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 Formulár: Formulár č. 7  podľa Vyhlášky č. 171/2013 Z. z. 

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ/OBSTARÁVATEĽ
I.1.    Názov, adresy a kontaktné miesto (miesta) 

Obec Gemerské Teplice
IČO:  00328235
Gemerské Teplice 46, 049 16 Gemerské Teplice
Slovensko
Kontaktné miesto (miesta):  TOMO Consult, s.r.o., Erenburgova 723/26, 984 01 Lučenec
Kontaktná osoba: Tomáš Monosza
Telefón: +421 903547093
Email: verejneobstaravanie@tomoconsult.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 
Rekonštrukcia kultúrneho domu v obci Gemerské Teplice

II.1.2.    Druh zákazky a miesto uskutočňovania stavebných prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb 
Stavebné práce
Hlavné stavenisko alebo miesto uskutočňovania stavebných prác:  Kraj: Banskobystrický, Okres: Revúca, Obec:
Gemerské Teplice, Parcela č.:70/1, 70/2.
NUTS kód: 
SK

II.1.3.    Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov) 
Súčasný stav riešeného objektu si vyžaduje obnovu strechy - rekonštrukciu krytiny,zateplenie strechy, výmenu okien ,
vytvorenie bezbarierového prístupu do objektu s vytvorením hygienického zariadenia pre plnohodnotné využitie pre
všetkých občanov , pre vytvorenie úspory energie je potrebné zateplenie stropnej konštrukcie v úrovni podlahy strechy ,
výmena okenných a dverných otvorov a vytvorenie solárneho systému pre zásobovanie TUV . Na pozemku v dvorovom
priestore bude prevedená výsadba stredných drevín , ktorá zlepší spevnenie pôdy a odvádzanie povrchových vôd.

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

II.1.5)    Časti
Táto zákazka sa delí na časti:  Nie

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

Uvedené vo výkaze výmer
II.2.2.    Predpokladaná hodnota predmetu zákazky bez DPH 

Hodnota:  129 643,4800 EUR
II.3.    Trvanie zmluvy alebo lehota dodania 

Obdobie:  v mesiacoch (od zadania zákazky)
Zadajte hodnotu:  12

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:  Uchádzač musí spĺňať
podmienky účasti podľa ustanovenia § 26 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon). Ich splnenie preukáže podľa § 26 ods. 2 zákona,
resp. § 128 zákona. Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti týkajúce sa
osobného postavenia:  
1. podľa § 26 ods. 1 zákona: 
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a) 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;  
b) nebol on ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu právoplatne odsúdený za trestný čin, ktorého
skutková podstata súvisí s podnikaním;  
c) nebol naňho vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácií, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené
konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku;  
d) nemá evidované nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevkov na starobné
dôchodkové sporenie, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia;  
e) nemá evidované daňové nedoplatky, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia;  
f) je oprávnený dodávať tovar vo vzťahu aspoň k jednému predmetu zákazky na ktorú predkladá uchádzač ponuku;  
g) nebolo mu v predchádzajúcich troch rokoch preukázané závažné porušenie odborných povinností, ktoré dokáže
verejný obstarávateľ preukázať;  
h) 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, kedy 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, kedy k nástupníctvu došlo, právoplatne uložený zákaz účasti vo
verejnom obstarávaní, 
3. ktorá sa stala právnym nástupcom osoby, ktorá mala v čase, kedy k nástupníctvu došlo, právoplatne uložený zákaz
účasti vo verejnom obstarávaní. 
i) 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; 
j) 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. 
2. podľa § 26 ods. 2 zákona: 
 
Uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti stanovených v bode 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 mesiace, 
e) písm. f) dokladom o oprávnení dodávať tovar, 
f) písm. h) čestným vyhlásením, 
g) písm. i) a j) čestným vyhlásením. 
 
