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Časť I. 

INFORMÁCIE O OSOBE PODĽA § 8 ZÁKONA  

 

1 IDENTIFIKÁCIA OSOBY PODĽA § 8 ZÁKONA  

Názov organizácie:    Fakultná nemocnica s poliklinikou Skalica, a. s. (ďalej aj „FNsP 

     Skalica, a. s.) 

Sídlo:     Koreszkova 7, 909 82 Skalica 

IČO:      44 444 761 

Krajina:      Slovenská republika (SR) 

Internetová adresa organizácie (URL): http://www.nspskalica.sk/  

Kontaktná osoba v súvislosti  

s verejným obstarávaním  

predmetu zákazky:   Mgr. Hana Šlachtová  

Kontaktné miesto:   Tendrex, s. r. o. 

     Horská 13/G, 831 52 Bratislava  

Telefón:    +421 908 464 595 

E-mail:     slachtova@tendrex.sk    

 

Časť II. 

INFORMÁCIE O PREDMETE ZÁKAZKY 

2 PREDMET ZÁKAZKY 

2.1. Názov predmetu zákazky: „Modernizácia infraštruktúry nemocnice Skalica - stavebné 

práce“. 

2.2. Číselný kód pre hlavný predmet a doplňujúce predmety zákazky z Hlavného slovníka, prípadne 

alfanumerický kód z Doplnkového slovníka Spoločného slovníka obstarávania (CPV): 

Hlavný predmet:            45210000-2 Stavebné práce na stavbe budov 
Doplňujúce predmety: 45321000-3 Tepelnoizolačné práce 
    45112000-5 Výkopové zemné práce a presun zemín 
    45111300-1 Demontážne práce 
      45233161-5 Stavebné práce na stavbe chodníkov 
    45233226-9 Stavebné práce na stavbe príjazdových ciest 
    45232150-8 Práce súvisiace so stavbou potrubných vedení na 

      rozvod vody 
    45332400-7 Inštalovanie pevného sanitárneho príslušenstva 
    42160000-8 Zariadenia kotolní 
    45261410-1   Strešné izolačné práce     
             45261900-3    Opravy a údržba striech 
    45431000-7 Dláždenie a obkladanie 
    45310000-3 Elektroinštalačné práce 
    45232141-2 Vykurovacie práce 
    45331200-8 Inštalovanie ventilácie a klimatizácie 
    45314300-4 Inštalovanie kabeláže 
    44221000-5 Okná, dvere a súvisiace prvky 
    31216200-5 Bleskozvody   

 

2.3. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, technické požiadavky: 

http://www.nspskalica.sk/
mailto:slachtova@tendrex.sk
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Opis predmetu zákazky tvorí prílohu č. 1 týchto súťažných podkladov.  

2.4. Predpokladaná hodnota zákazky: 

1. časť: FNsP Skalica, a.s. - Stavebné úpravy časti pavilónu H - ambulancie klinickej 

onkológie, predpokladaná hodnota 1. časti zákazky počas trvania zmluvy je 612 396,30 EUR 

bez DPH; 

2. časť: FNsP Skalica, a.s. - Stavebné úpravy časti gynekologicko - pôrodníckeho pavilónu 

II. a III. NP, predpokladaná hodnota 2. časti zákazky počas trvania zmluvy je 1 105 701,91 EUR 

bez DPH. 

Predpokladaná hodnota zákazky (všetkých častí zákazky) je 1 718 098,21 EUR bez DPH. 

3 ROZDELENIE PREDMETU ZÁKAZKY 

3.1. Predmet zákazky je rozdelený na 2 časti:  

1. časť: FNsP Skalica, a.s. - Stavebné úpravy časti pavilónu H - ambulancie klinickej 

onkológie; 

2. časť: FNsP Skalica, a.s. - Stavebné úpravy časti gynekologicko - pôrodníckeho pavilónu 

II. a III. NP. 

3.2. Uchádzač predloží ponuku na ktorúkoľvek z uvedených častí, alebo na obe časti zákazky. 

3.3. Čiastkové plnenie jednotlivých častí zákazky nie je osobou podľa § 8 zákona dovolené a 

uchádzač musí predložiť ponuku na celú časť zákazky, na ktorú predkladá ponuku. 

4 MIESTO REALIZÁCIE PREDMETU ZÁKAZKY 

4.1. Miesto alebo miesta realizácie predmetu zákazky: 

1. časť: FNsP Skalica, a.s. - Stavebné úpravy časti pavilónu H - ambulancie klinickej 

onkológie – areál FNsP Skalica, a. s., parcely č. 92/62 a 92/1 a objekt ambulancií súpisné č. 

2329 (stavebné povolenie č. 1449/2017 zo dňa  27.06.2017); 

2. časť: FNsP Skalica, a.s. - Stavebné úpravy časti gynekologicko - pôrodníckeho pavilónu 

II. a III. NP - areál FNsP Skalica, a. s., parcela č. 96 a 92/1 a objekt gynekologicko – pȏrodníckeho 

pavilónu súpisné č. 2330 (stavebné povolenie č. 1450/2017 zo dňa  27.06.2017). 

5 LEHOTY DODANIA/REALIZÁCIE 

5.1. Lehota na realizáciu predmetu zákazky: 

1. časť: FNsP Skalica, a.s. - Stavebné úpravy časti pavilónu H - ambulancie klinickej 

onkológie – do 9 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy o dielo pre túto časť zákazky; 

2. časť: FNsP Skalica, a.s. - Stavebné úpravy časti gynekologicko - pôrodníckeho pavilónu 

II. a III. NP – do 13 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy o dielo pre túto časť 

zákazky. 

6 ZDROJ FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV 

6.1. Predmet zákazky bude financovaný z fondov Európskej únie a z vlastných zdrojov osoby podľa 

§ 8 zákona. Financovanie predmetu zákazky sa riadi podmienkami financovania a platobnými 

dojednaniami v rámci Operačného programu: Integrovaný regionálny operačný program, Prioritná 

os 2 - Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám, špecifický cieľ: 2.1.3 

Modernizovať infraštruktúru ústavných zariadení poskytujúcich akútnu zdravotnú starostlivosť za 

účelom zvýšenia ich produktivity a efektívnosti (kód výzvy IROP-PO2-SC213-2017-20). 

6.2. Osoba podľa § 8 zákona neposkytuje preddavok, ani zálohovú platbu. Platby sa budú realizovať 

bezhotovostným stykom na základe vystavených faktúr. Splatnosť faktúr bude do 60 

kalendárnych dní od ich doručenia osobe podľa § 8 zákona. 
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Časť III. 

