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02/NGLS/2015 

Výzva na predkladanie ponúk 

Oddiel           I: Obstarávateľ 
                         Vlastníci bytov a nebytových priestorov BD  

                          na Nábreží arm. gen. L. Svobodu 18 v Bratislave 

v zastúpení :     Stavebné bytové družstvo Bratislava I 

                          IČO :  1169226 

                          Palackého ul. 34, 811 02 Bratislava – mestská časť Staré Mesto 

                          Slovensko 

                          Kontaktné miesto: JUDr. Dušan Sabol – zástupca vlastníkov, Nábr. L. Svobodu 18, 

                          811 02 Bratislava , Telefón : 0905 737 903 

                          Kontaktná osoba : Ing. Roman Služanič 

                          Telefón : 0905 310 692 

                          E-mail : r.sluzanic@gmail.com  

                          Adresa hlavnej stránky obstarávateľa( URL ) :  http: //www.sbd1-ba.sk 

                          Ďalšie informácie, súťažné a doplňujúce podklady možno získať na : kontaktnom   

                          mieste resp. u kontaktnej osoby 

                          Ponuky budú doručené na : kontaktné miesto 

Oddiel              II. Predmet zákazky 

               II.      Opis      

            II.1.      Názov zákazky 

                         Obnova bytového domu Nábrežie arm. gen. L. Svobodu 18 v Bratislave  

         II.1.2.      Druh zákazky a miesto uskutočnenia stavebných prác, dodania tovarov alebo  

                          poskytovania služieb 

                          Stavebné práce 

                          Miesto uskutočňovania prác : BD na Nábreží arm. gen. L. Svobodu 18, 811 02  

                          Bratislava, Slovenská republika 

         II.1.3.      Stručný opis zákazky alebo nákupu 

                          Predmetom zákazky je obnova lodžií bytového domu ( systémova porucha typu d)   

                          podľa zákona č. 443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní  

                           v znení zákona č. 134/2013 Z.z.vrátane menších stavebných prác spojených so za- 

                          teplením obvodových stien 1. NP, zateplení stropu 1 NP. de liacich stien 1. NP vrátane  

                          výmeny okenných konštrukcií v spoločných a pivničných priestoroch, vstupnej zask- 

                          lenej steny a zasklenej steny v spoločných priestoroch. Ošetrenie kovových častí,  

                          výmena dažďových odpadových rúr a oceľových mreží na oknách, výmena blesko- 

                          zvodu a nový odkvapový chodník.  

                          Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť B.1. Opis predmetu zákazky  

                          súťažných podkladov. 

            II.2.      Množstvo alebo rozsah zákazky 

         II.2.1.      Celkové množstvo alebo rozsah 

                          Rozsah podľa dodanej projektovej dokumentácie.  

        II.2.2.       Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH 

                         Hodnota : 246 000,- EUR 

           II.3.       Trvanie zmluvy alebo lehota dodania 

                         Obdobie: v dňoch ( od zadania zákazky ) 120 

Oddiel              III. Osobné postavenie, ekonomické, finančné a technické informácie 

         III.1.       Podmienky účasti 

      III.1.1.       Osobné postavenie 

                         Uchádzač preukáže splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia nas- 

                          ledovne: 

                         1)  Obchodnej súťaže sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa nasledovné podmienky  

                          účasti týkajúce sa osobného postavenia: 
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                          a) nebol on ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu právoplatne odsú -  

                          dený za trestný čin korupcie, za trestný čin poškodzovania finančných záujmov Eu -        

                          rópskej únie, za trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, za trestný čin zalo –  

                          ženia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny alebo za trestný čin terorizmu  

                          a niektorých foriem účasti na terorizme, 

                          b) nebol on ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu právoplatne odsú – 

                          dený za trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním, 

                          c) nebol naňho vyhlásený konkurz, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené  

                          konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok ma -    

                          jetku, 

                          d) nemá evidované nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie  

                          a príspevkov na starobné dôchodkové  sporenie, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhod –  

                          nutia, 

                          e) nemá evidované daňové nedoplatky, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia, 

                          f) je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu  

                          vo vzťahu aspoň k jednému predmetu zákazky, na ktorú predkladá uchádzač ponuku  

                          alebo žiadosť o účasť, 

                          g) nebolo mu v predchádzajúcich troch rokoch preukázané závažné porušenie odbor – 

                          ných povinností, ktoré dokáže obstarávateľ preukázať. 

                         2)  Uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti podľa odseku 1): 

                          a) písm. a) a b) výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace, 

                          b) písm. c) potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace, 

                          c) písm. d) potvrdením Sociálnej poisťovne a zdravotnej poisťovne nie starším ako tri  

                          mesiace, 

                          d) písm. e) potvrdením miestne príslušného daňového úradu nie starším ako tri mesia -               

                          ce, 

                          e) písm. f) dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo  

                          poskytovať službu ( výpisom z obchodného resp. živnostenského registra ) nie starším  

                          ako tri mesiace. 

                          Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti v  obchodnej súťaži týka-   

                          júcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Splnenie podmien- 

                          ky účasti podľa odseku 1) písm. f) preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti  

                          predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť. 

      III.1.2.       Ekonomické a finančné postavenie 

                         1)  Finančné a ekonomické postavenie uchádzač preukazuje nasledovne: 

                         a) Predložením vyjadrenia banky/bánk o schopnosti uchádzača si plniť finančné  

                         záväzky, že uchádzač riadne a načas plní svoje finančné záväzky, že v prípade splá -   

                         cania poskytnutého úveru dodržiava splátkový kalendár, že nie je a ani nebol v nepo –  

                         volenom prečerpaní a že jeho bankový účet nie je a ani nebol predmetom exekúcie. 

                         b) Čestným vyhlásením uchádzača, že nemá v iných bankách ako uviedol v bode a)                      

                         ďalšie účty alebo finančné záväzky.  

                         c) Čestným vyhlásením uchádzača, že v prípade úspešnosti v tejto obchodnej súťaži  

                         uzatvorí na zabezpečovaný predmet zákazky príslušné poistenie min. v hodnote pl-      

                         nenia predmetu zákazky. 

                         d) Úverový prísľub alebo potvrdenie banky, že uchádzač má k dispozícii finančné  

                         prostriedky pre predmet zákazky v min. výške 150 000,00 EUR. 

                         2)  Minimálna požadovaná úroveň štandardov pre body III.1.2. a) až d) sa požaduje: 

                         a) Doklady musia byť predložené, iba ako aktuálne platné originály alebo ich úradne  

                         overené kópie. 

                         b) Predložené doklady pre bod III.1.2. a) – Splnenie týchto podmienok preukazuje  

                         uchádzač predložením vyjadrenia banky alebo pobočky zahraničnej banky o schop-  

                         nosti uchádzača plniť finančné záväzky, v originálnom vyhotovení alebo v úradne os –  

                         vedčenej kópii tohto dokumentu. Vyjadrenie musí obsahovať informácie o tom, že: 

                         - uchádzač nebol za predchádzajúce tri roky 2012, 2013 a 2014 v nepovolenom debete, 

                         - riadne a včas si plní svoje finančné záväzky, 
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                         - v prípade splácania úveru dodržiava splátkový kalendár, 

                         - jeho bežný účet nebol a nie je predmetom exekúcie. 

                         Dátum vystavenia vyjadrenia banky ku dňu predkladania ponúk nesme byť starší ako  

                         tri mesiace. 

                         c) Doklady musia byť predkladané spôsobom a formou uvedenou v bode VI.2) – Ďal – 

                         šie informácie                          

                         d) Doklady pre bod III.1.2. b) a III.1.2. c) musia byť právne platne podpísané štatutár –  

                         nym orgánom uchádzača (doklady musia byť podpísané , tak ako má uchádzač uvede- 

                         né v platnom doklade podnikať). 

                         e) Predložené doklady pre bod III.1.2. d) – Splnenie týchto podmienok preukazuje  

                         uchádzač predložením vyjadrenia banky alebo pobočky zahraničnej banky v originál –  

                         nom vyhotovení alebo úradne osvedčenou kópiou tohto dokumentu s ktorého bude  

                         zreteľné splnenie danej požiadavky, resp. preukazuje požadovanú zmluvu v originál -   

                         nom vyhotovení alebo úradne osvedčenú kópiu predmetného dokladu. 

                         Požadované doklady uchádzač predloží ako dôkaz, že je z hľadiska svojho ekonomic –  

                         kého a finančného postavenia dostatočne spoľahlivým a pre obstarávateľa serióznym  

                         zmluvným partnerom, že má po odpočítaní svojich záväzkov dostupné likvidné aktíva  

                         alebo aktíva s primeranou mierou likvidity v súvislosti s riadnym plnením svojich  

                         zmluvných záväzkov. Potreba predloženia dokladu o schopnosti plniť finančné záväz -                

                         ky uchádzača vyplýva zo skutočnosti, že obstarávateľ neposkytuje finančné preddavky  

                         ani zálohy na predmet zákazky. Z uvedeného vyplýva, že uchádzač musí byť plne  

                         schopný zabezpečiť prvotné plnenie predmetu zákazky svojimi vlastnými finančnými  

                         zdrojmi až do uplynutia lehoty splatnosti faktúr a zároveň bude vedieť zabezpečiť 

                         bezpečnosť zákazky príslušným poistením. 

      III.1.3.       Technická alebo odborná spôsobilosť 

                          Uchádzač v ponuke predloží nasledovné doklady, ktorými preukazuje technickú  

                          alebo odbornú spôsobilosť na dodanie predmetu zákazky: 

                          1)  Uchádzač preukáže zoznamom stavebných prác uskutočnených za predchádzajú –  

                          ce tri roky doplneným potvrdeniami o uspokojivom vykonaní stavebných prác  

                          a zhodnotenia uskutočnených prác podľa obchodných podmienok. Dôkaz o plnení  

                          potvrdí odberateľ; ak to nie je možné, vyhlásením uchádzač o ich uskutočnení. 

                          Minimálna úroveň štandardov k bodu 1): 

                          Uchádzač predloží dôkaz o plnení zoznamom vlastných zákaziek v ktorom bude  

                          uvedených aspoň 5 zrealizovaných zákaziek (stavby a rekonštrukcie) rovnakého alebo  

                          podobného charakteru uskutočnené za obdobie predchádzajúcich päť rokov (2011,  

                          2010, 2012, 2013 a 2014), pričom hodnota aspoň jednej zákazky bola min. 300 000,00  

                          EUR bez DPH .Doklady (originály  alebo úradne overené  kópie dokladov) preukazu- 

                          júce splnenie podmienok účasti musia obsahovať minimálne: 

                          a) názov predmetu zákazky, 

                          b) stručný opis stavebných resp. rekonštrukčných prác (stavebné objekty a rozhodu – 

                          júce konkrétne popisy prác – porovnanie s požiadavkami obstarávateľa), 

                          c) cenu za stavebné resp. rekonštrukčné práce v rozhodnom období a miesto usku –  

                          točnenia prác, 

                         d) termín realizácie/plnenia, t.j. od – do (mesiac, rok), 

                         e) názov a sídlo odberateľa stavebných resp. rekonštrukčných prác, 

                         f) hodnotenie vykonanej práce odberateľom, 

                         g) pečiatka a podpis odberateľa a kontaktnú osobu odberateľa a jej telefónne číslo, kde  

                         si možno tieto informácie overiť. 

                         2)  Uchádzač predloží údaje o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácii  

                         riadiacich zamestnancov, osobitne osôb zodpovedných za riadenie stavebných resp.  

                         rekonštrukčných prác. Minimálna požadovaná úroveň k bodu 2): 

                         Uchádzač predloží  doklad min. od jedného pracovníka o možnosti vykonávať funkciu           

                         Stavbyvedúci, t.j. minimálne jedna z osôb zodpovedných za riadenie stavebných prác  

                          uvedená v zozname uchádzača predloží aj doklad o odbornej spôsobilosti na výkon  

                          činnosti stavbyvedúceho vydaný na základe osobitného predpisu – odborná spôsobi- 
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                          losť na vybrané činnosti vo výstavbe podľa zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších  

                          predpisov a zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných stavebných inžinieroch v znení  

                          neskorších predpisov, t.j. osvedčenie o vykonaní odbornej skúšky pre činnosť stavby- 

                         vedúci s odborným zameraním pozemné stavby.  

                         3)  Uchádzač môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti  

                         využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah.  

                         V takom prípade musí uchádzač obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude  

                          môcť reálne disponovať s kapacitami osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukáza -     

                          nie 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 spôso – 

                          bilosť 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 bodu  

                          III.1. vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli kapacity uchádzačovi pos- 

                          kytnuté. 

                          4)  Predložené doklady musia byť predložené spôsobom a formou uvedenou v bode  

                          VI.2) – Ďalšie informácie 

                          5)  Doklady vystavené uchádzačom musia byť právne platne podpísané štatutárnym  

                          orgánom uchádzača (doklady musia byť podpísané, tak ako má uchádzač uvedené v  

                          platnom doklade oprávnení podnikať).  

                          Obstarávateľ požaduje preukázanie dodávok rovnakých alebo obdobných predmetu  

                          zákazky z dôvodu, že uchádzač musí preukázať dostatok skúseností a mať predpokla – 

                          dy k úspešnému plneniu predmetu zákazky, ktorej predmet úzko súvisí s požadova – 

                          ným opisom predmetu zákazky, že má k dispozícii odborné personálne kapacity  

                          schopné kvalitne riadiť a plniť zmluvu, ďalej, že má k dispozícii pre zákazku pracov – 

                          níkov s odpovedajúcim vzdelaním, odbornou praxou alebo odbornou kvalifikáciou aj  

                          riadiacich zamestnancov a osobitne osôb zodpovedných za riadenie stavebných prác  

                          predmetu zákazky, že vie preukázať pracovný potenciál za predchádzajúce roky a vie  

                          preukázať aj dostupný technický potenciál. 

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 

                          Časť: 1 

                          Názov: Cena predmetu zákazky 

                          Váha:   70 

                           

                           Časť: 2 

                           Názov: Výhodnosť zmluvných podmienok 

                           Váha:   30   

 

                           Podrobné vymedzenie kritérií na vyhodnotenie ponúk a pravidiel ich uplatnenia je  

                           uvedené v súťažných podkladoch. 

           IV.2.       Administratívne informácie 

        IV.2.1.       Podmienky na získanie súťažných podkladov a doplňujúcich dokumentov 

                           Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady alebo prístup k dokumentom 

                           Dátum a čas: 29.12. 2015  17:00 

        IV.2.2.       Lehota na predkladanie ponúk 

                           Dátum a čas: 29.12. 2015  17:00 

        IV.2.3.       Podmienky otvárania ponúk 

                           Dátum a čas: 29.12.. 2015  18:00 

                           Miesto: Ponuky sa budú otvárať v zasadačke susediacej s vestibulom BD na Nábreží  

                           arm. gen. L. Svobodu 18 v Bratislave. Podrobnosti o otváraní ponúk časť „Doklady“  

                           a časť „Kritériá“ sú uvedené v súťažných podkladoch. 



5 
 

                           Osoby oprávnené zúčastniť sa na otváraní ponúk : Podrobnosti o spôsobe účasti osôb  

                           na otváraní ponúk časť „Doklady“ a časť „Kritériá“ sú uvedené v súťažných podkla- 

                           doch. 

Oddiel               VI. Doplňujúce informácie 

           VI.1.       Upozornenie 

                           Obstarávateľ upozorňuje uchádzačov, že táto obchodná súťaž nepodlieha zákonu  

                           č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov a teda sa na ňu  

                           nevzťahujú ustanovenia citovaného zákona.   

           VI.2.       Ďalšie doplňujúce informácie 

                          Predmet zákazky nie je rozdelený na časti. Uchádzač predloží ponuku na celý pred- 

                          met zákazky, čiastkové plnenie sa nepripúšťa. Variantné riešenia sa v tejto verejnej  

                          súťaži nebudú prijímať. Na vykonanie prác (na splnenie zmluvných záväzkov) si  

                          obstarávateľ ponechá 5 % zádržné z každej fakturovanej čiastkovej ceny do odovz –  

                          dania konkrétnej časti diela resp. odstránenia prípadných vád odovzdanej konkrétnej  

                          časti diela. Obstarávateľ požaduje bezodkladne po uzatvorení zmluvy na predmet  

                          zákazky „Obnova bytového domu Nábrežie arm. gen. L. Svobodu 18 v Bratislave“  

                          zložiť kauciu vo výške 10 000,00 EUR, ktorá bude na účte obstarávateľa zložená  

                          počas zhotovovania predmetu zákazky a uvoľňovaná priebežne počas záručnej doby.  

