inžinierske stavby (rekonštrukcia ciest, chodníkov, parkovísk, cyklochodníkov), Zoznam musí byť doplnený
potvrdením/potvrdeniami odberateľa/ov, za každú realizovanú zákazku definovanú v predchádzajúcej vete, a ktorá je
obsiahnutá v predloženom Zozname.  
Verejný obstarávateľ odporúča, aby zoznam a potvrdenie/ia obsahovali minimálne tieto údaje:  
a) Obchodné meno a sídlo zhotoviteľa;  
b) Obchodné meno a sídlo odberateľa;  
c) Zmluvný termín uskutočnenia stavebných prác, skutočný termín uskutočnenia stavebných prác,  
d) Popis uskutočnených stavebných prác, z ktorého bude jasne a určito zrejmé uskutočnenie stavebných prác na
predmete rovnakom alebo podobnom ako je predmet zákazky,  
e) Vyjadrenie odberateľa o uspokojivom uskutočnení stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác
podľa obchodných podmienok (obsiahnuté len v predloženom potvrdení);  
f) Zmluvnú celkovú cenu za uskutočnenie stavebných prác a skutočnú (fakturovanú) celkovú cenu za zhotovenie
stavebných prác, ktorou sa rozumie celková cena za uskutočnenie stavebných prác v štruktúre cena bez DPH, DPH a
cena s DPH (ďalej len cena). V prípade, že skutočne fakturovaná celková cena sa líši od celkovej zmluvnej ceny a je
preukázaná podľa  
ďalej uvedených pravidiel, bude akceptovaná táto skutočne fakturovaná celková cena v zmysle pravidiel uplatnenia bez
DPH.  
Mena pre cenu: EUR. Cenu v inej mene ako v mene EUR je potrebné prepočítať kurzom stanoveným ECB ku dňu
odoslania výzvy na predkladanie ponúk do Vestníka.  
g) Meno a priezvisko, funkciu, telefónne číslo alebo e-mail kontaktnej osoby odberateľa, u ktorej si možno overiť údaje
obsiahnuté v predloženom Zozname a potvrdení/iach.  
Zoznam uskutočnených stavebných prác musí byť podpísaný uchádzačom, jeho štatutárnym orgánom alebo členom
štatutárneho orgánu alebo iným zástupcom uchádzača, podľa toho, kto je oprávnený konať v mene uchádzača v
záväzkových vzťahoch v súlade s dokladom o oprávnení podnikať.  
Uchádzač musí potvrdeniami o uspokojivom vykonaní stavebných prác preukázať uskutočnenie prác rovnakého alebo
podobného charakteru ako predmet zákazky (za za t.j. rekonštrukcia ciest, chodníkov, parkovísk, cyklochodníkov) v
priebehu predchádzajúcich piatich rokov od vyhlásenia verejného obstarávania, a v závislosti od vzniku spoločnosti.
Uchádzač predloží v ponuke dôkazy o plnení stavebných prác (referencie) rovnakého alebo podobného charakteru ako
predmet zákazky v objeme minimálne 3.300.000,00 € bez DPH (slovom: Trimiliónytristotisíc eur) súhrnne za päť rokov
od vyhlásenia verejného obstarávania. A zároveň sa požaduje predložiť minimálne 1 potvrdenie o uspokojivom vykonaní
prác: v minimálnom rozsahu výstavby 40.000 m2 /1 zákazka realizovanú na rovnaký alebo podobný charakter ako
predmet zákazky (t.j. rekonštrukcia ciest, chodníkov, parkovísk, cyklochodníkov), s použitím asfaltovej zmesy so
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zvýšenou odolnosťou proti šíreniu trhlín. 
Pre posúdenie minimálnej požadovanej úrovne, musí byť z predložených dokladov zrejmá cena, ktorá  
- zohľadňuje alikvotný rozsah len pre požadované posudzované obdobie (ak je to uplatniteľné),  
- zohľadňuje len uskutočnenie stavebných prác na stavebných objektoch rovnakých alebo podobných ako je predmet
zákazky (ak je to uplatniteľné),  
- zohľadňuje alikvotný podiel uchádzača v skupine dodávateľov (ak je to uplatniteľné),  
- je správne vyčíslená podľa tohto bodu. 
Kompletné znenie sa nachádza v súťažných podkladoch.