INFORMÁCIE O PONUKE 

Príprava ponuky 

7 VYHOTOVENIE PONUKY 

7.1. Ponuka musí byť vyhotovená v písomnej forme, ktorá zabezpečí trvalé zachytenie jej obsahu. 

Ponuka musí byť vyhotovená nezmazateľným atramentom rukopisom, písacím strojom alebo 

tlačiarenským výstupným zariadením výpočtovej techniky, a jej obsah musí byť pre fyzickú osobu 

čitateľný.  

7.2. Vyhlásenia a dokumenty tvoriace ponuku, požadované v týchto súťažných podkladoch, musia 

byť v ponuke predložené ako originály alebo ich úradne osvedčené kópie, pokiaľ nie je určené 

inak. 

7.3. Osoba podľa § 8 zákona odporúča, aby všetky strany originálu ponuky, okrem nepozmenenej 

tlačovej literatúry (prospekty a pod.) boli parafované osobou/osobami podpisujúcimi ponuku. 

Odporúča sa, aby uchádzač všetky strany príslušnej časti ponuky očísloval a ponuku pevne 

zviazal. 

7.4. Uchádzač predloží ponuku v jednom listinnom origináli, jednej listinnej kópii a jednej elektronickej 

kópii na pamäťovom médiu (na CD/DVD/USB nosičoch alebo na iných vhodných nosičoch), a to 

samostatne pre časť „Ostatné“ a samostatne pre časť „Kritériá“. Textové výstupy musia byť vo 

formáte .pdf v strojovo čitateľnom tvare, tabuľkové výstupy vo formáte .pdf a zároveň vo formáte 

.xls/.xlsx, obrázkové výstupy vo formáte .pdf. Kópia ponuky v elektronickej podobe na 

CD/DVD/USB nosičoch musí zodpovedať ponuke predloženej v listinnej forme (originál). Na 

týchto CD/DVD/USB nosičoch bude nahratá kompletná ponuka uchádzača, a to samostatne pre 

časť „Ostatné“ a samostatne pre časť „Kritériá“, tak aby obsah CD/DVD/USB nosičov bol identický 

s ponukou predloženou v písomnej/papierovej forme, pričom ak ide o doklady, ktoré sú v ponuke 

a sú podpísané alebo obsahujú odtlačok pečiatky, predkladajú sa v elektronickej ponuke s 

uvedením mena a priezviska osôb, ktoré dokumenty podpísali a dátumu podpisu, bez uvedenia 

podpisu týchto osôb a odtlačku pečiatky. CD/DVD/USB sú určené na účely zverejňovania 

dokumentov v profile, preto musia byť primerane označené vo väzbe na zachovanie mlčanlivosti 

o informáciách označených ako dôverné podľa § 22 zákona, ako aj vo väzbe na ochranu 

osobných údajov podľa platných právnych predpisov Slovenskej republiky (ďalej len „dôverné 

informácie“).   

7.5. Uchádzač je zodpovedný za označenie a zabezpečenie súborov uvedených na CD/DVD/USB 

nosičoch v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších 

predpisov (resp. od 25.05.2018 v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov), aby mohli byť priamo použité na ich zverejnenie v 

profile. 

7.6. Ak ponuka obsahuje dôverné informácie, uchádzač ich v ponuke viditeľne označí. Osoba podľa 

§ 8 zákona odporúča, aby ponuka uchádzača predložená podľa bodu 12 a bodu 15 týchto 

súťažných podkladov obsahovala uchádzačom vypracovaný „Zoznam dôverných informácií“ s 

identifikáciou čísla strany, čísla odseku, bodu a textu obsahujúceho dôverné informácie. 

7.7. Kópia ponuky predložená v elektronickej podobe podľa bodu 7.4 týchto súťažných podkladov 

bude osobou podľa § 8 zákona bezodkladne po uzavretí zmluvy o dielo s úspešným uchádzačom 

alebo zrušení postupu zadávania zákazky (ak to prichádza do úvahy) odoslaná na Úrad pre 

verejné obstarávanie (ďalej len „úrad“) podľa § 64 ods. 1 písm. b) zákona. V prípade, ak by kópia 

ponuky na CD/DVD/USB nosičoch mala obsahovať rodné čísla a osobné údaje v zmysle zákona 

č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (resp. od 25.05.2018 

v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení 
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niektorých zákonov) alebo iné informácie, ktoré uchádzač považuje za dôverné alebo obchodné 

tajomstvo, je potrebné zo strany uchádzača tieto údaje v kópii ponuky na CD/DVD/USB nosičoch 

anonymizovať v súlade s relevantnými právnymi predpismi. 

8 JAZYK PONUKY 

8.1. Ponuka a ďalšie doklady a dokumenty vo verejnom obstarávaní sa predkladajú v slovenskom 

jazyku. 

8.2. Ak je doklad alebo dokument vyhotovený v cudzom jazyku, predkladá sa spolu s jeho úradným 

prekladom do slovenského jazyka; to neplatí pre ponuky, návrhy, doklady a dokumenty 

vyhotovené v českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je úradný preklad do 

slovenského jazyka. 

8.3. Komunikácia a výmena informácií medzi osobou podľa § 8 zákona a záujemcami/uchádzačmi sa 

uskutočňuje v slovenskom jazyku. 

8.4. Podrobné pravidlá a podmienky komunikácie a výmeny informácií v tomto verejnom obstarávaní 

sú uvedené v bode 19 a v bode 20 týchto súťažných podkladov. 

9 VARIANTNÉ RIEŠENIE 

9.1. Záujemcom sa neumožňuje predložiť variantné riešenie vo vzťahu k požadovanému predmetu 

zákazky. 

9.2. Ak súčasťou ponuky bude aj variantné riešenie, variantné riešenie nebude zaradené do 

vyhodnocovania a bude sa naň hľadieť, akoby nebolo predložené. 

10 MENA A CENY UVÁDZANÉ V PONUKE, MENA FINANČNÉHO PLNENIA 

10.1. Uchádzačom navrhovaná cena za realizáciu predmetu zákazky, uvedená v ponuke uchádzača v 

prílohe č. 2 Návrh na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk podľa týchto súťažných podkladov, 

bude vyjadrená v mene EUR, v štruktúre podľa bodu 10.3 týchto súťažných podkladov. 

10.2. Výhradnou povinnosťou uchádzača je dôsledne preskúmať celý obsah súťažných podkladov, 

vrátane návrhu zmluvy – zmluvy o dielo a na základe ich obsahu stanoviť navrhovanú cenu za 

realizáciu predmetu zákazky. Uchádzačom navrhovaná cena za realizáciu predmetu zákazky 

musí pokryť všetky náklady súvisiace s plnením zmluvy o dielo, ktorá bude výsledkom tejto 

podlimitnej zákazky. 

