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VEREJNÁ SÚŤAŽ - podprahová zákazka s výzvou na predkladanie ponúk 
podľa § 99 zákona NR SR č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene  

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
 
 

„ Zateplenie budovy školiaceho strediska Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR 
v Dudinciach “ 

 
 

1.  Verejný obstarávateľ : 
     Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky  
     Botanická 17 
     842 13 Bratislava  
     ( ďalej len „ verejný obstarávateľ  “ ) 
     Zastúpený :  Prof. MVDr. Jozefom Bírešom, DrSc., ústredným riaditeľom 
     IČO :  00 156 426 
     Bankové spojenie :  Štátna pokladnica, Bratislava 
     Číslo účtu :  7000068189 / 8180 
     Kontaktná osoba :  Mgr. Zuzana Juhásová 
     tel. :  02/ 60257112 
     fax :  02/ 60257140 
     e-mail :   juhasova@svssr.sk 
 
2.  Názov a druh zákazky :   

 
„ Zateplenie budovy školiaceho strediska Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR 
v Dudinciach „  - verejná súťaž - podprahová zákazka s výzvou na predkladanie ponúk 

 
     Kód CPV :  45000000 - 7  Stavebné práce,  

45214800 – 8 Budovy školiacich zariadení,  
                        45321000 – 3  Tepelnoizolačné práce 
      
3.  Miesto uskutočnenia stavebných prác :  
     Budova školiaceho strediska Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR, Ľ. Štúra 208, Dudince        
     NUTS kód : SK01 

 
4.  Stručný opis zákazky :    

Predmetom zákazky sú stavebné práce – zateplenie fasády  budovy školiaceho strediska Štátnej 
veterinárnej a potravinovej správy SR v Dudinciach.  Zateplenie fasády bude realizované 
navrhovaným kontaktným zatepľovacím systémom z fasádnych  dosiek na báze penového 
polystyrénu EPS minimálnej hrúbky 100 mm od úrovne soklovej lišty. Ostenia okenných, dverných 
otvorov a parapetov sa zateplia tvrdeným polystyrénom hrúbky 20 mm. Celá fasáda bude 
omietnutá štrukturovanou  omietkou šedej farby. So zateplením súvisia aj úpravy niektorých 
prvkov. Podrobný opis zákazky a obsah ponuky je uvedený v súťažných podkladoch.  

 
5. Predpokladaná hodnota zákazky : do 55 000 ,- €  ( bez DPH ) 
 
6.  Rozdelenie predmetu zákazky : 
     Predmet zákazky nie je rozdelený na časti. Uchádzač predloží ponuku na celý predmet zákazky. 
 
7.  Variantné riešenie  :  Verejný obstarávateľ neumožňuje uchádzačom predložiť variantné riešenie. 
 
8.  Predpokladaný termín uskutočnenia stavebných prác :   júl – august 2012 
 
9.  Obhliadka miesta uskutočnenia stavebných prác :   24.05.2012, 11.00 hod. 
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10. Poskytovanie súťažných podkladov ( netýka sa záujemcov, ktorým boli súťažné podklady 
zaslané spolu s výzvou na predkladanie ponúk ) : 

      Súťažné podklady si záujemca môže osobne, alebo písomne vyžiadať na adrese :  
      Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky 
      Botanická 17 
      842 13 Bratislava  
      Mgr. Zuzana Juhásová, blok B, 1. poschodie, č. dverí : 112 
      Tel. : 02 / 60257112 
      Fax : 02 / 60257140  
      e-mail :  juhasova@svssr.sk 
      
      Súťažné podklady sa budú vydávať : 
       

V pracovných dňoch od 09.05.2012 (  od 7,00 hod. do 14,00 hod. )  do 21.05.2012 do 14,00 hod. 
       

Spôsob prevzatia :   osobné prevzatie alebo zaslanie poštou - na základe zaslanej žiadosti.. 
 
11.  Úhrada za súťažné podklady :  Nevyžaduje sa. 
 
12. Lehota na predkladanie ponúk :   06.06.2012 do 14.00 hod. 
      Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť :  

Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky  
      Botanická 17 
      842 13 Bratislava  

 
V prípade osobného doručenia uchádzači odovzdajú ponuku kontaktnej osobe VO. 

