
 

VÝZVA 
 

Podprahová zákazka  
 
podľa § 99 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov na dodanie prác 
 

„Rekonštrukcia strechy“ 
 
1. Identifikácia verejného obstarávateľa 
 THS ÚSV SAV 
 Klemensova 19 
 813 64 Bratislava 
 Štatutárny zástupca: Ing. Gabriela Mokráňová, riaditeľka 
 IČO: 00212041 
 Právna forma: Štátna rozpočtová organizácia 
 Bankové spojenie: Štátna pokladnica, Radlinského 32, Bratislava 
 Číslo účtu: 7000005954/8180 
 Tel.: 0-0421-2-220907979 
 Adresa hlavnej stránky ver. obstarávateľa (URL): http://www.thsusv.sav.sk  
 Verejný obstarávateľ § 6 ods. 1 písm. d) zákona č. 25/2006 Z. z. o ZVO.  

Kontaktná osoba pre styk s uchádzačmi: Dana Drgoňová, odb. spôsobilá osoba pre 
verejné obstarávanie 

    E:mail: dana.drgonova@savba.sk 
Tel.:  0-0421-2-52926322  kl.112 

     Fax:  0-0421-0-52931612  
 
2. Predmet zákazky 
 Predmetom zákazky sú stavebné práce súvisiace s rekonštrukciou strechy. 

      Stručný opis zákazky:   
- Rekonštrukcia  pôvodnej strechy trojposchodového domu penziónu Bystrina v    

Trenčianskych Tepliciach s členitou sedlovou + pultovou strechou. Kompletná 
výmena strechy včítane časti krovu. Súčasťou výmeny krytiny bude aj výmena 
oplechovania a zateplenie strechy, montáž bleskozvodov, stolárske práce, murárske 
práce, kontrola  stavu jestvujúcich komínov, ich statické posúdenie, zameranie 
vnútorného otvoru  a vyvložkovanie. 

 
 
Práce budú vykonané v zmysle projektu a rozpisu krycí list zadania - výkaz výmer.  

 
    Číselný kód pre spoločný slovník obstarávania CPV:  

Hlavný predmet 
Hlavný slovník: 45260000-7 
Doplňujúce predmety 
Hlavný slovník: 45261211-6, 45261300-7, 45261410-1, 45312311-0, 45262520-2,   
45421000-4, 45442000-7. 

3. Typ zmluvy 
Zmluva o dielo uzavretá v zmysle §  536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 
Zb. v znení neskorších predpisov. 



Trvanie zmluvy alebo lehota ukončenia prác: 2 mesiace (od uzatvorenia zmluvy). 
 
 

4. Miesto poskytnutia prác: 
 Penzión Bystrina, Šrobárova 4, Trenčianske Teplice. 
5. Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH: 
 Hodnota: 26 500,00  EUR. 
6. Možnosť predloženia ponuky: 
 Iba na celý predmet zákazky. 
7. Variantné riešenie: 
 Neumožňuje sa. 
8. Poskytovanie súťažných podkladov: 
 Súťažné podklady si môže záujemca vyžiadať na adrese: 
 THS ÚSV SAV 
 Klemensova 19, 813 64 Bratislava 

Dana Drgoňová 
    E:mail: dana.drgonova@savba.sk 

Tel.:  0-0421-2-52926322  kl.112 
     Fax:  0-0421-0-52931612  
 Súťažné podklady sa budú vydávať: 
 V pracovných dňoch  do 7.5.2013 
 V pracovnom čase od 8.00 hod. do 13.00 hod. 
 Spôsob prevzatia: 

a) osobné prevzatie na základe písomnej žiadosti, 
b) zaslané poštovou zásielkou na základe písomnej žiadosti  
Úhrada za súťažné podklady sa nevyžaduje. 

10. Lehota na predkladanie ponúk: 
 Dátum: do 21.5.2013 do 11.00 hod. 

Adresa na ktorú sa majú ponuky doručiť je uvedená v bode 1. a 8. V prípade osobného 
doručenia uchádzači odovzdajú ponuku pani Drgoňovej, I. poschodie, kancelária č. 41, 
v pracovných dňoch od 8.00 hod. do 13.00 hod. 
Jazyk ponuky: Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku. 
Uchádzač vloží dve samostatné uzavreté obálky označené ako časť „Ostatné“ a časť   
„Kritériá“ do hlavnej obálky .  
 
Otváranie ponúk: 
sa uskutoční 21.5.2013 o 11,30 hod. na  adrese THS ÚSV SAV, Klemensova 19, 
Bratislava. 
Uvedená lehota sa týka otvárania časti ponúk „OSTATNÉ“, ktoré je neverejné a ktoré 
sa uskutoční v zmysle § 41 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní. Po otvorení časti 
ponuky, označenej ako „Ostatné“  komisia vykoná všetky úkony podľa tohto zákona, 
spočívajúce vo vyhodnotení tejto časti ponuky, podaní vysvetlenia, splnenia 
podmienok účasti ponuky a vylúčeniu uchádzačov.  

 
Otváranie časti ponúk označených ako „Kritériá“ vykoná komisia najskôr deň, 
nasledujúci po dni márneho uplynutia lehôt podľa § 41 ods. 2 zákona a to len vo 
vzťahu k ponukám, ktoré neboli vylúčené. Otváranie častí ponúk označené ako 
„Kritériá“ vykoná komisia na mieste a v čase oznámenom uchádzačom, ktorých 
ponuky neboli vylúčené. 
 