10.3. Ak je uchádzač zdaniteľnou osobou pre DPH v zmysle príslušných predpisov (ďalej len 

„zdaniteľná osoba“), navrhovanú cenu uvedie v zložení: 

- navrhovaná cena v EUR bez dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“), 

- výška DPH v EUR, 

- navrhovaná cena v EUR vrátane DPH. 

10.4. Ak uchádzač nie je zdaniteľnou osobou pre DPH, uvedie navrhovanú cenu v EUR. Skutočnosť, 

že nie je zdaniteľnou osobou pre DPH, uchádzač uvedie v ponuke. 

10.5. Navrhovaná cena musí byť stanovená podľa § 3 zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení 

neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 

18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. 

10.6. Príslušná DPH bude uhradená v zmysle platných právnych predpisov.  

11 ZÁBEZPEKA PONUKY 

11.1. Zábezpeka ponuky v zmysle zákona sa vyžaduje. 

11.2. Zábezpeka ponuky sa vyžaduje pre: 

1. časť: FNsP Skalica, a.s. - Stavebné úpravy časti pavilónu H - ambulancie klinickej onkológie -  

vo výške 10 000,00 EUR; 
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2. časť: FNsP Skalica, a.s. - Stavebné úpravy časti gynekologicko - pôrodníckeho pavilónu II. a 

III. NP -  vo výške 20 000,00 EUR. 

11.3. Doklad o zložení zábezpeky musí byť súčasťou časti ponuky uchádzača označenej slovom 

„Ostatné“. Ak doklad o zložení zábezpeky nebude súčasťou časti ponuky označenej slovom 

„Ostatné“ a/alebo ak finančné prostriedky nebudú zložené na účet osoby podľa § 8 zákona podľa 

bodu 11.5 a) týchto súťažných podkladov alebo ak banková záruka nebude obsahovať náležitosti 

podľa bodu 11.5 b) týchto súťažných podkladov, bude uchádzač z verejného obstarávania 

vylúčený. 

11.4. Spôsob zloženia zábezpeky si vyberie uchádzač. Spôsoby zloženia zábezpeky sú: 

- zloženie finančných prostriedkov na bankový účet osoby podľa § 8 zákona podľa bodu 11.5 a) 

týchto súťažných podkladov alebo 

- poskytnutie bankovej záruky za uchádzača podľa bodu 11.5 b) týchto súťažných podkladov. 

11.5. Podmienky zloženia zábezpeky 

a) Zloženie finančných prostriedkov na bankový účet osoby podľa § 8 zákona  

Finančné prostriedky musia byť zložené na účet osoby podľa § 8 zákona, bankové spojenie: 

Prima banka, a.s., číslo účtu: 1070282001/5600, SWIFT kód: KOMASK2X, IBAN: SK80 5600 

0000 0010 7028 2001, variabilný symbol: IČO uchádzača, označenia platby: 

STAVEBNÉ_ÚPRAVY_(príslušná časť zákazky). 

Finančné prostriedky musia byť pripísané na účet osoby podľa § 8 zákona najneskôr posledný 

deň lehoty na predkladanie ponúk. 

b) Poskytnutie bankovej záruky za uchádzača sa riadi ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. 

Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov. Uchádzač predloží záručnú listinu, v ktorej 

banka písomne vyhlási, že uspokojí veriteľa (osobu podľa § 8 zákona) za dlžníka (uchádzača) do 

výšky zábezpeky. Záručná listina môže byť vystavená bankou so sídlom v Slovenskej republike, 

pobočkou zahraničnej banky v Slovenskej republike alebo zahraničnou bankou. Záručná listina 

vyhotovená zahraničnou bankou musí byť predložená v pôvodnom jazyku a súčasne úradne 

preložená do slovenského jazyka. Doba platnosti bankovej záruky môže byť v záručnej listine 

obmedzená do uplynutia lehoty viazanosti ponúk. V záručnej listine musí byť uvedené, že v 

prípade zmeny lehoty viazanosti ponúk sa mení doba platnosti bankovej záruky. Banková záruka 

zanikne plnením banky v rozsahu, v akom banka poskytla plnenie za uchádzača v prospech 

osoby podľa § 8 zákona.     

11.6. Podmienky vrátenia alebo uvoľnenia zábezpeky: 

a) Vrátenie zložených finančných prostriedkov na účet uchádzača 

Ak uchádzač zložil zábezpeku zložením finančných prostriedkov na účet osoby podľa § 8 

zákona podľa bodu 11.5 a) týchto súťažných podkladov, osoba podľa § 8 zákona  

ju vráti okrem prípadov, kedy zábezpeka prepadá v prospech osoby podľa § 8 zákona. 

b)  Ak uchádzač zložil zábezpeku formou bankovej záruky, táto zanikne uplynutím lehoty, na ktorú 

bola vystavená (vrátane zmenenej lehoty z predĺženia lehoty viazanosti ponúk), ak veriteľ (osoba 

podľa § 8 zákona) neoznámi banke písomne svoje nároky z bankovej záruky počas doby jej 

platnosti. 

Osoba podľa § 8 zákona uvoľní alebo vráti uchádzačovi zábezpeku do 7 dní odo dňa: 

- márneho uplynutia lehoty na doručenie námietky, ak ho osoba podľa § 8 zákona  vylúčil 

z verejného  obstarávania, alebo ak osoba podľa § 8 zákona zruší použitý postup zadávania 

zákazky. 

- uzavretia zmluvy o dielo. 
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11.7. V prípade zmeny lehoty viazanosti ponúk zábezpeka naďalej zabezpečuje viazanosť ponuky až 

do uplynutia zmenenej lehoty viazanosti ponúk. 

11.8. Zábezpeka prepadne v prospech osoby podľa § 8 zákona, ak uchádzač:  

- odstúpi od svojej ponuky v čase po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk do uplynutia lehoty 

viazanosti ponúk, t.j. počas plynutia lehoty viazanosti ponúk, alebo 

- neposkytne súčinnosť alebo odmietne uzavrieť zmluvu o dielo podľa § 56 ods. 8 až 12 zákona. 

