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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
Obec Pribylina
IČO:  00315711
Pribylina 384, 032 42 Pribylina
Slovensko
Kontaktné miesto (miesta):  Moyzesova 177/9, 03301 Liptovský Hrádok
Kontaktná osoba: Dana Kičinová
Mobil: +421 910955456
Telefón: +421 445224411
Fax: +421 445293210
Email: dana.kicinova@gmail.com
Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL):  http://www.pribylina.sk
Ďalšie informácie možno získať na:  inom mieste
Príloha A.I) Adresa a kontaktné miesto (miesta), na ktorých možno získať ďalšie informácie
Dana Kičinová
IČO:  44102011
Moyzesova 177/9 , 033 01 Liptovský Hrádok
Slovensko
Kontaktné miesto (miesta):  Moyzesova 177, 03301 Liptovský Hrádok
Kontaktná osoba: Dana Kičinová
Mobil: +421 910955456
Telefón: +421 5224411
Email: dana.kicinova@gmail.com
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 

RA - Regionálna alebo miestna agentúra/úrad
Zatriedenie obstarávajúceho subjektu podľa zákona: § 6 ods. 1 písm. b)

ODDIEL II. PREDMET ZÁKAZKY
II.    OPIS

II.1.    Názov zákazky 
Rekonštrukcia miestnych komunikácií Pribylina

II.1.2.    Druh zákazky a miesto uskutočňovania stavebných prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb 
Stavebné práce
Hlavné stavenisko alebo miesto uskutočňovania stavebných prác:  intravilán obce Pribylina
NUTS kód: 
SK

II.1.3.    Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov) 
Rekonštrukcia miestnych komunikácii Pribylina  
SO01 Komunikácie a spevnené plochy (komunikácia aj plochy sú navrhnuté zo zámkovej dlažby) 
a.)VETVA A celková dĺžka 395,0m a šírka 4,0m- jedná sa o celkovú rekonštrukciu 
b.)VETVAB- celková dĺžka 114,0m a šírka 3,0m- jedná sa o celkovú rekonštrukciu 
c.)VETVAC celková dĺžka 157,0m a šírka 3,0m- jedná sa o celkovú rekonštrukciu 
d.)VETVAD celková dĺžka 149,90m a šírka 3,0m- jedná sa o celkovú rekonštrukciu 
SO02 Verejné osvetlenie 
SO03 Slaboprúdové rozvody 
SO04 Sadové úpravy 
 
I. Etapa realizácie stavby plánovaná v roku 2014 zahŕňa časti stavby  
SO01 komunikácie a spevnené plochy v rozsahu - VETVA A + prislúchajúce časti objektov k tejto vetve SO02 verejné
osvetlenie, SO03 slaboprúdové rozvody a SO04 sadové úpravy, tak aby táto časť bola funkčná a bolo vytvorené
podmienky na napojenie ostatnej časti stavby 
II. Etapa realizácie stavby plánovaná v roku 2014-2015 zahŕňa časti stavby  
SO01 komunikácie a spevnené plochy v rozsahu - VETVAB + prislúchajúce časti objektov k tejto vetve SO02 verejné
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osvetlenie, SO03 slaboprúdové rozvody a SO04 sadové úpravy, vetva sa bude realizovať ako samostatný celok  
III. Etapa realizácie stavby plánovaná v roku 2014-2015 zahŕňa časti stavby  
SO01 komunikácie a spevnené plochy v rozsahu - VETVAC + prislúchajúce časti objektov k tejto vetve SO02 verejné
osvetlenie, SO03 slaboprúdové rozvody a SO04 sadové úpravy, vetva sa bude realizovať ako samostatný celok  
IV. Etapa realizácie stavby plánovaná v roku 2014-2015 zahŕňa časti stavby  
SO01 komunikácie a spevnené plochy v rozsahu - VETVAD + prislúchajúce časti objektov k tejto vetve SO02 verejné
osvetlenie, SO03 slaboprúdové rozvody a SO04 sadové úpravy, vetva sa bude realizovať ako samostatný celok