ODDIEL IV: POSTUP
IV.1)    OPIS

IV.1.6)    Informácie o elektronickej aukcii
Použije sa elektronická aukcia
Dodatočné informácie o elektronickej aukcii:  Dodatočné informácie o elektronickej aukcii sa nachádzajú v súťažných
podkladoch.

IV.2)    ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2)    Lehota na predkladanie ponúk

Dátum a čas:  06.07.2022 09:00
IV.2.4)    Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť

SK
IV.2.6)    Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané

Trvanie v mesiacoch:  12
IV.2.7)    Podmienky na otváranie ponúk

Dátum a čas:  06.07.2022 10:00
Miesto:  cez informačný systém www.ezakazky.sk
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk:  komisia verejného obstarávania

ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2)    INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE

Použije sa elektronické objednávanie
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby

VI.3)    DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
Komunikácia a výmena informácií vo verejnom obstarávaní sa uskutočňuje písomne, prostredníctvom elektronických
prostriedkov. Komunikácia vrátane doručovania pre účely tohto verejného obstarávania sa bude uskutočňovať
spôsobom určeným funkcionalitou elektronického nástroja eZakazky na portáli www.ezakazky.sk . obmedzenia. 
Spôsob vyžiadania a poskytnutia súťažných podkladov: 
a)hospodársky subjekt zadá do internetového vyhľadávača elektronickú adresu www.ezakazky.sk, 
b)klikne na názov zákazky, 
c)klikne na Žiadosť o účasť/o súťažné podklady, 
d)prihlási sa do systému nasledovným spôsobom: 
d1) ak už hospodársky subjekt má v systéme zriadené konto prihlási sa priamo svojimi, už poskytnutými prihlasovacími
údajmi (v prípade zabudnutých prihlasovacích údajov zvolí možnosť zaslania prihlasovacích údajov elektronicky na
elektronickú adresu; 
d2) ak ešte hospodársky subjekt nemá zriadené konto v systéme, klikne na Registrácia a postupuje podľa pokynov
uvedených pre registráciu v systéme priamo na internetovej stránke www.ezakazky.sk . 
Záujemcovi budú sprístupnené súťažné podklady a všetky ďalšie dokumenty súvisiace so súťažnými podkladmi určené
verejným obstarávateľom pre vypracovanie ponuky v elektronickom systéme. V prípade potreby vysvetlenia podmienok
účasti vo verejnom obstarávaní, súťažných podkladov alebo inej sprievodnej dokumentácie alebo iných dokumentov
poskytnutých verejným obstarávateľom v lehote na predkladanie ponúk, podľa zákona môže ktorýkoľvek zo záujemcov
požiadať v zákonnej lehote určené zákonom o verejnom obstarávaní o ich vysvetlenie priamo prostredníctvom
elektronického systému www.ezakazky.sk . 
Žiadosť o vysvetlenie musí byť doručená v primeranej lehote určenej zákonom prostredníctvom elektronickéh
komunikačného portálu www.ezakazky.sk . Vyššie uvedený postup platí aj v prípade, ak hospodársky subjekt získa
súťažné podklady z Profilu verejného obstarávateľa alebo iným spôsobom. V rámci dodržania princípu rovnakého
zaobchádzania so záujemcami a princípu transparentnosti, verejný obstarávateľ určil vyššie uvedený spôsob
komunikácie, na iný spôsob komunikácie verejný obstarávateľ nebude brať zreteľ ak verejný obstarávateľ v súťažných
podkladov neujasnil iný individuálny spôsob komunikácie v osobitných prípadoch. Ďalšie podrobnosti ohľadne
elektronickej komunikácie je uvedené v súťažných podkladoch. Nakoľko prevádzkovateľ Vestníka verejného
obstarávania vo formulári výzvy na predkladanie ponúk limituje počet znakov, ktoré je možné vložiť v tomto formulári
do polí s textovým atribútom, nie je možné v texte Výzvy uviesť podrobne podmienky elektronickej komunikácie.
Podrobné vymedzenie a určenie doručovania dokladov a komunikácie so záujemcami a uchádzačmi verejný obstarávateľ
uvádza v súťažných podkladoch. Verejný obstarávateľ vyžaduje od uchádzačov v zmysle § 46 zákona o verejnom
obstarávaní pre zabezpečenie viazanosti ich ponuky zábezpeku vo výške 80.000,00 eur. Vyhodnotenie superreverzný
postup.
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VI.5)    DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
01.06.2022
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