 

Obsah ponuky 

12 OBSAH PONUKY 

12.1. Ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať doklady, dokumenty a vyhlásenia podľa bodov 

12.2 a 12.3 týchto súťažných podkladov, vo forme uvedenej v týchto súťažných podkladoch, 

doplnené tak ako je to stanovené v týchto bodoch súťažných podkladov. Uchádzač nie je 

oprávnený meniť znenie dokladov, dokumentov a vyhlásení, ktorých vzory sú súčasťou týchto 

súťažných podkladov, je však oprávnený a povinný tieto správne a pravdivo vyplniť podľa 

požiadaviek osoby podľa § 8 zákona uvedených v súťažných podkladoch. 

12.2. Časť ponuky označenej slovom „Ostatné“ musí obsahovať: 

12.2.1. samostatný list, na ktorom je uvedené min.: 

- obchodné meno alebo názov uchádzača, sídlo alebo miesto podnikania uchádzača,  

- meno, e-mailovú adresu a telefónny kontakt osoby určenej pre elektronickú aukciu, 

- či uchádzač je mikropodnik, malý alebo stredný podnik v prípade, ak uchádzač predbežne 

nenahrádza doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti podľa § 39 zákona určené 

osobou podľa § 8 zákona v tomto verejnom obstarávaní a podpis uchádzača alebo osoby 

oprávnenej konať za uchádzača (porovnajte odporúčanie Komisie zo 6. mája 2003 týkajúce 

sa definície mikropodnikov, malých a stredných podnikov (Ú. v. EÚ L 124, 20.5.2003, s. 36). 

Táto informácia sa vyžaduje len na štatistické účely.  

- Mikropodniky: podniky, ktoré zamestnávajú menej než 10 osôb a ktorých ročný obrat 

a/alebo celková ročná súvaha neprekračuje 2 milióny EUR. 

- Malé podniky: podniky, ktoré zamestnávajú menej ako 50 osôb a ktorých ročný obrat 

a/alebo celková ročná súvaha neprekračuje 10 miliónov EUR. 

- Stredné podniky: podniky, ktoré nie sú mikropodnikmi ani malými podnikmi a ktoré 

zamestnávajú menej ako 250 osôb a ktorých ročný obrat nepresahuje 50 miliónov EUR 

a/alebo celková ročná súvaha nepresahuje 43 miliónov EUR.); 

12.2.2. doklady a dokumenty na preukázanie splnenia podmienok účasti podľa podmienok 

uvedených v  prílohe č. 6 týchto súťažných podkladov v súlade s výzvou na predkladanie 

ponúk ((oddiel III: Osobné postavenie, ekonomické, finančné a technické informácie, bod 

III.1) Podmienky účasti, podbody III.1.1), III.1.2 a  III.1.3)), formulár jednotného 

európskeho dokumentu podľa prílohy č. 4 týchto súťažných podkladov, v prípade, že 

uchádzač podľa § 39 zákona predbežne nahrádza doklady na preukázanie splnenia 

podmienok účasti určených osobou podľa § 8 zákona v tomto verejnom obstarávaní;  

12.2.3. návrh zmluvy o dielo pre príslušnú časť zákazky (bez doplnenia ceny v čl. IV bod 4.3. a 

bez príloh) uvedený v prílohe č. 3 týchto súťažných podkladov, doplnený o identifikáciu 

uchádzača v záhlaví a na konci návrhu zmluvy o dielo a informácií podľa čl. I bod 1.6.  (ak 

ide o skupinu dodávateľov) návrhu zmluvy o dielo, ktorý musí byť podpísaný uchádzačom, 

jeho štatutárnym orgánom alebo iným zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený konať v 

mene uchádzača v záväzkových vzťahoch. Návrh zmluvy o dielo nesmie obsahovať 
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žiadne ustanovenie, ktoré by bolo v rozpore s požiadavkami osoby podľa § 8 zákona 

stanovenými vo výzve na predkladanie ponúk a v týchto súťažných podkladoch; 

12.2.4. doklad o zložení zábezpeky podľa bodu 11 týchto súťažných podkladov; 

12.2.5. vyhlásenia uchádzača a plnomocenstvá uchádzača – vyplnené formuláre podľa prílohy č. 

5 týchto súťažných podkladov. 

Uchádzač predloží podpísané vyhlásenie – vyplnený/é formulár/e podľa prílohy č. 5 týchto 

súťažných podkladov. 

12.2.6. Osoba podľa § 8 zákona odporúča uchádzačom, aby ponuka obsahovala „Zoznam 

dôverných informácií“ podľa bodu 7.6  týchto súťažných podkladov. 

12.2.7. CD/DVD/USB nosič/nosiče alebo iné vhodné médium/médiá s časťou ponuky „Ostatné“ 

podľa týchto súťažných podkladov 

12.3. Ponuka - obsah časti ponuky označenej slovom „Kritériá“ 

12.3.1. Vyplnená príloha č. 2 Návrh na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk podľa týchto 

súťažných podkladov; 

12.3.2. kompletne vyplnený výkaz výmer príslušnej časti zákazky podľa Prílohy č. 1 týchto 

súťažných podkladov predložený v listinnej podobe a súčasne aj v elektronickej forme vo 

formáte kompatibilnom s MS Excel. Dokument v listinnej podobe musí byť podpísaný 

uchádzačom, v prípade skupiny dodávateľov musí byť podpísaný každým členom 

skupiny alebo osobou/osobami oprávnenými konať za člena skupiny. Vyplnený výkaz 

výmer sa stane prílohou č.2 (Špecifikácia ceny diela – rozpočet) zmluvy o dielo, ktorej 

návrh je prílohou č. 3 týchto súťažných podkladov. 

UPOZORNENIE: 

Z dôvodu odstránenia rozdielov vznikajúcich zaokrúhľovaním číselných údajov v 

rozpočtoch, je potrebné dodržiavať pravidlo „zaokrúhľovania“ všetkých číselných údajov 

na 2 desatinné miesta, a to podľa funkcie v MS Exceli: „Formát/Bunky/Číslo/2desatiné 

miesta“. Zároveň je potrebné v záujme presného stanovenia údajov definovaných v 

tabuľkách rozpočtu, dodržať pravidlo nielen zaokrúhľovania na 2 desatinné miesta, ale aj 

„nastavenie“ číselných údajov na presnosť výpočtu 2 desatinné miesta, a to podľa funkcie 

v MS Exceli: „Nástroje/Možnosti/Výpočty/Presnosť podľa zobrazenia“. Evidencia a 

počítanie číselných údajov s presnosťou na 2 desatinné miesta zabezpečí, aby program, 

v ktorom je rozpočet zostavený, nepočítal s viacerými desatinnými miestami, pričom 

viditeľné by boli iba požadované 2 desatinné miesta. 

