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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
Mesto Liptovský Mikuláš
IČO:  00315524
Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš
Slovensko
Kontaktné miesto (miesta):  Moyzesova 177, 03301 Liptovský Hrádok 
Kontaktná osoba: Dana Kičinová
Mobil: +421 910955456
Telefón: +421 044552244
Fax: +421 440000000
Email: dana.kicinova@gmail.com
Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL):  http://www.liptovskymikulas.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 

RO - Regionálny alebo miestny orgán
Zatriedenie obstarávajúceho subjektu podľa zákona: § 6 ods. 1 písm. b)

ODDIEL II. PREDMET ZÁKAZKY
II.    OPIS

II.1.    Názov zákazky 
Stavebné úpravy Domu kultúry Liptovský Mikuláš - hygienické zariadenia

II.1.2.    Druh zákazky a miesto uskutočňovania stavebných prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb 
Stavebné práce
Hlavné stavenisko alebo miesto uskutočňovania stavebných prác:  Mesto Liptovský Mikuláš, Ul. Hollého 4
NUTS kód: 
SK

II.1.3.    Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov) 
Jedná sa o stavebné úpravy hygienických zariadení v objekte domu kultúry Liptovský Mikuláš a to búracie práce
podhľadov a obkladov, demontáž pôvodných zariaďovacích predmetov, čiastočná demontáž elektroinštalačných
rozvodov, rozvodov vody, kanalizácie a kúrenia. Montáž nových podhľadov, obkladov, zariaďovacích predmetov, časti
elektroinštalačných rozvodov, rozvodov vody, kanalizácie, časti kúrenia aj vzduchotechniky.

II.1.4.    Spoločný slovník obstarávania (CPV) 
Hlavný predmet 
Hlavný slovník: 45212300-9 

II.2.    Množstvo alebo rozsah zákazky 
II.2.2.    Predpokladaná hodnota predmetu zákazky bez DPH 

Hodnota:  45 280,0000 EUR
II.3.    Trvanie zmluvy alebo lehota dodania 

Obdobie:  v intervale 
Začatie:  11.07.2014
Ukončenie:  22.08.2014

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:  Informácie a formálne
náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: Splnenie podmienok účasti podľa § 26 ods. 1 písm.
a) až j) zákona. Uchádzač predloží všetky doklady v zmysle § 26 ods. 2 písm. a) až g), resp.ods. 4 a 5 zákona. Splnenie
podmienky účasti možno preukázať v zmysle § 32 ods. 11 zákona o verejnom obstarávaní čestným vyhlásením
uchádzača, pričom doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti predloží verejnému obstarávateľovi úspešný
uchádzač podľa § 44 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní v čase a spôsobom, určeným verejným obstarávateľom.
Doklady musia byť predložené ako originály, alebo overené fotokópie.

III.1.3.    Technická alebo odborná spôsobilosť 
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti:  Podľa § 28 ods. 1 písm. b)
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zákona o verejnom obstarávaní - zoznamom stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov (od
20.05.2009, 2010,2011,2012,2013, do 19.05.2014) 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 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 uistil, že
plnenie zmluvy bude zabezpečované spôsobilým zmluvným partnerom v požadovanom rozsahu a kvalite.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov :  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 (od 20.05.2009 do 19.05.2014)
realizovalminimálne 3 zákazky na uskutočnenie stavebných prác rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet
zákazky, boli s minimálnym rozpočtovým nákladom 45.000,- € bez DPH na jednu zákazku.  
* Za stavbu rovnakého alebo podobného charakteru ako predmet zákazky sa považuje stavba alebo rekonštrukcia
stavieb klasifikovaných ako pozemné stavba, bytová alebo nebytová budova 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.
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

2014/03617/VO
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:  16.06.2014 13:00
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Úhrada za súťažné podklady
Uvedte:  Nie

IV.2.3.    Lehota na predkladanie ponúk 
Dátum a čas:  16.06.2014 13:00

IV.2.4.    Podmienky otvárania ponúk 
Dátum a čas:  16.06.2014 14:00
Miesto :  Mestský úrad v Liptovskom Mikuláši, zasadacia miestnosť č. 109
Osoby oprávnené zúčastniť sa na otváraní ponúk :  Zúčastniť sa môžu všetci uchádzači, ktorí predložili ponuku v lehote
na predkladanie ponúk. Na otváraní sa môžu zúčastniť zástupca uchádzača oprávnený na zastupovanie a preukáže sa
Výpisom z OR/ŽR a dokladom totožnosti. Poverený zástupca aj 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.) Súťažné podklady si možno stiahnuť aj na profile VO (v uvedenom prípade verejný obstarávateľ odporúča
uchádzačom, zaslať elektronickú informáciu na adresu : dana.kicinova@gmail.com 
2.) Záujemcovia predkladajú žiadosti o súťažné podklady elektronicky emailom ako samostatnú prílohu, osobne alebo
ako poštovú zásielku resp. kombinovane adresa na predkladanie žiadostí : Dana Kičinová, Moyzesova 177, 033 01
Liptovský Hrádok, dana.kicinova@gmail.com 
3.) Upozorňujeme záujemcov aby doručovali žiadosť o súťažné podklady v dostatočnom predstihu pred uvedenou dobou
doručenia ponúk, aby sa neoberali napr. o lehotu prípadného vysvetľovania podkladov 
4.)Žiadosť o súťažné podklady musí byť v slovenskom alebo českom jazyku, musí byť z nej zrejmé kto žiada, čo žiada,
odporúčame aby obsahovala, kompletné identifikačné údaje záujemcu ( obchodné meno, IČO, poštová adresa, meno a
priezvisko osoby, ktorá je zodpovednej za žiadosť, telefonický kontakt, kontaktný email 
5.) V prípade osobného prevzatia je potrebné si vopred dohodnúť termín a čas s kontaktnou osobou pre verejné
obstarávanie

VI.3.    Dátum odoslania tejto výzvy 
26.05.2014
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