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e Vestník

2567 - WYP
Vestník č. 40/2014 - 26.02.2014

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK (PODLIMITNÉ ZÁKAZKY)
Formulár: Formulár č. 7 podľa Vyhlášky č. 171/2013 Z. z.
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ/OBSTARÁVATEĽ
Ekonomická univerzita v Bratislave
IČO: 00399957
Dolnozemská cesta 1, 85235 Bratislava - mestská časť Petržalka
Slovensko
Kontaktné miesto (miesta): oddelenie pre verejné obstarávanie
Kontaktná osoba: Ing. Peter Ondrejka
Telefón: +421 267295270
Fax: +421 267295185
Email: peter.ondrejka@euba.sk
Ďalšie informácie možno získať na už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach)
Súťažné a doplňujúce podklady možno získať na už uvedenej adrese a kontaktnom mieste
(miestach)
Ponuky budú doručené na už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach)
I.2. Druh verejného obstarávateľa/obstarávateľa
I.2.1. Druh verejného obstarávateľa/obstarávateľa
OP - Organizácia riadená verejným právom
Zatriedenie obstarávajúceho subjektu podľa zákona: § 6 ods. 1 písm. d)
ODDIEL II. PREDMET ZÁKAZKY
II. OPIS
II.l. Názov zákazky
Rekonštrukcia ŠD Florský park blok C Prokopa Veľkého 41, Bratislava
11.1.2. Druh zákazky a miesto uskutočňovania stavebných prác, dodania tovarov alebo
poskytovania služieb
Stavebné práce
Fllavné stavenisko alebo miesto uskutočňovania stavebných prác: Bratislava
NUTS kód:
SK010
11.1.3. Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov)
Uskutočnenie rekonštrukcie ŠD Florský park Ekonomickej univerzity v Bratislave, blok C,
Prokopa Veľkého 41, Bratislava špecifikovanej výkazmi výmer a ďalšími technickými
podkladmi, ktoré poskytuje projektová dokumentácia.
Špecifikácia zákazky podľa výkazov výmer a projektová dokumentácia tvoria prílohu
súťažných podkladov.
Rekonštrukcia zameraná na modernizáciu lôžkových podlaží vytvorením bunkového systému s
hygienickým zázemím (výmena otvorových vyplní, úprava vnútorných povrchov stien a
stropov, vnútorné rozvody - voda, kanalizácia, kúrenie, elektro, slaboprudy.)
II. 1.4. Spoločný slovník obstarávania (CPV)
Hlavný predmet
Hlavný slovník: 45000000-7
II.2. Množstvo alebo rozsah zákazky
II.2.2. Predpokladaná hodnota predmetu zákazky bez DPH
Hodnota 1 084 000,0000 EUR
II.3. Trvanie zmluvy alebo lehota dodania
Obdobie v mesiacoch (od zadania zákazky)
Zadajte hodnotu: 12
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ODDIEL III. OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.l. Podmienky účasti
III.1.1. Osobné postavenie
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti:
Uchádzač musí spôsobom podľa § 128 zákona o verejnom obstarávaní spĺňať podmienky
účasti týkajúce sa osobného postavenia uvedené v § 26 ods. 1 zákona o verejnom
obstarávaní:
1.1 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;
1.2 nebol on ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu právoplatne odsúdený
za trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním;
1.3 nebol naňho vyhlásený konkurz, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené
konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku;
1.4 nemá evidované nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a
príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia;
1.5 nemá evidované daňové nedoplatky, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia;
1.6 je oprávnený dodávať tovar vo vzťahu aspoň k jednému predmetu zákazky na ktorú
predkladá uchádzač ponuku;
1.7 nebolo mu v predchádzajúcich troch rokoch preukázané závažné porušenie odborných
povinností, ktoré dokáže verejný obstarávate!' preukázať;
1.8 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.
1.9 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;
1.10 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.
Uchádzač preukazuje splnenie podmienok uvedených v bodoch 1.1 až 1.6 a 1.8 až 1.10:
1.11 podľa bodu 1.1 a 1.2: výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace;
1.12 podľa bodu 1.3: potvrdením príslušného súdu nie starším ako trimesiace;
1.13 podľa bodu 1.4: potvrdením Sociálnej poisťovne a zdravotnej poisťovne nie starším ako
tri mesiace;
1.14 podľa bodu 1.5: potvrdením miestne príslušného daňového úradu nie starším ako tri
mesiace;
1.15 podľa bodu 1.6: dokladom o oprávnení dodávať tovar;
1.16 podľa bodu 1.8., 1.9. a 1.10 čestným vyhlásením.
1.17 Podnikatel vo verejnom obstarávaní preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom
obstarávaní podľa § 26 zákona o verejnom obstarávaní údajmi a dokladmi, zapísanými v
zozname podnikateľov v súlade s výkladovým stanoviskom č. 10/2 013 Úradu pre verejné
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III.1.2.

obstarávanie zo dňa 23.7.2013 .
1.18 Podnikateľ, ktorý má sídlo alebo miesto podnikania v inom členskom štáte, je na účely
zápisu a zmeny údajov v zozname podnikateľov oprávnený predložiť rovnocenné doklady,
vydané príslušným orgánom iného členského štátu, alebo potvrdenie o zápise do obdobného
zoznamu alebo iný rovnocenný doklad, vydaný príslušným orgánom iného členského štátu,
ktorý obsahuje potvrdenie skutočností, ktoré sú predmetom zápisu alebo zmeny údajov v
zozname podnikateľov.
1.19 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
záujemcu/uchádzača;
Ak uchádzač nemá sídlo v Slovenskej republike a krajina jeho sídla nevydáva niektoré z
dokladov podľa § 26 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní alebo nevydáva ani rovnocenné
doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v krajine jeho
sídla.
1.20 Ak uchádzačovi bolo v predchádzajúcich troch rokoch preukázané závažné porušenie
odborných povinností, ktoré dokáže verejný obstarávate!' preukázať, bude zo súťaže
vylúčený;
1.21 Za závažné porušenie odborných povinností sa rozumie najmä účasť na dohode
obmedzujúcej súťaž vo verejnom obstarávaní, porušenie zákazu nelegálneho zamestnávania
za ktoré bola právoplatne uložená pokuta, a iné hrubé porušenie práva alebo hrubé porušenie
zmluvných povinností, ktoré možno preukázať konečným rozhodnutím príslušného orgánu
verejnej moci. Lehota podľa ods. 1.20 plynie odo dňa, kedy sa rozhodnutie stane konečným;
1.22 Konečným rozhodnutím príslušného orgánu verejnej moci sa rozumie: a) právoplatné
rozhodnutie príslušného správneho orgánu, proti ktorému nie je možné podať žalobu, b)
právoplatné rozhodnutie príslušného správneho orgánu, proti ktorému nebola podaná žaloba,
c) právoplatné rozhodnutie súdu, ktorým bola žaloba proti rozhodnutiu alebo postupu
správneho orgánu zamietnutá alebo konanie zastavené alebo d) iný právoplatný rozsudok
súdu;
1.23 Podmienku účasti týkajúcu sa osobného postavenia podľa odseku 1.7 spĺňa aj ten, komu
nebola uložená pokuta alebo mu bola uložená znížená pokuta podľa osobitného predpisu;
1.24 Splnenie podmienok účasti podľa § 26 ods. 1 písm. g) (bod 1.7) zákona o verejnom
obstarávaní preukazuje verejný obstarávate!';
1.25 Uchádzač, ktorého tvorí skupina dodávateľov, preukazuje splnenie podmienok účasti
týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Splnenie podmienky
účasti podľa § 26 ods. 1 písm. f) (bod 1.6) zákona o verejnom obstarávaní preukazuje člen
skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.
Splnenie podmienky účasti možno preukázať čestným vyhlásením uchádzača, pričom doklady,
preukazujúce splnenie podmienok účasti predkladá verejnému obstarávateľovi úspešný
uchádzač podľa § 44 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní v čase a spôsobom, určeným
verejným obstarávateľom.
Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti uchádzačov so sídlom mimo územia
Slovenskej republiky musia byť predložené v pôvodnom jazyku a súčasne musia byť
preložené do štátneho jazyka okrem dokladov predložených v českom jazyku. Ak sa zistí
rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je úradný preklad v štátnom jazyku.
Doklady a dokumenty, ktorými uchádzač preukazuje osobné postavenie musia byť v ponuke
predložené ako originály alebo ich úradne osvedčené kópie.
Odôvodnenie primeranosti použitia každej určenej podmienky účasti podľa § 26 zákona vo
vzťahu k predmetu zákazky a potrebu jej zahrnutia medzi podmienky účasti podľa § 32 ods. 6
zákona: Podmienky účasti na osobné postavenie vyplývajú z § 26 a § 32 ods. 1 zákona.
Ekonomické a finančné postavenie
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti:
Uchádzač finančné a ekonomické postavenie preukáže: Vyjadrením banky/bánk, v ktorej/ých
má uchádzač vedený/é účet/y o schopnosti plniť svoje finančné záväzky, ktoré nebude v
posledný deň lehoty určenej na predkladanie ponúk staršie ako tri mesiace, a to ako originál
alebo úradne osvedčenú fotokópiu. Pre upresnenie sa uvádza, že výpis z účtu sa nepovažuje
za potvrdenie banky.
Uchádzač môže na preukázanie finančného a ekonomického postavenia využiť finančné zdroje
inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač verejnému
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obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude m ôď reálne disponovať so zdrojmi
osoby, ktorej postavenie využíva na preukázanie finančného a ekonomického postavenia.
Túto skutočnosť preukazuje 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 uchádzačovi poskytnuté. Ak uchádzač preukázal finančné a ekonomické postavenie
zdrojmi inej osoby a počas trvania zmluvy, dôjde k plneniu, ktorého sa toto preukázanie týka,
uchádzač je oprávnený toto plnenie poskytnúť sám, alebo prostredníctvom tej osoby,
písomnou zmluvou s ktorou toto postavenie preukázal; možnosť zmeny subdodávateľa tým
nie je dotknutá.
Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa ekonomického a
finančného postavenia spoločne.
Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti uchádzačov so sídlom mimo územia
Slovenskej republiky musia byť predložené v pôvodnom jazyku a súčasne musia byť
preložené do štátneho jazyka okrem dokladov predložených v českom jazyku. Ak sa zistí
rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je úradný preklad v štátnom jazyku.
Splnenie podmienky účasti možno preukázať čestným vyhlásením uchádzača, pričom doklady,
preukazujúce splnenie podmienok účasti predkladá verejnému obstarávateľovi úspešný
uchádzač podľa § 44 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní v čase a spôsobom, určeným
verejným obstarávateľom.
Odôvodnenie: V súlade s ustanovením § 32 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní, verejný
obstarávate!' odôvodňuje primeranosť určenej podmienky účasti vo vzťahu k predmetu
zákazky a potrebu jej zahrnutia nasledovne:
Vzhľadom na predpokladanú hodnotu zákazky a stanovenú lehotu splatnosti faktúry je
potrebné, aby uchádzač preukázal svoju schopnosť pokryť finančné náklady spojené s
plnením predmetu zákazky.
Doklady a dokumenty, ktorými uchádzač preukazuje finančné a ekonomické postavenie musia
byť v ponuke predložené ako originály alebo ich úradne osvedčené kópie.
Ak uchádzač nedokáže z objektívnych dôvodov preukázať finančné a ekonomické postavenie
určeným dokladom, verejný obstarávate!' môže uznať aj iný doklad, ktorým sa preukazuje
finančné a ekonomické postavenie.
III.1.3. Technická alebo odborná spôsobilosť
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti:
Uchádzač predloží originál alebo úradne osvedčenú kópiu:
podľa §28 ods. 1 písm b) zákona č. 25/2 006 Z.z.