12.3.3. CD/DVD/USB nosič/nosiče alebo iné vhodné médium/médiá s časťou ponuky „Kritériá“ 

podľa týchto súťažných podkladov. 

Predkladanie ponuky 

13 NÁKLADY NA PONUKU 

13.1. Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez 

finančného nároku voči osobe podľa § 8 zákona, bez ohľadu na výsledok verejného obstarávania. 

Ponuky doručené predpísaným spôsobom podľa týchto súťažných podkladov na adresu podľa 

bodu 16 a bodu 17 týchto súťažných podkladov v lehote na predkladanie ponúk podľa týchto 

súťažných podkladov sa uchádzačom nevracajú. Zostávajú ako súčasť dokumentácie 

vyhláseného verejného obstarávania. 

14 OPRÁVNENIE PREDLOŽIŤ PONUKU 

14.1. Záujemcom/uchádzačom môže byť aj skupina fyzických osôb a/alebo právnických osôb   

vystupujúcich voči osobe podľa § 8 zákona spoločne. Skupina dodávateľov nemusí vytvoriť 

právnu formu, musí však stanoviť lídra skupiny dodávateľov. Všetci členovia takejto skupiny 
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dodávateľov utvorenej na dodanie predmetu zákazky sú povinní udeliť plnomocenstvo jednému 

z členov skupiny dodávateľov oprávnenému konať v mene všetkých členov skupiny dodávateľov 

a prijímať pokyny v tomto verejnom obstarávaní, ako aj  konať v mene skupiny pre prípad prijatia 

ich ponuky, podpisu zmluvy o dielo a komunikácie/zodpovednosti v procese plnenia zmluvy o 

dielo. 

14.2. Obchodná spoločnosť, ktorej zakladateľom alebo spoločníkom je politická strana alebo hnutie, 

nemôže byť uchádzačom alebo záujemcom vo verejnom obstarávaní. Ak ponuku predloží takáto 

právnická osoba, alebo skupina dodávateľov, ktorej členom je takáto právnická osoba, nebude 

možné jej ponuku zaradiť do vyhodnotenia. 

15 PREDLOŽENIE PONUKY, DOPLNENIE, ZMENA A ODVOLANIE PONUKY 

15.1. Každý uchádzač môže v rámci príslušnej časti zákazky predložiť iba jednu ponuku, buď 

samostatne sám za seba alebo ako člen skupiny dodávateľov, a to výlučne v písomnej forme, 

doručenej osobne alebo poštovou zásielkou, resp. iným doručovateľom. Uchádzač nemôže byť 

v tom istom postupe zadávania príslušnej časti zákazky členom skupiny dodávateľov, ktorá 

predkladá ponuku.  

15.2. Uchádzač predloží úplnú ponuku pre príslušnú časť zákazky v uzavretom, prípadne zapečatenom 

obale, zabezpečenom proti nežiaducemu otvoreniu a na ktorom budú uvedené požadované údaje 

podľa bodu 16 týchto súťažných podkladov. Ponuku predloží osobne na miesto určené v bode 

17 týchto súťažných podkladov alebo prostredníctvom pošty, resp. iného doručovateľa na adresu 

uvedenú v bode 17 týchto súťažných podkladov v lehote určenej na predkladanie ponúk. 

15.3. Pri osobnom doručení ponuky uchádzačom, osoba podľa § 8 zákona podľa bodu 1 týchto 

súťažných podkladov vydá uchádzačovi potvrdenie o jej prevzatí s uvedením dátumu, času a 

miesta prevzatia ponuky.  

15.4. V prípade, ak uchádzač doručuje ponuku prostredníctvom pošty, resp. iného doručovateľa, je 

rozhodujúci termín doručenia ponuky na miesto určené v bode 17 týchto súťažných podkladov. 

15.5. Uchádzač môže predloženú ponuku dodatočne doplniť, zmeniť alebo vziať späť do uplynutia 

lehoty na predkladanie ponúk. 

15.6. Doplnenie, zmenu alebo späťvzatie ponuky je možné vykonať odvolaním pôvodnej ponuky na 

základe písomnej žiadosti uchádzača, podpísanej uchádzačom alebo osobou oprávnenou konať 

za uchádzača, doručenej osobne na adresu podľa bodu 17 týchto súťažných podkladov alebo 

zaslanej prostredníctvom pošty, resp. iného doručovateľa na adresu podľa bodu 17 týchto 

súťažných podkladov. Doplnenú, zmenenú alebo inak upravenú ponuku je potrebné doručiť 

spôsobom opísaným v týchto súťažných podkladoch v lehote na predkladanie ponúk. 

16 OZNAČENIE OBÁLKY PONUKY 

16.1. Uchádzač vloží úplnú ponuku do samostatného nepriehľadného obalu. Na obale ponuky treba 

uviesť nasledovné údaje: 

- adresa osoby podľa § 8 zákona: Fakultná nemocnica s poliklinikou Skalica, a. s., Koreszkova 7, 

909 82 Skalica; 

- obchodné meno a sídlo, resp. miesto podnikania uchádzača alebo obchodné mená a sídla, 

resp. miesta podnikania všetkých členov skupiny dodávateľov; 

- označenie „VEREJNÁ SÚŤAŽ – NEOTVÁRAŤ“; 

- označenie heslom súťaže „Modernizácia infraštruktúry nemocnice Skalica - stavebné 

práce“; 

- označenie heslom tej časti zákazky, pre ktorú uchádzač predkladá ponuku, t. j. „1. časť: FNsP 

Skalica, a.s. - Stavebné úpravy časti pavilónu H - ambulancie klinickej onkológie“ a/alebo 

„2. časť: FNsP Skalica, a.s. - Stavebné úpravy časti gynekologicko - pôrodníckeho 

pavilónu II. a III. NP“; 
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- ak uchádzač predkladá ponuky na obe časti zákazky, a v prípade, že ponuky predkladá 

v jednom spoločnom obale, uvedie okrem označenia heslom súťaže na ponukách jednotlivých 

častí zákaziek aj označenie heslom tej časti zákazky, na ktorú uchádzač ponuku predkladá.  

16.2. Ponuka sa predkladá tak, aby obsahovala osobitne oddelenú a uzavretú časť týkajúcu sa návrhu 

na plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk, označenú slovom „Kritériá“ a osobitne oddelenú a 

uzavretú časť ponuky, označenú slovom „Ostatné“.  

16.3. Časť ponuky označená slovom „Ostatné“ bude nerozoberateľne zviazaná a vložená do 

samostatného nepriehľadného uzavretého obalu s nápisom „Ostatné“. Časť ponuky označená 

slovom „Kritériá“ bude nerozoberateľne zviazaná a vložená do samostatného nepriehľadného 

uzavretého obalu s nápisom „Kritériá“. 