3. Podnikateľ vo verejnom obstarávaní preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 26
zákona údajmi a dokladmi, zapísanými v zozname podnikateľov. 
Počnúc dňom 29.4.2015 sa verejného obstarávania nemôže zúčastniť uchádzač ktorý je v reštrukturalizácii. 
Podnikateľ zapísaný v zozname podnikateľov do 28.4.2015 preukáže splnenie podmienky, že nie je v reštrukturalizácii: 
predložením potvrdenia príslušného súdu nie staršieho ako tri mesiace v procese verejného obstarávania priamo
verejnému obstarávateľovi 
4. Podnikateľ, ktorý má sídlo alebo miesto podnikania v inom členskom štáte Európskej únie (ďalej len členský štát), 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. 
5. 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. 
6. Ak uchádzačovi bolo v predchádzajúcich troch rokoch preukázané závažné porušenie odborných povinností, ktoré
dokáže verejný obstarávateľ preukázať, bude z verejného obstarávania vylúčený. 
7. 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
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príslušného orgánu verejnej moci. Lehota podľa bodu 6 plynie odo dňa, kedy sa rozhodnutie stane konečným. 
8. 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. 
9. Podmienku účasti týkajúcu sa osobného postavenia podľa bodu 1 písm. g) spĺňa aj ten, komu nebola uložená pokuta
alebo mu bola uložená znížená pokuta podľa osobitného predpisu. 
10. Splnenie podmienok účasti podľa § 26 ods. 1 písm. g) (bod 1 písm. g) zákona preukazuje verejný obstarávateľ. 
11. 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 písm. f)
zákona preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť. 
12. Splnenie podmienky účasti možno preukázať čestným vyhlásením uchádzača, pričom doklady, preukazujúce splnenie
podmienok účasti predkladá verejnému obstarávateľovi úspešný uchádzač podľa § 44 ods. 1 zákona v čase a spôsobom,
určeným verejným obstarávateľom. 
 
 
Odôvodnenie primeranosti podmienky účasti podľa § 32 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní: § 26 zákona č. 25/2006
Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je vymedzený
taxatívne a verejný obstarávateľ má povinnosť podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia uvedené v § 26
zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
požadovať.

III.1.2.    Ekonomické a finančné postavenie 
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti:  Podľa § 27 odst. 1 pís. a)
25/2006 Z.z.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov :  Verejný obstarávateľ požaduje predložiť vyjadrenie banky o schopnosti
uchádzača plniť svoje finančné záväzky , nie staršie ako 3 mesiace ku dňu, v ktorom uplynie lehota na predkladanie
ponúk. Verejný obstarávateľ požaduje takéto vyjadrenie od každej banky, v ktorej má uchádzač vedený účet. V prípade,
ak sa banka vyjadrí, že uchádzač je v nepovolenom debete, alebo že jeho účet je predmetom exekúcie alebo že
uchádzač nedodržuje splátkový kalendár, je potrebné aby uchádzač doložil aj podrobné zdôvodnenie tohto stavu. V
prípade, ak z predložených dokladov alebo z predloženého zdôvodnenia uchádzača bude zrejmé, že uchádzač nie je
schopný plniť svoje finančné záväzky, bude z tejto zákazky uchádzač vylúčený. Uchádzač zároveň predloží aj čestné
vyhlásenie (podpísané osobou/osobami oprávnenou zastupovať uchádzača), v ktorom presne uvedie, v ktorých bankách
má vedený účet (vymenuje všetky banky) a že nemá vedený účet v inej banke (ani v Slovenskej republike a ani v
zahraničí).. Vyjadrenie banky a čestné vyhlásenie požaduje verejný obstarávateľ predložiť v originálnom rovnopise alebo
v jeho úradne overenej fotokópii. 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 ohľadne
na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač alebo záujemca verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľov
preukázať, že pri plnení zmluvy bude môcť 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 zákona
o VO, vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli zdroje záujemcovi alebo uchádzačovi poskytnuté. 
Odôvodnenie vyžadovania finančného postavenie účasti: Verejný obstarávateľ nesie veľkú zodpovednosť vzhľadom na
čerpanie Euro fondov a verejný obstarávateľ potrebuje mať istotu, že uchádzač je dostatočne ekonomicky silný pri
realizácii zákazky a aby bol schopný realizovať bez problémovo celú zákazku.

III.1.3.    Technická alebo odborná spôsobilosť 
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti:  Podľa , § 28 ods. 1 pís. b) a
§ 28 ods. 1 pís. .g) z.č. 25/2006 Z.z 
1. Technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť možno preukázať podľa druhu, množstva, dôležitosti alebo využitia
stavebných prác jedným alebo niekoľkými z týchto dokladov: zoznamom stavebných prác uskutočnených za
predchádzajúcich pät rokov k poslednému dňu lehoty na predkladanie ponúk v tejto sútaži doplneným potvrdeniami o
uspokojivom vykonaní stavebných prác s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia prác a zhodnotenia uskutočnených
prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom:  
a)bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dokladom je referencia, 
b)bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak
také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich uskutocnení,
doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vztah, na základe ktorého boli uskutočnené.
Verejný obstarávateľ požaduje vyčíslenie vykonaných prác v rámci referencie za požadované obdobie bez ohľadu na
skutočnosť, kedy boli stavebné práce začaté resp. ukončené. Z referencie musí byť zjavný požadovaný objem prác za
predchádzajúcich päť rokov ku dňu predkladania ponúk v tejto súťaži, pričom ak bol uchádzač členom skupiny,
referencia musí obsahovať vycčslenie prác dodaných uchádzačom a aj celou skupinou. V referencii je potrebné vyčísliť
sumy bez DPH.  
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2.údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácií riadiacich zamestnancov, osobitne osôb zodpovedných
za riadenie stavebných prác v zmysle § 28 ods. 1 písm g) ZVO.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov :  1.§ 28 ods. 1 písm . b) ZVO  
Verejný obstarávatel požaduje preukázanie zoznam uskutočnených prác rovnajého alebo podobného charakteru pričom
skutočná cena realizácie zmlúv v danom období kumulatívne (od 01.11.2010 do 31.10.2015) musí byť v hodnote
minimálne 300.000,00 Eur bez DPH. a min. 1 referencie podobného, resp. rovnakého charakteru ako je predmet
zákazky, pričom táto min. 1 referencia musí byť v minimálnej hodnote predpokladanej hodnote zákazky za požadované
obdobie, t.j. za predchádzajúcich päť rokov ku dňu predkladania ponúk.  
V zozname stavebných prác je doporučené uchádzačovi uviesť: názov (obchodné meno) a sídlo odberateľa, cenu termín
dodania , meno, tel. číslo, prípadne e-mail kontaktnej osoby investora, u ktorej je možné overiť uvedené informácie,
potvrdenie o kvalite vykonaných prác. V prípade, ak uchádzač predkladá v zozname stavebných prác v inej mene ako je
€, v prehľade uvedie okrem sumy v pôvodnej mene aj sumu v €, ktorú prepočíta kurzom ECB ku dňu zverejnenia tejto
výzvy. Zoznam stavebných prác musí byť podpísaný štatutárnym orgánom uchádzača alebo osobou oprávnenou konať v
mene uchádzača.  
Verejný obstarávateľ podmienku účasti zadefinoval striktne vo vzťahu k predmetu zákazky s cielom dosiahnúť čestnú
hospodársku sútaž medzi kvalifikovanými zhotovitelmi. Podmienka účasti je primeraná a jej potreba vyplynula z dôvodu
overenia si skutočnosti, či uchádzači disponujú odbornými skúsenosťami z oblasti predmetu zákazky a sú oprávnení a
schopní ho plniť/dodať.  
Odôvodnenie primeranosti určenej podmienky podľa § 32 ods.6 zákona o VO: Verejný obstarávateľ požaduje
predloženie predmetných dokladov z hľadiska zistenia či uchádzač je schopný plniť požadovaný predmet zákazky.
Verejný obstarávateľ má za to, že predmetná podmienka účasti je primeraná vo vzťahu k predmetu zákazky, keďže
predmetom zákazky je poskytnutie služby. Verejný obstarávateľ požaduje preukázanie skutočnosti, že uchádzač už v
minulosti riadne a k spokojnosti zákazníka poskytoval službu, ktorú verejný obstarávateľ obstaráva. 
 
 
2. §28 ods. 1 písm. g) ZVO 
Verejný obstarávatel požaduje preukázať odbornú prax u osôb zodpovedných za riadenie stavebných prác nasledovne:  
Stavbyvedúci: osoba, musí spĺňať nasledovné požiadavky: 
-odborná prax v zameraní pozemné stavby min.5 rokov, preukazuje sa životopisom. 
-autorizacné osvedčenie o vykonaní odbornej skúšky pre činnosť stavbyvedúceho s odborným zameraním v kategórii
pozemné stavby.(resp. rovnocenné osvedcenie vydané príslušnými orgánmi jednotlivých štátov ) 
-realizácia min. 2 stavieb rovnakého alebo podobného charakteru v pozícii stavbyvedúci. 
Uchádzač preukáže hore uvedené požiadavky na každú osobu predložením nasledovných dokladov: -podpísaným
životopisom , ktorý bude obsahovať minimálne: 
a)meno a priezvisko príslušnej osoby, 
b)najvyššie dosiahnuté vzdelanie, 
c)opis/zoznam odbornej praxe (pracovná pozícia, opis pracovnej náplne/odborné skúsenosti, miesto, mesiac a rok
plnenia/zamestnania, zamestnávatel/objednávatel), 
d)dosiahnutá/získaná odborná kvalifikácia, 
e)a prípadne ostatné relevantné informácie vo vztahu k odbornému vzdelaniu, zručnostiam atd., 
f)zoznam realizovaných stavieb kde pri každej stavbe bude uvedené: 
-názov a sídlo objednávatela, cas realizácie projektu/plnenia zmluvy t.j. (mesiac, rok), 
-stručný opis predmetu projektu/zmluvy, 
-vyčíslenie hodnoty stavby, ktorú dozoroval, ak ju nedozoroval celú, 
-stručný rozsah činností, ktoré príslušná osoba zodpovedná za riadenie stavebných prác zabezpečovala, s uvedením
opisu príslušnej požadovanej skúsenosti stavbyvedúceho, 
-telefonický/mailový kontakt na objednávatela stavby, 
-fotokópiu dokladu osvedcenie o vykonaní skúšky odbornej spôsobilosti na výkon stavbyvedúceho s originálom odtlacku
peciatky s podpisom odborne spôsobilej osoby, príp. ekvivalent.  
Odôvodnenie podmienok účasti podľa § 32 ods. 6 zák. 25/2006 Z. z.: Verejný obstarávateľ nesie veľkú zodpovednosť
vzhľadom na čerpanie eurofondov a preto má záujem o uzatvorenie zmluvy s uchádzačom, ktorý preukáže aspoň
základné skúsenosti s predmetom zákazky a obstarané práce spĺňajú požadované parametre, ktoré sú požadované
verejným obstarávateľom. Minimálna požiadavka je vzhľadom je na veľkosť projektu primeraná. 
Uchádzač môže na preukázanie, technickej a odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez
ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač alebo záujemca verejnému obstarávateľovi preukázať, že
pri plnení zmluvy bude môcť reálne disponovať s kapacitami osoby , ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie
technickej 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 alebo
odbornú spôsobilosť, že táto osoba poskytne svoje kapacity počas trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity
majú byť použité na preukázanie technickej a odbornej spôsobilosti musí spĺňať podmienky účasti podľa § 26 ods. 1
zákona vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli kapacity záujemcovi alebo uchádzačovi poskytnuté. 
- Ak uchádzač preukázal technickú alebo odbornú spôsobilosť odbornými kapacitami inej osoby počas zmluvy dôjde k
plneniu ktorého sa toto preukázanie týka, uchádzač je oprávnený toto plnenie poskytnúť len sám alebo prostredníctvom
inej osoby, písomnou zmluvou s ktorou toto postavenie preukázal, možnosť zmeny subdodávateľa tým nie je dotknuté 
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- Splnenie podmienky účasti uchádzača i možno preukázať v zmysle § 32 ods. 11 zákona o VO čestným vyhlásením
uchádzača, pričom doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti predloží podľa § 44 ods. 1 zákona o VO verejnému
obstarávateľovi úspešný uchádzač, v čase a spôsobom, určeným verejným obstarávateľom.  
- Úspešný uchádzač alebo uchádzači, ich subdodávatelia a ich osoby podľa § 27 ods. 2 a § 28 ods. 2 sú povinní na účely
poskytnutia riadnej súčinnosti potrebnej na uzavretie zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody mať v registri
konečných užívateľov výhod zapísaných konečných užívateľov výhod.
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

1-gemersketeplice-vo/2016
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:  16.03.2016 10:00
Úhrada za súťažné podklady
Uveďte:  Nie

IV.2.3.    Lehota na predkladanie ponúk 
Dátum a čas:  16.03.2016 10:00

IV.2.4.    Podmienky otvárania ponúk 
Dátum a čas:  17.03.2016 08:00
Miesto :  Obec Trebušovce 33, 991 27 Trebušovce
Osoby oprávnené zúčastniť sa na otváraní ponúk :  Na otváraní ponúk sa môže zúčastniť každý uchádzač, ktorý
predložil ponuku v lehote na predkladanie ponúk. Uchádzač môže byť zastúpený osobou oprávnenou zúčastniť sa na
otváraní ponúk za uchádzača. Uchádzač (fyzická osoba), štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu uchádzača
(právnická osoba) sa preukáže na otváraní ponúk preukazom totožnosti a kópiou dokladu uchádzača o oprávnení
podnikať. Poverený zástupca uchádzača sa preukáže preukazom totožnosti, kópiou dokladu uchádzača o oprávnení
podnikať a splnomocnením na zastupovanie. 
-Na otváraní ponúk verejný obstarávateľ zverejní obchodné mená, sídla alebo miesta podnikania všetkých uchádzačov,
ktorých ponuky boli doručené v lehote na predkladanie ponúk na adresu uvedenú na doručenie ponúk v súťažných
podkladoch .

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

Áno
PRV 2014-2020            Opatrenie: 7  Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach

VI.2.    Ďalšie doplňujúce informácie 
-Súťažné podklady budú poskytnuté záujemcovi na základe písomnej žiadosti doručenej na adresu kontaktného miesta,
alebo  
na základe žiadosti zaslanej elektronickou poštou na adresu verejneobstaravanie@tomoconsult.sk. 
- Žiadosť o zaslanie súťažných podkladov musí obsahovať kompletné identifikačné údaje žiadateľa - názov, adresa sídla,
adresa doručovania , uvedený predmet žiadosti, meno referenta zodpovedného za žiadosť, jeho tel. číslo a emailová
adresa, na ktorú sa súťažné podklady budú zasielať  
- Po prijatí kompletnej žiadosti o poskytnutie súťažných podkladov budú tieto záujemcovi odoslané elektronicky vo
formáte Pdf a Word 
- Verejný obstarávateľ stanovuje, že oznámenia, odovzdávanie podkladov a dorozumievanie medzi verejným 
obstarávateľom a záujemcom alebo uchádzačom sa bude uskutočňovať elektronicky emailom v slovenskom jazyku. 
Elektronicky na účely tejto súťaže sa bude považovať komunikácia emailom prostredníctvom emailovej adresy 
verejneobstaravanie@tomoconsult.sk, pričom záujemca potvrdí prijatie písomnosti stanoveným spôsobom. 
Elektronickú komunikáciu verejný obstarávateľ stanovuje aj pri poskytovaní a vysvetľovaní súťažných podkladov, pri 
vysvetľovaní ponuky. Elektronická komunikácia je neprípustná pri oznámení o neprijatí ponuky, oznámení o výsledku 
vyhodnotenia ponúk, oznámení o vylúčení ponuky, pri doručení ponúk, zmene alebo doplnení ponúk a pri uplatnení 
revíznych postupov, kedy sa vyžaduje listinná forma a doručenie osobne alebo bežným doručovacím spôsobom v 
stanovených lehotách a na stanovené miesto. 
- Verejný obstarávateľ odporúča záujemcom, aby si vyžiadali súťažné podklady aj vtedy ak ich získajú v profile . V
prípade, že verejný obstarávateľ nebude poznať identifikačné údaje , resp. kontaktné údaje záujemcov, nevie
zabezpečiť doručenie vysvetlení, zmien , resp. doplnení iných informácií, ktoré by mohli mať vplyv na vypracovanie
kvalifikovanej ponuky. 
- Uchádzač ponuku predloží v listovej podobe osobne alebo zaslaním na poštovú adresu: TOMO Consult, s.r.o.
Erenburgova 723/26, 984 01 Lučenec. Spôsob predkladania je bližšie špecifikovaný v súťažných podkladoch 
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- Predmet zmluvy je spolufinancovaný formou nenávratného finančného príspevku, preto je dodávateľ, povinný umožniť
oprávneným kontrolným zamestnancom vykonať vecnú kontrolu a kontrolu dokumentov v súvislosti s realizáciou
projektu vo vzťahu k predmetu obstarávania počas trvania realizácie projektu a po dobu určenú riadiacim orgánom aj po
skončení realizácie projektu.  
- Zmluva nadobúda účinnosť po splnení odkladacej podmienky, ktorá spočíva v tom, že dôjde k uzavretiu platnej a
účinnej zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku medzi príslušným vykonávateľom pomoci a príjemcom
pomoci, ktorým je objednávateľ, a to na základe jeho žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z
Programu rozvojarozvoja vidieka SR 2014-2020. V prípade neuzavretia zmluvy o nenávratný finančný príspevok v rámci
uvedeného programu, verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo využiť inštitút odkladacej podmienky a následne zmluvu
anulovať.  
- Verejný obstarávateľ určil v súlade s § 34 ods. 17 zákona o VO osobitné podmienky plnenia zmluvy, ktoré sa týkajú  
sociálnych hľadísk. Verejný obstarávateľ požaduje od uchádzačov, aby sa uchádzači pri predložení ponúk zaviazali v  
prípade získania predmetnej zákazky uvedené osobitné podmienky plniť. 
Osobitné podmienky plnenia zmluvy sú súčasťou súťažných podkladov Opis predmetu zákazky a sú uvedené v návrhu
Zmluvy o dielo. 
- Doklady a dokumenty požaduje verejný obstarávateľ predložiťako originály alebo úradné overené kópie podpísané  
štatutárnym orgánom uchádzača podľa výpisu z OR a ŽL alebo splnomocnenou osobou. Pri splnomocnení je nutné  
predložiť plnú moc. 
- Pracovná doba verejného obstarávateľa v prac. dni v čase od 08.00 hod, do 11.00 hod

VI.3.    Dátum odoslania tejto výzvy 
24.02.2016
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