 
 
 
 
 

11. Podmienky financovania: 
predmet zákazky bude financovaný zo štátneho rozpočtu, formou bezhotovostného 
platobného styku, bez zálohovej platby. Splatnosť faktúr je 21 dní od ich doručenia 
verejnému obstarávateľovi.      
 

12. Podmienky účasti uchádzačov: 
. 

1. Podmienky účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 26 zákona o verejnom 
obstarávaní 
Uchádzač musí spĺňať podmienku účasti uvedenú v § 26 ods. 1, písm. f) zákona 
o verejnom obstarávaní.  
Splnenie tejto podmienky preukáže predložením originálneho dokladu alebo jeho 
overenej kópie  podľa § 26 ods. 2 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní – dokladom 
o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu: 
 

2. Doklad podľa § 26 ods. 2 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní môže uchádzač 
nahradiť predložením platného potvrdenia o zapísaní do zoznamu podnikateľov 
vydaného Úradom pre verejné obstarávanie podľa § 128 ods. 1 zákona o verejnom 
obstarávaní. 

  
 Ak ponuku predkladá skupina dodávateľov, splnenie tejto podmienky účasti uchádzač 

predkladá osobitne za každého člena skupiny. 
  
3.  Podmienky účasti vo verejnom obstarávaní, týkajúce sa finančného 

a ekonomického postavenia v zmysle § 27 zákona o verejnom obstarávaní. 
 Nepožaduje sa. 
 
4. Podmienky účasti vo verejnom obstarávaní týkajúce sa technickej alebo 

odbornej spôsobilosti v zmysle § 28 až 30 zákona o verejnom obstarávaní. 
Uchádzač v ponuke predloží nasledovné doklady, ktorými preukazuje svoju technickú  

alebo odbornú spôsobilosť na vykonanie prác a preukáže ju  
               predložením originálnych dokladov alebo ich úradne osvedčených kópií: 

 
Predložením zoznamu uskutočnených prác rovnakého alebo porovnateľného  
charakteru ako je predmet zákazky za predchádzajúcich päť rokov ( 2008, 2009, 
2010, 2011 a 2012) doplnenými potvrdeniami o uspokojivom vykonaní  prác 
s uvedením cien, miest a  lehôt uskutočnenia prác  a zhodnotenia uskutočnených 
prác  podľa obchodných podmienok, ak odberateľom 

a) bol verejný obstarávateľ podľa zákona, dôkaz o plnení potvrdí tento verejný    
obstarávateľ, 

b) bola iná osoba ako verejný obstarávateľ, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak 
to nie je možné, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení.  

    c)  Uchádzač vo svojom vyhlásení uvedie objektívnu nemožnosť predloženia  
 dôkazu   – potvrdení odberateľov. 



d)      Predložený zoznam uskutočnených prác musí obsahovať:  

-  obchodné meno alebo názov odberateľa, kontakt  na odberateľa, kde je     
možné informácie overiť (č. tel.; email),   

- sídlo objednávateľa,  
- názov predmetu plnenia zmluvy, stručný opis, 
- zmluvnú cenu a zmluvnú lehotu dodania. 

e) Minimálna úroveň podmienky: 
Uchádzač musí preukázať realizáciu stavebných prác rovnakého alebo 
porovnateľného charakteru ako je predmet zákazky v uvedenom období  
predložením minimálne troch zmlúv zrealizovaných prác. 

 
f) V prípade dokladov, 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 roku, v ktorom došlo ku skutočnosti, rozhodujúcej 
pre preukázanie splnenia predmetnej podmienky účasti, t.j. v ktorom sa referencia 
realizovala. 
Doklady, ktorými  uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti, ktoré sú 
vyjadrené v inej mene ako euro, uchádzač predloží v pôvodnej mene a v mene 
euro.  

 
g) V prípade, že uchádzač využije na preukázanie technickej spôsobilosti alebo 

odbornej spôsobilosti technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich 
právny vzťah v čase predloženia ponuky, musí uchádzač verejnému 
obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude môcť reálne disponovať 
s kapacitami osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej 
spôsobilosti. Túto skutočnosť preukazuje uchádzač písomnou zmluvou uzavretou 
s touto osobou, obsahujúcou záväzok osoby, ktorej technickými a odbornými 
kapacitami mieni preukázať svoju technickú alebo odbornú spôsobilosť, že táto 
osoba poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu.  
 

13. Kritériá na hodnotenie ponúk: 
Kritérium č. 1 Cena s DPH  v EUR          
 

14. Uplynutie lehoty viazanosti: 31.7.2013. 
15. Ďalšie informácie  

Súťažné podklady si záujemcovia vyžiadajú písomnou žiadosťou, doručenou na 
adresu: THS ÚSV SAV, Klemensova 19, 813 64 Bratislava. Verejný obstarávateľ 
bude akceptovať aj žiadosť o súťažné podklady e-mailom na adrese: 
dana.drgonova@savba.sk, ale súčasne ju záujemca doručí poštou. V žiadosti 
o poskytnutie súťažných podkladov je potrebné uviesť: názov súťaže alebo 
identifikáciu oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania, identifikačné údaje 
žiadateľa/záujemcu (celý názov a adresu sídla), v prípade inej poštovej doručovacej 
adresy ako je sídlo žiadateľa/záujemcu musí obsahovať aj túto adresu a musí byť 
podpísaná žiadateľom. 
Verejný obstarávateľ požaduje predloženie ponuky v jednom originálnom vyhotovení 
a jednej elektronickej kópii na CD/DVD nosiči vo formáte pdf ako text v jednom 
súbore. 

 
Dana Drgoňová 
reg.č. G-0228-061-2001 