17 MIESTO A LEHOTA NA PREDKLADANIE PONÚK 

17.1. Lehotu na predkladanie ponúk osoba podľa § 8 zákona stanovila do 11.05.2018, do 10:00 hod. 

miestneho času. 

17.2. Ponuky uchádzačov je potrebné doručiť v lehote na predkladanie ponúk na adresu kontaktného 

miesta: Tendrex, s. r. o., Horská 13/G, 831 52 Bratislava. 

17.3. V prípade osobného doručenia, uchádzači doručia ponuku na kontaktného miesto: Tendrex, s. r. 

o., Horská 13/G, 831 52 Bratislava, a to v lehote na predkladanie ponúk. Pri osobnom doručení 

ponuky sa odporúča telefonická dohoda s kontaktnou osobou: Mgr. Hana Šlachtová, + 

421 908 464 595, slachtova@tendrex.sk. 

17.4. Ponuka záujemcu predložená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk sa vráti záujemcovi 

neotvorená. 

18 LEHOTA VIAZANOSTI PONÚK 

18.1. Uchádzač je svojou ponukou viazaný počas lehoty viazanosti ponúk. Lehota viazanosti ponúk 

plynie od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk do uplynutia lehoty viazanosti ponúk stanovenej 

osobou podľa § 8 zákona o verejnom obstarávaní. 

18.2. Lehota viazanosti ponúk je stanovená do 31.01.2019.  

18.3. Uchádzači sú svojou ponukou viazaní do uplynutia osobou podľa § 8 zákona o verejnom 

obstarávaní oznámenej lehoty viazanosti ponúk.  

18.4. Osoba podľa § 8 zákona oznámi uchádzačom predpokladanú zmenu lehoty viazanosti ponúk v 

prípade uplatnenia revíznych postupov. 

 

Časť IV. 

INFORMÁCIE O POSTUPE VO VEREJNOM OBSTARÁVANÍ 

Komunikácia a výmena informácií vo verejnom obstarávaní 

19 KOMUNIKÁCIA A VÝMENA INFORMÁCIÍ MEDZI OSOBOU PODĽA § 8 ZÁKONA A ZÁUJEMCAMI/UCHÁDZAČMI VO 

VEREJNOM OBSTARÁVANÍ 

19.1. Komunikácia a výmena informácií v tomto verejnom obstarávaní sa bude uskutočňovať 

v slovenskom jazyku písomne prostredníctvom pošty, alebo iného doručovateľa, (ďalej len 

„pošta“), osobne alebo prostredníctvom elektronických prostriedkov, pričom nástroje a zariadenia 

používané na elektronickú komunikáciu, ako aj ich technické charakteristiky sú nediskriminačné, 

všeobecne dostupné a prepojiteľné so všeobecne používanými produktmi informačných 

a komunikačných technológií, alebo ich kombináciou okrem posielania oznámení používaných 

vo verejnom obstarávaní podľa zákona, uverejňovania informácií a dokumentov v profile osoby 

mailto:slachtova@tendrex.sk
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podľa § 8 zákona zriadenom v osobitnej časti Vestníka verejného obstarávania Úradu pre verejné 

obstarávanie, ktorým je elektronické úložisko podľa § 148 ods. 3 zákona.  

19.2. Osoba podľa § 8 zákona podľa § 20 ods. 1 zákona vo väzbe na § 187 ods. 8 zákona, určuje pre 

komunikáciu v tomto verejnom obstarávaní všeobecne dostupné prostriedky, resp. nástroje 

a postupy, ktorými nedôjde k obmedzeniu záujemcov, resp. uchádzačov zúčastniť sa tohto 

verejného obstarávania a to v súlade so zákonom, pokiaľ v týchto súťažných podkladoch nie je 

ustanovené inak.  

19.3. Prostriedky, resp. nástroje na elektronickú komunikáciu sú: 

a) elektronická pošta s doručovacou elektronickou adresou slachtova@tendrex.sk, najmä pre 

účely bežnej komunikácie osobitne neupravenej v zákone a písomného požiadania vysvetlenia 

informácií potrebných na vypracovanie ponuky a na preukázanie splnenia podmienok účasti 

podľa § 48 zákona,  

b) webové sídlo osoby podľa § 8 zákona dostupné na elektronickej adrese 

http://www.nspskalica.sk/modernizacia-infrastruktury-nemocnice-skalica-stavebne-prace/, najmä 

pre účely uverejňovania dokumentov potrebných na vypracovanie ponuky, na preukazovanie 

splnenia podmienok účasti, vrátane súťažných podkladov a formuláru jednotného európskeho 

dokumentu, okrem dokumentov podľa § 64 ods. 4 zákona a to podľa § 43 ods. 1 zákona, vo 

väzbe na § 64 ods. 4 zákona, a poskytovania bezodplatného, neobmedzeného, úplného 

a priameho prístupu k týmto dokumentom odo dňa uverejnenia výzvy na predkladanie ponúk, 

prostredníctvom ktorého sa vyhlásilo toto verejné obstarávanie  vo Vestníku verejného 

obstarávania, 

c) profil osoby podľa § 8 zákona na elektronickej adrese https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-

profilov/detail/10491, najmä pre účely uverejňovania dokumentov a to v súlade s § 43 ods. 2 

zákona, vo väzbe na § 64 ods. 4 zákona. 

19.4. Postupy/spôsob komunikácie: 

a) Telefonická komunikácia je možná iba v prípadoch overenia doručenia písomností a v prípade 

dohodnutia osobného doručenia písomností alebo ponuky s kontaktnou osobou uvedenou v bode 

1 týchto súťažných podkladov. Telefonická komunikácia je možná v pracovných dňoch v čase od 

08:00 do 16:00 hod. 

b) Ak záujemca/uchádzač poskytne informáciu elektronicky a v týchto súťažných podkladoch nie 

je ustanovené inak, je potrebné ju poskytnúť aj písomne poštou alebo osobne najneskôr v lehote 

do troch pracovných dní odo dňa jej poskytnutia elektronicky pri dodržaní ostatných zákonom 

a týmito súťažnými podkladmi stanovených lehôt.  

c) Komunikácia súvisiaca najmä s oznámením o vylúčení uchádzača/ponuky podľa zákona, 

informáciou o výsledku vyhodnotenia ponúk podľa zákona, výzvou žiadateľa na odstránenie 

nedostatkov a s oznámením o zamietnutí žiadosti o nápravu s odôvodnením podľa zákona sa 

uskutoční písomne poštou, prípadne osobne.  