                          Podmienky jej priebežného uvoľňovania sú uvedené v návrhu zmluvy o dielo, ktorá je  

                          súčasťou súťažných podkladov. Všetky ďalšie informácie sú bližšie špecifikované  

                          v súťažných podkladoch. Predpokladaná hodnota zákazky v tejto obchodnej súťaži  

                          bola stanovená na základe jednotlivých potrebných položiek rozpočtu, ktoré tvorili  

                          podklad pre rozsah a obsah predmetu zákazky. Podrobnosti a požiadavky obstaráva- 

                          teľa na predmet zákazky sú uvedené v súťažných podkladoch pre túto obchodnú sú – 

                          ťaž. Žiadosť o súťažné podklady v tejto obchodnej súťaži je možné predložiť  písom- 

                          ne listom poštou, osobne v uzavretom zalepenom samostatnom obale na adresu  

                          kontaktného miesta resp. e-mailom na adresu kontaktnej osoby obstarávateľa najnes- 

                          kôr do uplynutia lehoty uvedenej v bode IV.2.2) tohto oznámenia. Na tomto obale  

                          musí byť zreteľne, viditeľne uvedené obchodné meno a sídlo uchádzača a zvýraznené  

                          heslo: „Obnova bytového domu na Nábreží arm. gen. L. Svobodu 18 v Bratislave“ –  

                          obchodná súťaž. Všetky doklady v tejto obchodnej súťaži musia byť predložené iba  

                          ako platné a aktuálne originály dokladov alebo úradne overené kópie originálnych  

                          dokladov, ak nie je uvedené inak, a pri určení nie starší ako 3 mesiace sa požaduje,  

                          aby predložený doklad nebol od svojho vystavenia starší ako 3 mesiace ku dňu pred- 

                          kladania dokladov, a nie 3 mesiace od jeho overenia. Všetky doklady, ktoré vystavuje  

                          uchádzač musia byť platne podpísané štatutárnym orgánom uchádzača spôsobom sta- 

                          noveným v príslušných dokladoch, kde je uvedený právne platný spôsob podpisovania  

                          záväzkov v mene uchádzača (napr. výpis z  obchodného registra alebo živnostenský  

                          list uchádzača). Predkladané doklady v ponuke uchádzača majú byť zoradené v pora- 

                          dí, ako sú uvedené v tomto oznámení, majú byť zviazané do jedného uceleného su- 

                          márneho materiálu,  majú obsahovať všetky požadované údaje a ako prvý list aj pod- 

                          písaný kompletný zoznam všetkých predkladaných dokladov. Doklady na preukázanie  

                          splnenia podmienok účasti ako aj ponuku je potrené predložiť v slovenskom jazyku.  

                          Pojmom doklad sa rozumie originál alebo jeho úradný preklad. Pre vyhotovenie ponu- 

                          ky obstarávateľ odporúča aby každý list ponuky bol predkladaný v nerozoberateľnej  

                          väzbe očíslovaný podľa počtu číslami 1 až x, a to bez rozdielu o aký list ponuky ide.  

                          Spôsob použitej väzby má jednoznačne zabezpečiť trvalú nerozoberatelnosť (napr.           

                          tepelná väzba, špirálová väzba zabezpečená špagátom a pečaťou alebo iné podobné  

                          trvalé väzby). Uchádzači môžu požiadať obstarávateľa o vysvetlenie písomne listom  

                          resp. e-mailom a to najneskôr do 15.12. 2015 vrátane, osobne alebo poštou, na  kon- 

                          taktnej adrese resp. e-mailovej adrese kontaktnej osoby obstarávateľa. Komunikácia  

                          a dorozumievanie v tejto obchodnej súťaži sa uskutočňuje výlučne iba písomne v lis- 

                          tovej forme prostredníctvom  doručenia poštou alebo osobne na kontaktnej adrese  

                          resp. e-mailom na adrese kontaktnej osoby obstarávateľa. Komunikáciu a dorozu- 

                          mievanie telefónom alebo e-mailom treba potvrdiť do 3 pracovných dní písomne  
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                          v listovej forme a to ale najneskôr v stanovenom termíne na požiadanie o vysvetlenie  

                          alebo na daný úkon. Obstarávateľ až na takto doručený doklad, ak bol riadne doručený  

                          na kontaktnú adresu obstarávateľa v stanovenom termíne, poskytne v písomnej listo- 

                          vej forme požadovaný úkon. Súťažné podklady poskytne obstarávateľ v termíne  

                          v zmysle bodu IV.2. 2. tohto oznámenia. Ponuky uchádzačov musia byť vypracované  

                          v rozsahu a forme podľa všetkých požiadaviek obstarávateľa podrobne stanovených  

                          v tomto oznámení a v súťažných podkladoch pre túto obchodnú súťaž. Ponuky uchá- 

                          dzačov musia jednoznačne obsahovať všetky požadované náležitosti uvedené v súťaž- 

                          ných podkladoch bez výluk alebo výhrad. Obstarávateľ požaduje aby súčasťou zmlu- 

                          vy boli aj konkrétny profesijní odborníci, ktorí musia spĺňať požiadavky uvedené  

                          v súťažných podkladoch. Podrobnosti k jednotlivým profesijným odborníkom sú uve- 

                          dené v súťažných podkladoch. Obstarávateľ si vyhradzuje : a) meniť súťažné pod- 

                          mienky v priebehu súťaže, b) právo neprijať ani jednu z predložených ponúk, ak budú  

                          nad rámec finančných  možností obstarávateľa uvedených v predpokladanej hodnote  

                          zákazky, c)  právo neprijať ani jednu z predložených ponúk, ak ani jedna z predlože- 

                          ných ponúk nebude vyhovovať požiadavkám určeným obstarávateľom na predmet  

                          zákazky, d) právo vyzvať prvých dvoch uchádzačov s najlepšími ponukami o ich pre- 

                          zentovanie na schôdzi vlastníkov bytov a nebytových priestorov bytového domu, ktorí  

                          svojim hlasovaním v zmysle zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebyto- 

                          vých priestorov v znení neskorších predpisov rozhodnú o konečnom víťazovi obchod- 

                          nej súťaže, d) zrušiť súťaž. Obstarávateľ si zároveň vyhradzuje právo podmieniť rea- 

                          lizáciu predmetu zákazky získaním štátnej dotácie na odstránenie systémovej poruchy  

                          bytového domu v zmysle zákona č. 134/2013 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania  

                          a o sociálnom bývaní resp. potrebných úverových finančných prostriedkov z komerč- 

                          nej banky resp. inej peňažnej inštitúcie. Podrobnosti sú uvedené v súťažných podkla- 

                          doch. Minimálne požiadavky obstarávateľa na predmet zákazky, ako aj požiadavky na  

                          vypracovanie ponuky sú podrobne uvedené v súťažných podkladoch. V prípade účasti  

                          skupiny dodávateľov je potrebné predložiť pri plnení podmienok účasti s dokladmi aj  

                         čestné vyhlásenie všetkých jej členov, s určením jednej kontaktnej spoločnosti skupiny  

                         a následne s predkladanou ponukou potom aj čestné vyhlásenie všetkých jej členov, že  

                         v prípade prijatia ich ponuky obstarávateľom všetci členovia skupiny dodávateľov vyt- 

                         voria požadovanú právnu formu a zároveň v tomto čestnom vyhlásení delegujú plnú  

                         moc jednému z členov tejto skupiny, ktorý ju bude oprávnený zastupovať a konať v jej  

                         mene. Uvedené čestné vyhlásenia musia byť podpísané štatutárnymi orgánmi jednotli- 

                         vých subjektov.   

                         Splnenie podmienok účasti možno preukázať čestným vyhlásením uchádzača, pričom  

                         doklady, preukazujúce splnenie podmienok účasti predkladá obstarávateľovi úspešný  

                         uchádzač v čase a spôsobom, určeným obstarávateľom. V prípade ak preukáže uchá- 

                         dzač splnenie podmienok účasti čestným vyhlásením, doklady na preukázanie splnenia  

                         podmienok účasti, ktoré predkladá úspešný uchádzač nesmú byť staršie ako 3 mesiace  

                         ku dňu predkladania ponúk. Vzhľadom na rozsah a požadované parametre predmetu  

                         zákazky v rámci prípravy ponuky pre uchádzačov obstarávateľ umožňuje/organizuje  

                         dňa 14.12. 2015 o 10.00 hod. kompletnú obhliadku miesta realizácie prác za účasti  

                         projektantov jednotlivých častí predmetu zákazky. Podrobnosti k predkladaniu ponúk  

                         a k uvedenej obhliadke miesta realizácie predmetu zákazky sú uvedené v súťažných  

                         podkladoch. 

          VI.3.       Dátum zverejnenia výzvy 

                          01.12.  2015               