II.1.4.    Spoločný slovník obstarávania (CPV) 
Hlavný predmet 
Hlavný slovník: 45233120-6 

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

Celková dĺžka rekonštruovaných miestnych komunikácií je 815,98 m.
II.2.2.    Predpokladaná hodnota predmetu zákazky bez DPH 

Hodnota:  421 724,0000 EUR
II.3.    Trvanie zmluvy alebo lehota dodania 

Obdobie:  v dňoch (od zadania zákazky)
Zadajte hodnotu:  270

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:  § 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, 
 
§ 26 ods.1 písm. b) - záujemca/uchádzač, ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu nebol právoplatne
odsúdený za trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním. 
 
§ 26 ods.1 písm. c) - na záujemcu/uchádzača nebol vyhlásený konkurz, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu
zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku. 
 
§ 26 ods. 1 písm. d) - záujemca/uchádzač nemá evidované nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne
poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia. 
 
§ 26 ods.1 písm. e) - záujemca/uchádzač nemá evidované daňové nedoplatky, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia. 
 
§ 26 ods.1 písm. f) - záujemca/uchádzač je oprávnený uskutočňovať stavebné práce alebo poskytnúť službu vo vzťahu
aspoň k jednému predmetu zákazky, na ktorú predkladá uchádzač ponuku alebo žiadosť o účasť. 
 
§ 26 ods.1 písm. g) - záujemcovi/uchádzačovi nebolo v predchádzajúcich troch rokoch preukázané závažné porušenie
odborných povinností, ktoré dokáže verejný obstarávateľ preukázať. 
 
§ 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, keď 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, keď k nástupníctvu došlo, právoplatne uložený zákaz účasti vo
verejnom obstarávaní, 
3. ktorá sa stala právnym nástupcom osoby, ktorá mala v čase, keď k nástupníctvu došlo, právoplatne uložený zákaz
účasti vo verejnom obstarávaní. 
§ 26 ods.1 písm. 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, 
§ 26 ods.1 písm. 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 
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Záujemcu/Uchádzača zapísaného v zozname podnikateľov na Úrade pre verejné obstarávanie oprávňuje preukázať
splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 26 ods. 2 predložením potvrdenia úradu. 
V prípade, že potvrdenie nezahŕňa aj §26 ods.1 písm. h) , i) a j) tieto doklady nahradí čestným vyhlásením 
(2) Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienok účasti podľa odseku 1 
a) §26 písm. a) a b) výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace, 
b) §26 písm. c) potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace, 
c) §26 písm. d) potvrdením Sociálnej poisťovne a zdravotnej poisťovne nie starším ako tri mesiace, 
d) §26 písm. e) potvrdením miestne príslušného daňového úradu nie starším ako tri mesiace, 
e) §26 písm. f) dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, 
f) §26 písm. h) čestným vyhlásením, 
g)§26 písm. i) a j) čestným vyhlásením. 
Na preukázanie splnenia podmienky účasti môže uchádzač využiť inštitút čestného vyhlásenia podľa § 32 ods. 11
zákona o verejnom obstarávaní. 
Ak uchádzač alebo záujemca nemá sídlo v Slovenskej republike a krajina jeho sídla nevydáva niektoré z dokladov
uvedených v odseku 2 alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa
predpisov platných v krajine jeho sídla. 
Ak má uchádzač alebo záujemca sídlo v členskom štáte inom ako Slovenská republika a právo tohto členského štátu
neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, možno ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom,
notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v krajine pôvodu alebo v
krajine sídla uchádzača alebo záujemcu. 
Splnenie podmienok účasti podľa § 26 ods. 2 môže uchádzač preukázať potvrdením Úradu pre verejné obstarávanie o
zapísaní do zoznamu podnikateľov podľa § 128 zákona o verejnom obstarávaní.  
Ak ponuku predkladá skupina dodávateľov, doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní
pre osobné postavenie predloží každý člen skupiny osobitne. 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.  
Odôvodnenie primeranosti určenej podmienky účasti vo vzťahu k predmetu zákazky podľa § 32 zákona o verejnom
obstarávaní: Verejný obstarávateľ požaduje doklady preukazujúce osobné postavenie uchádzača v súlade s § 26 zákona
o verejnom obstarávaní.

III.1.2.    Ekonomické a finančné postavenie 
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti:  Záujemca/Uchádzač predloží
vyjadrenie banky alebo pobočky zahraničnej banky, v ktorej má záujemca vedený účet o schopnosti záujemcu plniť si
finančné záväzky.  
V predmetnom vyjadrení banka/banky, pobočka zahraničnej banky, potvrdí/ potvrdia, že Záujemca/Uchádzač: 
a) za predchádzajúce tri roky až ku dňu vystavenia vyjadrenia banky resp. len za tie roky, za ktoré je dostupné v
závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti:  
- nebol v nepovolenom debete,  
- jeho účet nebol predmetom exekúcie, 
- v prípade splácania úveru/úverov, si plní záväzky, vyplývajúce z úverových vzťahov.  
Predložené vyjadrenie banky/ vyjadrenia bánk nesmie/nesmú byť staršie ako 3 mesiace ku dňu uplynutia lehoty na
predkladanie ponúk. Výpis z účtu sa nepovažuje za potvrdenie z banky/bánk a verejný obstarávateľ ho neuzná. 
Zároveň s vyjadrením/vyjadreniami banky/bánk záujemca predloží ČESTNÉ VYHLÁSENIE podpísané štatutárnym
zástupcom záujemcu alebo osobou oprávnenou konať za záujemcu opatrené dátumom a pečiatkou záujemcu, že
predložil vyjadrenia všetkých bánk alebo pobočiek zahraničných bánk, v ktorých má vedený/é účet/účty a že v iných
bankách nemá záväzky. 
Odôvodnenie primeranosti podmienky v zmysle § 32 ods. 6: 
Vyjadrenie banky je potrebné na preukázanie ekonomickej stability záujemcu/uchádzača  
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
alebo obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude môcť reálne disponovať so zdrojmi osoby, ktorej postavenie
využíva na preukázanie finančného a ekonomického postavenia. Túto skutočnosť preukazuje záujemca alebo uchádzač
písomnou zmluvou uzavretou s touto osobou, obsahujúcou záväzok osoby, ktorej zdrojmi mieni preukázať svoje
finančné a ekonomické postavenie, že táto osoba poskytne plnenie počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba,
ktorej zdroje majú byť použité na preukázanie finančného a ekonomického postavenia musí spĺňať podmienky účasti
podľa § 26 ods. 1 vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli zdroje záujemcovi alebo uchádzačovi
poskytnuté. Ak uchádzač alebo záujemca preukázal finančné a ekonomické postavenie zdrojmi inej osoby a počas
trvania zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody dôjde k plneniu, ktorého sa toto preukázanie týka, uchádzač
alebo záujemca je oprávnený toto plnenie poskytnúť len sám, alebo prostredníctvom tej osoby, písomnou zmluvou s
ktorou toto postavenie preukázal; možnosť zmeny subdodávateľa tým nie je dotknutá

III.1.3.    Technická alebo odborná spôsobilosť 
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti:  Podľa § 28 ods. 1 písm. b)
zákona o verejnom obstarávaní - zoznamom stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov
(2013,2012,2011,2010,2009) doplneným potvrdeniami o uspokojivom vykonaní stavebných prác s uvedením cien, miest
a lehôt uskutočnenia prác a zhodnotenia uskutočnených prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom  
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1. bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona č. 25/2006 Z. z, dokladom je referencia,  
2. bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona č. 25/ 2006, dôkaz o plnení potvrdí
odberateľ, ak také potvrdenie uchádzač nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača o ich uskutočnení, doplnený dokladom,
preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené.  
Odôvodnenie primeranosti podmienky účasti: Vyplýva z rozsahu predmetu zákazky, aby sa verejný obstarávateľ sa uistil,
že plnenie zmluvy bude zabezpečované spôsobilým zmluvným partnerom v požadovanom rozsahu a kvalite.  
Minimálna požadovaná úroveň štandardov* :Uchádzač musí zoznamom stavebných prác, doplneným potvrdeniami o
uspokojivom vykonaní stavebných prác podľa § 28 ods. 1 písm. b) bodu 1 a 2 zákona o verejnom obstarávaní,
preukázať, že v uvedenom referenčnom období (2013,2012, 2011,2010,2009,) realizoval stavebné práce, ktoré boli
ohodnotené spolu vo výške min. 800 tis. € bez DPH a aby min. 3 zákazky na uskutočnenie stavebných prác rovnakého
alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky, boli s minimálnym rozpočtovým nákladom 100.000,- € bez DPH
na jednu zákazku.  
* Za stavbu rovnakého alebo podobného charakteru ako predmet zákazky sa považuje stavba alebo rekonštrukcia
stavieb klasifikovaných ako inžinierska stavba, 2112 miestne komunikácie ( napr. komunikácie, spevnené plochy,
parkoviská, chodníky, námestia atď.) podľa opatrenia č. 128/ 2000 Z. z.. ktorým sa vyhlasuje klasifikácia stavieb, alebo
iného ekvivalentného predpisu vydaného v členských štátoch EÚ.  
* V zozname stavebných prác uchádzač uvedie minimálne údaje:  
- obchodný názov, adresu alebo miesto podnikania odberateľa,  
- názov zákazky/stavebných prác, miesto,  
- zmluvnú cenu uvedenú v € bez DPH (ak obdobie realizácie danej zákazky prekračuje referenčné obdobie je treba
uviesť okrem celkovej zmluvnej ceny zákazky aj adekvátny finančný objem zodpovedajúci referenčnému obdobiu),  
-zmluvné obdobie (lehota uskutočnenia stavebných prác) od (termín začatia) /do (termín ukončenia) 
* Zoznam stavebných prác bude predložený formou originálu alebo úradne osvedčenej kópie, podpísaný oprávnenou
osobou uchádzača (t.j. štatutárnym orgánom uchádzača, alebo osobou poverenou konať za uchádzača, na základe
priloženého splnomocnenia).  
* Zoznam stavebných prác bude doplnený potvrdeniami o uspokojivom vykonaní stavebných prác v súlade s § 28 ods. 1
písm. b) bodu 1 a 2 zákona o verejnom obstarávaní, ktoré budú obsahovať minimálne tieto údaje:  
- obchodný názov zhotoviteľa,  
- obchodný názov, adresu alebo miesto podnikania odberateľa,  
- názov zákazky/stavebných prác a stručný popis uskutočnených prác, miesto,  
- zmluvnú cenu uvedenú v € bez DPH (ak obdobie realizácie danej zákazky prekračuje referenčné obdobie je treba
uviesť okrem celkovej zmluvnej ceny zákazky aj adekvátny finančný objem zodpovedajúci referenčnému obdobiu),  
-zmluvné obdobie (lehota uskutočnenia stavebných prác) od (termín začatia)/ do (termín ukončenia) 
- meno a priezvisko, tel. kontakt a funkciu zodpovednej osoby odberateľa, u ktorej je možné overiť si uvedené
potvrdenie o uspokojivom vykonaní stavebných prác,  
- zhodnotenie odberateľa uskutočnených prác podľa obchodných podmienok,  
- dátum potvrdenia dôkazu o plnení; podpis osoby, ktorá koná za odberateľa.  
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo overiť hodnotenie a pravdivosť údajov u uvedených odberateľov.  
 
* Potvrdenia o uspokojivom vykonaní stavebných prác budú predložené formou originálu alebo úradne osvedčenej
kópie. Odporúčame spracovať potvrdenie o uspokojivom vykonaní stavebných prác (referenciu, dôkaz o plnení)  
* Ak bude v potvrdení o uspokojivom vykonaní stavebných prác zmluvná cena uvedená v inej mene ako €, uchádzač
uvedie zmluvnú cenu aj v mene €. (Prepočet môže byť dopísaný do uvedeného potvrdenia ručne perom, kurzom
uvedenej meny k mene euro, platným ku dňu zverejnenia výzvy na predkladanie ponúk vo vestníku VO. Platný kurz na
prepočet uvedenej meny do meny na vyhodnotenie ponúk je daný zverejneným kurzovým lístkom NBS v uvedený deň.)  
* V prípade že realizácia danej zákazky bola realizovaná uchádzačom len z časti (napr. člen združenia, skupiny
dodávateľov a pod.), musí byť z dokladov zrejmé, v akom finančnom objeme v referenčnom období realizoval zákazku
stavebných prác uchádzač. 
 
Odôvodnenie primeranosti podmienky účasti: Uchádzač musí preukázať, že osoby poverené riadením stavebných prác
majú zodpovedajúcu odbornú prax a kvalifikáciu. 
 
** Údaje v zmysle § 28 ods. 1 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní budú predložené formou zoznamu osôb. Zoznam
musí obsahovať údaje v rozsahu: meno a priezvisko, druh vzdelania (škola, odbor), pracovné zaradenie, počet rokov
odbornej praxe. Vyžaduje sa aby min. jedna z osôb, priamo zodpovedných za riadenie stavebných prác mala odbornú
spôsobilosť na výkon činnosti stavbyvedúceho doloženú dokladom o odbornej spôsobilosti na vybrané činnosti vo
výstavbe podľa zák. č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov a zák. č. 138/1992 Zb. o autorizovaných stavebných
inžinieroch v znení neskorších predpisov alebo iný ekvivalentný doklad preukazujúci túto skutočnosť (obdobné
osvedčenie vydané v krajine Európskej únie) s odborným zameraním na pozemné stavby alebo inžinierske stavby.  
 
**Zoznam s údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo odbornej kvalifikácii riadiacich zamestnancov, osobitne osôb
zodpovedných za riadenie stavebných prác bude predložený formou originálu alebo úradne osvedčenej kópie, podpísaný
oprávnenou osobou uchádzača (t.j. štatutárnym orgánom uchádzača, alebo osobou poverenou konať za uchádzača, na
základe priloženého splnomocnenia).  
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** Doklad o odbornej spôsobilosti na výkon činnosti stavbyvedúceho bude doložený formou úradne osvedčenej
fotokópie, alebo vo fotokópii opatrenej originálom odtlačku pečiatky a originálom podpisu danej odborne spôsobilej
osoby 
Uchádzač môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity
inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač verejnému obstarávateľovi preukázať, že
pri plnení zmluvy bude môcť reálne disponovať s kapacitami osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie
technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Túto skutočnosť preukazuje uchádzač písomnou zmluvou uzavretou
s touto osobou, obsahujúcou záväzok osoby, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju
technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť, že táto osoba poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného
vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti, musí spĺňať
podmienku účasti podľa § 26 ods. 1 vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli kapacity uchádzačovi
poskytnuté. Ak uchádzač preukáže technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť technickými a odbornými
kapacitami inej osoby a počas trvania zmluvy dôjde k plneniu, ktorého sa toto preukázanie týka, uchádzač je oprávnený
toto plnenie poskytnúť len sám, alebo prostredníctvom tej osoby, písomnou zmluvou s ktorou toto postavenie preukázal;
možnosť zmeny subdodávateľa tým nie je dotknutá.  
 
Ak ponuku predkladá skupina dodávateľov, preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa technickej a odbornej
spôsobilosti podľa § 28 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z. z., spoločne.
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.2.1.    Evidenčné číslo spisu, ktoré pridelil verejný obstarávateľ/obstarávateľ

688/2013
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:  31.10.2013 11:00
Úhrada za súťažné podklady
Uvedte:  Nie

IV.2.3.    Lehota na predkladanie ponúk 
Dátum a čas:  31.10.2013 11:00

IV.2.4.    Podmienky otvárania ponúk 
Dátum a čas:  31.10.2013 11:05
Miesto :  Otváranie ponúk, časť Ostatné sa uskutoční dňa 31.10.2013 o 11.05 hod. na Obecnom úrade Pribylina.
Otváranie častí ponúk Ostatné je neverejné. 
Otváranie častí ponúk Kritériá prebehne v termíne a za podmienok podľa § 41 zákona o verejnom obstarávaní. 
 
Na otváraní časti ponúk "Kritériá" sa môže zúčastniť uchádzač, ktorý predložil ponuku v lehote na predkladanie ponúk a
nebol v procese otvárania a vyhodnotenia ponúk, časti Ostatné vylúčený. Uchádzač môže byť zastúpený osobou
oprávnenou zúčastniť sa na otváraní ponúk za uchádzača. Uchádzač (fyzická osoba), štatutárny orgán alebo člen
štatutárneho orgánu uchádzača (právnická osoba) sa preukáže na otváraní ponúk 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. Žiadosť o účasť vo verejnom obstarávaní je potrebné predložiť v slovenskom alebo českom jazyku.  
2. Súťažné podklady sa poskytujú na základe písomnej žiadosti. Záujemcovi predkladajú písomné žiadosti v listinnej
podobe ako nascenovaný dokument s pečiatkou a podpisom elektronicky na adrese : dana.kicinová@gmail.com,
prostredníctvom pošty, alebo iného poskytovateľa služieb prepravy zásielok, alebo osobne na adrese : Dana Kičinová,
Moyzesova 177, 03301 Liptovský Hrádok. V prípade osobného prevzatia súťažných podkladov, verejný obstarávateľ ich
poskytne v pracovných dňoch v čase od 8.00 do 12.00 hod, po predchádzajúcom telefonickom dohovore u kontaktnej
osoby verejného obstarávateľa.  
Pre účely vysvetľovania je určená elektronická komunikácia. V prípade použitia elektronickej komunikácie je záujemca
povinný doručenie potvrdiť emailom 
3. Napriek lehote stanovenej na prijímanie žiadostí o súťažné podklady určenej v súlade s výkladovým stanoviskom č. 7/
2013 ÚVO odporúčame záujemcom, aby si súťažné podklady vyžiadali v takom časovom horizonte, ktorý im zabezpečí,
že obdržia súťažné podklady od verejného obstarávateľa pred dátumom predkladania ponúk a dostatočný časový
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priestor na vypracovanie ponúk, aby si tým v prípade potreby využitia inštitútu vysvetľovania, vytvorili aj dostatočný
časový priestor na jeho využitie, resp. aby mal prístup k všetkým vysvetleniam poskytnutých verejným obstarávateľom,
na základe prípadných žiadostí o vysvetľovanie od ostatných záujemcov.  
4. Žiadosť o súťažné podklady bude obsahovať obchodné meno, sídlo záujemcu, poštovú adresu záujemcu, predmet
zákazky, telefonický a elektronický kontakt na kontaktnú osobu záujemcu.  
5. Záujemca môže požiadať v prípade potreby o vysvetlenie súťažných podkladov na adrese : Dana Kičinová, Moyzesova
177, 03301 Liptovský Hrádokl v písomnej forme (listinnej podobe) najneskôr šesť pracovných dní pred uplynutím lehoty
na predkladanie ponúk.  
6. Lehota viazanosti ponúk: do 31. 12. 2013.  
7. Verejný obstarávateľ môže zrušiť použitý postup zadávania zákazky podľa § 100 ods. 1 písm. i) zákona o verejnom
obstarávaní, v súlade s ustanovením § 46 zákona o verejnom obstarávaní. 
8. Verejný obstarávateľ požaduje zložiť zábezpeku na súťažnú ponuku vo výške 9.000,-€, podmienky je zloženia a
uvoľnenia sú uvedené v súťažných podkladoch.

VI.3.    Dátum odoslania tejto výzvy 
10.10.2013
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