d) V prípade uplatnenia revíznych postupov musí byť žiadosť o nápravu podľa zákona, doplnenie 

žiadosti o nápravu podľa zákona alebo námietka podľa zákona doručená písomne, v listinnej 

podobe poštou, prípadne osobne kontaktnej osobe osoby podľa § 8 zákona o verejnom 

obstarávaní, resp. do rúk kontaktnej osoby podľa § 8 zákona podľa bodu 1 týchto súťažných 

podkladov. 

e) V prípade, že komisia požiada uchádzača o vysvetlenie alebo doplnenie predložených 

dokladov podľa zákona, o vysvetlenie ponuky podľa zákona alebo vysvetlenie mimoriadne nízkej 

ponuky podľa zákona, uchádzač zašle vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov, 

vysvetlenie ponuky, odôvodnenie mimoriadne nízkej ponuky, na e-mailovú adresu a/alebo 

písomne v listinnej podobe poštou, prípadne osobne na poštovú adresu osoby podľa § 8 zákona 

podľa bodu 1 týchto súťažných podkladov pri dodržaní osobou podľa § 8 zákona  v súlade so 

zákonom a týmito súťažnými podkladmi stanoveným spôsobom a v stanovených lehotách.  

mailto:slachtova@tendrex.sk
http://www.nspskalica.sk/modernizacia-infrastruktury-nemocnice-skalica-stavebne-prace/
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/10491
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/10491
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f) Pri zistení rozdielov medzi obsahom poskytnutej informácie elektronicky a informácie 

poskytnutej písomne (doručenej poštou alebo osobne), rozhodujúci je obsah informácie 

poskytnutej písomne. 

20 VYSVETĽOVANIE SÚŤAŽNÝCH PODKLADOV 

20.1. Komunikácia a výmena informácií súvisiaca s vysvetlením informácií potrebných na vypracovanie 

ponuky a na preukázanie splnenia podmienok účasti sa uskutoční výhradne elektronicky a to 

prostriedkami, resp. nástrojom podľa bodu 19.3 písm. a) týchto súťažných podkladov. 

20.2. Vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky a na preukázanie splnenia podmienok 

účasti, osoba podľa § 8 zákona v prípade potreby preukázateľne bezodkladne oznámi najneskôr 

tri pracovné dni pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk zverejnením vysvetlenia na 

webovej stránke podľa bodu 19.3 písm. b) a v profile podľa bodu 19.3 písm. c) týchto súťažných 

podkladov za predpokladu, že žiadosť o vysvetlenie bude doručená na e-mailovú adresu osoby 

podľa § 8 zákona podľa bodu 19.3 písm. a), resp. bodu 1 týchto súťažných podkladov dostatočne 

vopred.  

21 OBHLIADKA MIESTA REALIZÁCIE PREDMETU ZÁKAZKY 

21.1. Obhliadka miesta realizácie predmetu zákazky nie je potrebná. 

  

Otváranie ponúk 

22 OTVÁRANIE PONÚK 

22.1. Neverejné otváranie častí ponúk označených ako „Ostatné“ sa uskutoční dňa 11.05.2018, 

o 13:00 hod. na adrese osoby podľa § 8 zákona: Fakultná nemocnica s poliklinikou Skalica, a. s., 

Koreszkova 7, 909 82 Skalica. 

22.2. Otváranie častí ponúk označených ako „Ostatné“ je neverejné. Komisia na vyhodnotenie ponúk 

menovaná osobou podľa § 8 zákona (ďalej len „komisia“) vykoná neverejné otváranie častí 

ponúk, označených ako „Ostatné“, tak, že najskôr overí neporušenosť ponúk a následne otvorí 

ponuky a časti ponúk, označené ako „Ostatné“. Každú otvorenú časť ponuky, označenú ako 

„Ostatné“ komisia označí poradovým číslom v tom poradí, v akom bola predložená. Po otvorení 

častí ponúk, označených ako „Ostatné“ komisia vykoná všetky úkony podľa tohto zákona, 

spočívajúce vo vyhodnotení týchto častí ponúk, podaní vysvetlenia, doplnení týchto častí ponúk, 

vo vyhodnotení splnenia podmienok účasti a vylúčení uchádzačov alebo vylúčení ponúk 

uchádzačov. 

22.3. Verejné otváranie častí ponúk, označených ako „Kritériá“, vykoná komisia len vo vzťahu k 

ponukám, ktoré neboli vylúčené. O mieste a čase konania otvárania časti ponúk, označených ako 

„Kritériá“ zašle osoba podľa § 8 zákona oznámenie všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuky 

v lehote na predkladanie ponúk a ktorých ponuka nebola vylúčená. 

22.4. Na otváraní časti ponúk označených ako „Kritériá“ sa môže zúčastniť každý uchádzač, ktorý 

predložil ponuku v lehote na predkladanie ponúk a ktorého ponuka nebola vylúčená. 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 dokladom o oprávnení 

podnikať. Poverený zástupca uchádzača sa preukáže preukazom totožnosti, dokladom o 

oprávnení podnikať a splnomocnením na zastupovanie. 

22.5. Na otváraní častí ponúk označených ako „Kritériá“ za účasti uchádzačov podľa bodu 22.3. a 22.4. 

sa všetkým zúčastneným zverejnia obchodné mená alebo názvy, sídla, miesta podnikania alebo 

adresy pobytov všetkých uchádzačov a ich návrhy na plnenie kritérií určených osobou podľa § 8 

zákona na hodnotenie ponúk, ktoré sa dajú vyjadriť číslom. Ostatné údaje uvedené v časti 

ponuky, označenej ako „Kritériá“, sa nezverejňujú. Každú otvorenú časť ponuky, označenú ako 
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„Kritériá“ komisia označí rovnakým poradovým číslom ako časť ponuky, označenej ako „Ostatné“, 

predloženú tým istým uchádzačom.  

22.6. Všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk a ktorých ponuka 

nebola vylúčená bude najneskôr do 5 (piatich) dní odo dňa otvárania častí ponúk, označených 

ako „Kritériá“ odoslaná zápisnica z otvárania časti ponúk, označených ako „Kritériá“, s uvedením 

zoznamu uchádzačov vrátane ich obchodných mien alebo názvov, sídiel, miest podnikania alebo 

adries pobytov a ich návrhov na plnenie kritéria, ktoré sa dajú vyjadriť číslom.   

23 POSÚDENIE SPLNENIA PODMIENOK ÚČASTI 

23.1. Hodnotenie splnenia podmienok účasti bude založené na preskúmaní splnenia podmienok účasti 

týkajúcich sa: 

- osobného postavenia; 

- finančného a ekonomického postavenia; 

- technickej alebo odbornej spôsobilosti. 

23.2. Komisia posúdi splnenie podmienok účasti týkajúcich sa postavenia uchádzačov v tomto 

verejnom obstarávaní v súlade s výzvou na predkladanie ponúk a týmito súťažnými podkladmi a 

to vždy, keď to bude potrebné v súlade so zákonom. 

24 VYSVETĽOVANIE DOKLADOV NA PREUKÁZANIE SPLNENIA PODMIENOK ÚČASTI 

24.1. Osoba podľa § 8 zákona podľa zákona písomne požiada uchádzača o vysvetlenie alebo o 

doplnenie predložených dokladov, ak z predložených dokladov nie je možné posúdiť ich platnosť 

alebo splnenie podmienky účasti. Ak osoba podľa § 8 zákona neurčí dlhšiu lehotu, uchádzač 

doručí vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov, pričom v oboch prípadoch je tak 

povinný urobiť do 

a) dvoch pracovných dní odo dňa odoslania žiadosti, ak sa komunikácia uskutočňuje 

prostredníctvom elektronických prostriedkov 

b) piatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti, ak sa komunikácia uskutočňuje inak, ako 

podľa písm. a) tohto bodu súťažných podkladov.  

25 VYLÚČENIE UCHÁDZAČA 

25.1. Osoba podľa § 8 zákona podľa zákona vylúči z verejného obstarávania uchádzača, ak: 

- nesplnil podmienky účasti, 

- predložil neplatné doklady; neplatnými dokladmi sú doklady, ktorým uplynula lehota platnosti, 

- poskytol informácie alebo doklady, ktoré sú nepravdivé alebo pozmenené tak, že nezodpovedajú 

skutočnosti, 

- pokúsil sa neoprávnene ovplyvniť postup verejného obstarávania, 

- pokúsil sa získať dôverné informácie, ktoré by mu poskytli neoprávnenú výhodu, 

- konflikt záujmov podľa § 23 zákona nemožno odstrániť inými účinnými opatreniami, 

- pri posudzovaní odbornej spôsobilosti preukázateľne identifikoval protichodné záujmy 

uchádzača, ktoré môžu nepriaznivo ovplyvniť plnenie zákazky, 

- nepredložil po písomnej žiadosti vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov v určenej 

lehote, 

- nepredložil po písomnej žiadosti doklady nahradené jednotným európskym dokumentom v 

určenej lehote, 
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- nenahradil inú osobu, prostredníctvom ktorej preukazuje splnenie podmienok účasti finančného 

a ekonomického postavenia, technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, ktorá nespĺňa 

určené požiadavky, v určenej lehote inou osobou, ktorá spĺňa určené požiadavky, 

a to vždy, keď to bude v súlade so zákonom potrebné pri vyhodnotení splnenia podmienok účasti. 

25.2. Osoba podľa § 8 zákona vylúči z verejného obstarávania aj uchádzača, ak narušenie 

hospodárskej súťaže, ktoré vyplynulo z prípravných trhových konzultácií alebo jeho predbežného 

zapojenia podľa zákona, nemožno odstrániť inými účinnými opatreniami ani po vyjadrení 

uchádzača; osoba podľa § 8 zákona pred takýmto vylúčením poskytne uchádzačovi možnosť v 

lehote piatich pracovných dní od doručenia žiadosti preukázať, že jeho účasťou na prípravných 

trhových  konzultáciách  alebo  predbežnom zapojení nedošlo k narušeniu hospodárskej súťaže. 

25.3. Uchádzač, ktorý nespĺňa podmienky účasti osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. a), g) 

a h) zákona alebo sa na neho vzťahuje dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. d) až g) a ods. 

7 zákona, je oprávnený  osobe podľa § 8 zákona preukázať, že prijal dostatočné opatrenia na 

vykonanie nápravy. Opatreniami na vykonanie nápravy musí uchádzač preukázať, že zaplatil 

alebo sa zaviazal zaplatiť náhradu týkajúcu sa akejkoľvek škody, napravil pochybenie, 

dostatočne objasnil sporné skutočnosti a okolnosti, a to aktívnou spoluprácou s príslušnými 

orgánmi, a že prijal konkrétne technické, organizačné a personálne opatrenia, ktoré sú určené 

na to, aby sa zabránilo budúcim pochybeniam, priestupkom, správnym deliktom alebo trestným 

činom. 

25.4. Uchádzačovi, ktorému bol uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený 

konečným rozhodnutím v inom členskom štáte, nie je oprávnený osobe podľa § 8 zákona 

preukázať, že prijal opatrenia na vykonanie nápravy podľa § 40 ods. 8 zákona druhej vety, ak je 

toto rozhodnutie vykonateľné v Slovenskej republike. 

25.5. Osoba podľa § 8 zákona posúdi opatrenia na vykonanie nápravy podľa § 40 ods. 8 druhej vety 

zákona predložené uchádzačom, pričom zohľadní závažnosť pochybenia a jeho konkrétne 

okolnosti. Ak opatrenia na vykonanie nápravy predložené uchádzačom považuje osoba podľa § 

8 zákona za nedostatočné, vylúči uchádzača z verejného obstarávania. 

25.6. Uchádzač z členského štátu, ak je v štáte svojho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu 

oprávnený vykonávať požadovanú činnosť, osoba podľa § 8 zákona nesmie takéhoto uchádzača 

vylúčiť z dôvodu, že na základe zákona sa vyžaduje na vykonávanie požadovanej činnosti určitá 

právna forma. 

25.7. Uchádzačovi bude písomne oznámené jeho vylúčenie, s uvedením dôvodu vylúčenia a lehoty, 

v ktorej môže byť doručená námietka podľa zákona. 

26 POSÚDENIE A HODNOTENIE PONÚK 

26.1. Komisia vyhodnotí ponuky z hľadiska splnenia požiadaviek osoby podľa § 8 zákona na predmet 

zákazky a v prípade pochybností overí správnosť informácií a dôkazov, ktoré poskytli uchádzači. 

Ak osoba podľa § 8 zákona vyžadovala od uchádzača zábezpeku, komisia posúdi zloženie 

zábezpeky. Ponuka nesmie obsahovať žiadne obmedzenia alebo výhrady, ktoré sú v rozpore 

s uvedenými požiadavkami a nesmie obsahovať také skutočnosti, ktoré sú v rozpore so 

všeobecne záväznými právnymi predpismi. 

27 VYSVETