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VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK
 Formulár: VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK podľa Vyhlášky č. 530/2009 Z. z. 

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ/OBSTARÁVATEĽ
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
IČO:  36038351
Námestie SNP 8, 975 66 Banská Bystrica
Slovensko
Kontaktné miesto (miesta):  Obrancov mieru č.6,080 01 Prešov
Kontaktná osoba: Ing. Peter Fedor
Mobil: +421 907916612
Telefón: +421 517464724
Fax: +421 517464764
Email: peter.fedor@lesy.sk
Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL):  http://www.lesy.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 

iné - Iný verejný obstarávateľ
Iný verejný obstarávateľ (špecifikujte):  Správa lesného a iného majetku vo vlastníctve SR
Zatriedenie obstarávajúceho subjektu podľa zákona: § 6 ods. 1 písm. d)
Iný (špecifikujte):  Lesy Slovenskej republiky š.p.

ODDIEL II. PREDMET ZÁKAZKY
II.    OPIS

II.1.    Názov zákazky 
Manipulačno expedičný sklad Spišská Nová Ves - rekonštrukcia administratívno sociálnej budovy

II.1.2.    Druh zákazky a miesto uskutočňovania stavebných prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb 
Stavebné práce
Hlavné stavenisko alebo miesto uskutočňovania stavebných prác:  par.č.1300, Radlinského č.18, 052 01 Spišská Nová
Ves
NUTS kód: 
SK04

II.1.3.    Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov) 
SO 01Navrhujeme nové nenosné deliace konštrukcie s pórobetónových tvárnic hr.100-150mm + preklady nad otvory
vnich. V miestach zamurovania otvorov v nosnom murive sa použijú tvárnice s pórobetónu do hrúbky obvodovéhoplášťa
350mm (YTONG). Pre nové otvory v obvodovom plášti sa doplnia aj nosné preklady. Na prekonanievýškového rozdielu
sa pred zádverím 1.01 zrealizuje schodisko. Schodisko sa zrealizuje zo železobetónus protišmykovou povrchovou
úpravou (mrazuvzdorná dlažba) . Nad závetrím sa zrealizuje prestrešenie. Prestrešeniebude mať nosnú konštrukciu
oceľovú obalenú CESTRIS doskami hr.10mm. Pomocná konštrukcia s cetris dosieka použitie spojovacieho materiálu
odolného voči poveternostným vplyvom.2SO 02Zrealizujú sa drevené stĺpy pre prístrešok s vodorovnými prvkami na
uchytenie plechov medzi nimi. Plech kotviť napomocnú konštrukciu vytvorenú medzi stĺpmi.Navrhuje sa oplechovanie
severnej a časti západnej strany prístrešku čo bude slúžiť aj ako oplotenie (V=3,0m).Nosná konštrukcia sú drevené
stĺpy.

II.1.4.    Spoločný slovník obstarávania (CPV) 
Hlavný predmet 
Hlavný slovník: 45000000-7 

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

SO 01Navrhujeme nové nenosné deliace konštrukcie s pórobetónových tvárnic hr.100-150mm + preklady nad otvory
vnich. V miestach zamurovania otvorov v nosnom murive sa použijú tvárnice s pórobetónu do hrúbky obvodovéhoplášťa
350mm (YTONG). Pre nové otvory v obvodovom plášti sa doplnia aj nosné preklady. Na prekonanievýškového rozdielu
sa pred zádverím 1.01 zrealizuje schodisko. Schodisko sa zrealizuje zo železobetónus protišmykovou povrchovou
úpravou (mrazuvzdorná dlažba) . Nad závetrím sa zrealizuje prestrešenie. Prestrešeniebude mať nosnú konštrukciu
oceľovú obalenú CESTRIS doskami hr.10mm. Pomocná konštrukcia s cetris dosieka použitie spojovacieho materiálu
odolného voči poveternostným vplyvom.2SO 02Zrealizujú sa drevené stĺpy pre prístrešok s vodorovnými prvkami na
uchytenie plechov medzi nimi. Plech kotviť napomocnú konštrukciu vytvorenú medzi stĺpmi.Navrhuje sa oplechovanie

1/3



severnej a časti západnej strany prístrešku čo bude slúžiť aj ako oplotenie (V=3,0m).Nosná konštrukcia sú drevené
stĺpy.

II.2.2.    Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH 
Hodnota:  104 000,0000 EUR

II.3.    Trvanie zmluvy alebo lehota dodania 
Obdobie:  v intervale 
Začatie:  03.06.2013
Ukončenie:  31.05.2014

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:  § 26 ods. 1 písm. a) -
záujemca/uchádzač, ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu nebol právoplatne odsúdený za trestný čin
korupcie, za trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev, za trestný čin legalizácie príjmu z
trestnej činnosti alebo za trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny. Záujemca/Uchádzač
predloží výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace. § 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. Záujemca/Uchádzač predloží výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace. § 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. Záujemca/Uchádzač predloží potvrdenie
príslušného súdu nie staršie ako tri mesiace. § 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. Záujemca/Uchádzač predloží potvrdenie zo Sociálnej poisťovne a zdravotnej poisťovne nie staršie
ako tri mesiace. § 26 ods. 1 písm. e) - záujemca/uchádzač nemá evidované daňové nedoplatky, ktoré sa vymáhajú
výkonom rozhodnutia. Záujemca/Uchádzač predloží potvrdenie miestne príslušného daňového úradu nie staršie ako tri
mesiace. § 26 ods. 1 písm. f) - záujemca/uchádzač je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo
poskytovať službu. Záujemca/Uchádzač predloží doklad o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo
poskytovať službu. § 26 ods. 1 písm. g) - záujemcovi/uchádzačovi nebolo v predchádzajúcich troch rokoch preukázané
závažné porušenie odborných povinností, ktoré dokáže verejný obstarávateľ preukázať. Záujemca/Uchádzač
nepredkladá verejnému obstarávteľovi žiadne potvrdenie. 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. Nie starším ako tri mesiace

III.1.2.    Ekonomické a finančné postavenie 
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti:  § 27 ods. 1 písm. a) -
záujjemca/uchádzač preukáže svoje finančné a ekonomické postavenie
Minimálna požadovaná úroveň štandardov :  Záujemca/Uchádzač predloží vyjadrenie banky alebo pobočky zahraničnej
banky, ktorým môže byť prísľub banky alebo pobočky zahraničnej banky o poskytnutí úveru. 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: a)
záujemca nie je v nepovolenom debete a že si plní voči banke/bankám všetky záväzky, ktoré vyplývajú zo zriadenia
účtu, b) 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 solventnosti
záujemcu/uchádzača prefinancovať zákazku vlastnými prostriedkami alebo poskytnutým úverom banky, pretože verejný
obstarávateľ zálohové platby ani platbu vopred nebude umožňovať

III.1.3.    Technická alebo odborná spôsobilosť 
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti:  § 28 ods. 1 písm. a) -
uchádzač preukáže technickú alebo odbornú spôsobilosť predložením uvedených dokladov alebo dokumentov§ 28 ods. 1
písm. j) - uchádzač preukáže technickú alebo odbornú spôsobilosť predložením uvedených dokladov alebo
dokumentovZoznam stavieb rovnakého alebo podobného charakteru ako predmet zákazky zo zameraním na
rekonštrukcie budov.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov :  Zoznamom dodávok tovaru alebo poskytnutých služieb za predchádzajúce
tri roky s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; ak odberateľom 1. bol verejný obstarávateľ podľa tohto zákona,
dôkaz o plnení potvrdí iný verejný obstarávateľ, 2. bola iná osoba ako verejný obstarávateľ, dôkaz o plnení potvrdí
odberateľ; ak to nie je možné, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich dodaní. Verejný obstarávateľ požaduje
dokladovať min. 3 akcie rovnakého alebo podobného charaktéru, ktorých náklad spolu je min.150 000 €.Údajmi o
strojovom a technickom vybavení, ktoré má uchádzač alebo záujemca k dispozícii na uskutočnenie stavebných prác
alebo na poskytnutie služby. Uchádzač predloží čestné vyhlásenie, že vlastní alebo má v prenájme v dostatočnom
množstve primeranú techniku na plnenie predmetu zmluvy.Predložiť minimálne zoznam troch stavieb rovnakého
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charakteru (rekonštrukcie budov), kde bude názov stavby, stručný popis,miesto stavby, lehota dodania,potvrdenie od
odberateľa o uspokojivom plnení diela, kontaktné údaje na odberateľa.
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

2013-PP-0030
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:  09.05.2013 12:00
Úhrada za súťažné podklady
Uvedte:  Nie

IV.2.3.    Lehota na predkladanie ponúk 
Dátum a čas:  20.05.2013 09:00

IV.2.4.    Podmienky otvárania ponúk 
Dátum a čas:  20.05.2013 11:00
Miesto :  OZ Prešov, Obrancov mieru č.6, 080 01 Prešov
Osoby oprávnené zúčastniť sa na otváraní ponúk :  Len pri otváraní obálok "Ostatné" - štatutár

ODDIEL VI. DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
VI.1.    Zákazka sa týka projektu /programu financovaného z fondov EÚ 

Nie
VI.2.    Ďalšie informácie 

Ing. Pavel Mikluš - predseda komisie, Ing. Jozef Vertaľ- člen komisie, Ing. Róbert Mušinka- člen komisie
VI.3.    Dátum odoslania tejto výzvy 

29.04.2013
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