Zoznamom stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov 2 009,201 0,2
011,201 2 a 2 013 (ďalej len rozhodné obdobie) 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 obstarávate!' podľa tohto zákona, dokladom je referencia,
2.bola iná osoba ako verejný obstarávate!' podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí
odberateľ, ak také potvrdenie uchádzač nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača o ich
uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na
základe ktorého boli uskutočnené.
Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti uchádzačov so sídlom mimo územia
Slovenskej republiky musia byť predložené v pôvodnom jazyku a súčasne musia byť
preložené do štátneho jazyka okrem dokladov predložených v českom jazyku. Ak sa zistí
rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je úradný preklad v štátnom jazyku.
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 podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 vo vzťahu k tej časti predmetu
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zákazky, na ktorú boli kapacity uchádzačovi poskytnuté.
Ak uchádzač preukáže technickú 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.
Splnenie podmienky účasti možno preukázať čestným vyhlásením uchádzača, pričom doklady,
preukazujúce splnenie podmienok účasti predkladá verejnému obstarávateľovi úspešný
uchádzač podľa § 44 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní v čase a spôsobom, určeným
verejným obstarávateľom.
Doklady a dokumenty, ktorými uchádzač preukazuje technickú alebo odbornú spôsobilosť
musia byť v ponuke predložené ako originály, alebo ich úradne osvedčené kópie.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov : Pre účely plnenia tejto podmienky uchádzač
uvedie zmluvy v celkovom objeme 1 000.000,00 € bez DPH za rozhodné obdobie spolu.
Predložený zoznam, potvrdený odberateľom, musí obsahovať:
-druh realizovaných prác;
-množstvo realizovaných prác v eur bez DPH;
-miesto uskutočnenia prác;
-lehotu uskutočnenia prác;
-zhodnotenie uskutočnených prác podľa obchodných podmienok;
-kontaktnú osobu na potvrdenie realizovaných prác.
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 k 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.
Odôvodnenie: V súlade s ustanovením § 32 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní, verejný
obstarávate!' odôvodňuje primeranosť určenej podmienky účasti vo vzťahu k predmetu
zákazky a potrebu jej zahrnutia nasledovne:
Vzhľadom na komplexnosť požadovaného predmetu zákazky je potrebné preukázať, že
uchádzač má praktické schopnosti a spôsobilosť pre vykonanie požadovaných stavebných
prác v plnom rozsahu a v požadovanej kvalite.
Vyhradené zákazky pre chránené dielne alebo chránené pracoviská Nie
ODDIEL IV. POSTUP
IV .l. Kritériá na vyhodnotenie ponúk
IV.1.1. Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Voľba Najnižšia cena
I V .l.2. Použije sa elektronická aukcia
Nie
IV.2. Administratívne informácie
IV.2.2. Podmienky na získanie súťažných podkladov a doplňujúcich dokumentov
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady alebo o prístup k dokumentom
Dátum a čas: 24.03.2014 09:00
Úhrada za súťažné podklady
Uvedte Áno
Ak áno, cena : 50,0000 EUR
Podmienky a spôsob úhrady: Finančné prostriedky zloží záujemca na účet v Štátnej pokladnici
č. ú. 7 000 080 671/8 180 SK4 781 800 000 007 000 080 671, variabilný symbol: 5 085.
Žiadosť o poskytnutie súťažných podkladov musí obsahovať potvrdenie o zaplatení úhrady za
súťažné podklady, inak ju verejný obstarávate!' nebude považovať za kompletnú a súťažné
podklady v takom prípade záujemcovi neposkytne. Cena za súťažné podklady ie uvedená
vrátane DPH.
IV.2.3. Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 24.03.2014 09:00
IV.2.4. Podmienky otvárania ponúk
Dátum a čas: 24.03.2014 10:00
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ODDIEL VI. DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
V I.l. Zákazka sa týka projektu /programu financovaného z fondov EÚ
Nie

VI.3.

Dátum odoslania tejto výzvy
25.02.2014