       
Jazyk ponuky :   Ponuky sa predkladajú v slovenskom alebo v českom jazyku. 

 
13. Otváranie ponúk :   08.06.2012 o 10,00 hod. 
       
      Miesto otvárania ponúk : Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky 
                                                 Botanická 17, 842 13 Bratislava 
                                                 blok B, 1. poschodie, zasadačka 
 
14. Podmienky účasti a doklady na preukázanie osobného postavenia, finančného         

a ekonomického postavenia  a technickej alebo odbornej spôsobilosti :  
 

 
14.1 Uchádzač preukáže splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia podľa 
§ 26 ods. 1 písm. f) zákona č. 25/2006/ Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov ( ďalej len „ zákon o verejnom obstarávaní „ ) predložením 
dokladu podľa § 26 ods. 2 písm. e), resp. ods. 4, 5 a to v súlade s § 19 ods. 3 citovaného zákona. 
 
Uchádzač predloží »  doklad o oprávnení podnikať, ktorým preukáže, že je oprávnený uskutočnovať 
stavebné práce podľa predmetu zákazky. Doklad musí byť originál alebo úradne overená kópia 
výpisu zo živnostenského resp. obchodného registra, nie starší ako 3 mesiace ku dňu 
predkladania ponúk 
 
Uchádzač zapísaný do zoznamu podnikateľov vedeného Úradom pre verejné obstarávanie môže  
požadovaný doklad nahradiť predložením platného potvrdenia alebo úradne osvedčenej kópie 
platného potvrdenia o jeho zapísaní do zoznamu podnikateľov podľa § 128 ods. 1 zákona 
o verejnom obstarávaní.  

 
Odôvodnenie primeranosti podmienky účasti : Verejný obstarávateľ určil podmienku účasti týkajúcu sa 
osobného postavenia v súlade s ustanovením § 26 zákona o verejnom obstarávaní. 
 
14.2. Uchádzač môže preukázať splnenie podmienok účasti týkajúcich sa finančného a 
ekonomického  postavenia predložením minimálne jedného dokladu podľa § 27 ods. 1 písm. a) až 
d)  zákona o verejnom obstarávaní, a to : 

a) vyjadrením banky alebo pobočky zahraničnej banky, ktorým môže byť prísľub banky alebo 
pobočky zahraničnej banky o poskytnutí úveru, 
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b) potvrdením o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone povolania alebo 
potvrdením o poistení zodpovednosti za škodu podnikateľa, ak takéto poistenie vyžaduje 
osobitný zákon, 

c) súvahou alebo výkazom o majetku a záväzkoch alebo údajmi z nich alebo 
d) prehľadom o celkovom obrate alebo prehľadom o dosiahnutom obrate v oblasti, ktorej sa 

predmet zákazky týka, najviac za posledné tri hospodárske roky, za ktoré sú dostupné 
v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti. 

 
Doklad musí byť originál nie starší ako 3 mesiace ku dňu predkladania ponúk. 
 
Odôvodnenie primeranosti podmienky účasti : Podmienkou si verejný obstarávateľ overuje 
ekonomickú a finančnú situáciu uchádzača v súlade s ustanovením § 27 ods. 1. zákona o verejnom 
obstarávaní.. Podmienka je primeraná a vychádza z potreby uzatvoriť zmluvný vzťah s finančne a 
ekonomicky stabilným partnerom. 
 

 
14.3. Uchádzač preukáže splnenie podmienok účasti týkajúcich sa technickej alebo odbornej 
spôsobilosti  v zmysle zákona o verejnom obstarávaní predložením dokladov podľa § 28 ods. 1 
písm. b), g).   

 
Uchádzač preukáže splnenie podmienok účasti týkajúcich sa technickej alebo odbornej spôsobilosti  
v zmysle zákona o verejnom obstarávaní predložením dokladov podľa § 28 ods. 1 písm. b), g).   

 
Uchádzač predloží » zoznam stavebných prác realizovaných na stavbách rovnakého alebo podobného 

charakteru ako predmet zákazky uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov ( roky 2007, 2008, 2009, 2010 
a 2011). 
Verejný obstarávateľ požaduje v zozname stavebných prác uviesť :  

      - názov / obchodné meno odberateľa 
      - sídlo / miesto podnikania odberateľa 
      - typ zmluvy, dátum uzavretia a platnosť 
      - predmet zmluvy – miesto a lehota uskutočnenia stavebných prác 
      - cenu poskytnutých služieb. 
       

Zoznam stavebných prác bude doplnený potvrdeniami o ich uspokojivom vykonaní. 

  
V prípade, ak  
a) odberateľom bol verejný obstarávateľ podľa zákona o verejnom obstarávaní, dôkaz o plnení potvrdí     
tento verejný obstarávateľ, 
b) odberateľom bola iná osoba ako verejný obstarávateľ, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ. 
 
Ak to nie je možné, uchádzač alebo záujemca predloží vyhlásenie o ich poskytnutí. 
 
Doklad musí byť originál nie starší ako 3 mesiace ku dňu predkladania ponúk.   
 
Odôvodnenie primeranosti podmienky účasti : Získať prehľad o solídnosti uchádzača na trhu, 
s možnosťou preverenia jeho spoľahlivosti a kvality. Podmienka je primeraná a jej potreba sleduje cieľ 
vybrať spôsobilého uchádzača , ktorý je schopný riadne a včas si plniť svoje zmluvné záväzky. 

 
Uchádzač ďalej predloží  »   údaje o vzdelaní a odbornej praxi alebo odbornej kvalifikácii 
riadiacich zamestnancov, osobitne osôb zodpovedných za riadenie stavebných prác na stavbách – 
pozemné stavby. Uchádzač predloží doklad o odbornej spôsobilosti na výkon činnosti 
stavbyvedúceho pre inžinierske stavbypodľa zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch 
a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov alebo iného ekvivalentného 
predpisu ( t. j. platné osvedčenie Slovenskej komory stavebných inžinierov o vykonaní odbornej 
skúšky podľa zákona č. 138/1992 Zb. splnomocňujúce na vykonávanie vybraných činností vo 
výstavbe podľa § 45 zákona č. 50/197 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení 
neskorších predpisov, resp. iného ekvivalentného predpisu). Predkladá sa fotokópia originálu 
osvedčenia s originálom podpisu majiteľa osvedčenia a s originálom pečiatky. 
 

Pre potreby tejto podprahovej zákazky postačí predložiť fotokópiu tohto dokladu a čestné vyhlásenie 
dotknutej osoby, že bude túto činnosť pre uchádzača vykonávať a bude mu k dispozícii počas celej 
doby plnenia zmluvného vzťahu. 



Odôvodnenie primeranosti podmienky účasti : Verejný obstarávateľ požaduje preukázať, že uchádzač 
bude môcť reálne disponovať s kapacitami odborne spôsobilej osoby. Podmienky účasti je primeraná 
a potrebná  k riadnemu plneniu zmluvy. 

Uchádzač ďalej predloží »  vyhlásenie, ktorým potvrdí, že stavebné práce zrealizuje kvalitne 
a v súlade s platnými slovenskými technickými normami, technickými normami EÚ a súvisiacimi 
predpismi.  

Originál citovaného vyhlásenia musí byť podpísaný uchádzačom alebo osobou oprávnenou konať 
za uchádzača. 

Odôvodnenie primeranosti podmienky účasti : Predloženým vyhlásením uchádzač potvrdí 
zabezpečenie kvality vykonaných stavebných prác. 

15.  Kritérium na vyhodnotenie ponúk : 
        
Verejný obstarávateľ vyhodnotí ponuky uchádzačov, ktorí splnia všetky podmienky účasti na základe  

  jediného kritéria, a to najnižšej ceny. 

 
 
16. Použije sa elektronická aukcia : Nie. 
 
17. Uplynutie lehoty viazanosti ponúk :   02.07.2012.   
 
18. Ďalšie informácie :  
       
     -  typ zmluvy :   Zmluva o dielo. 

 
 

 
 
Bratislava, dňa 07.05.2012   
 
 
 
 
              Mgr. Zuzana Juhásová  

      odborne spôsobilá osoba na verejné obstarávanie 

 

  

 


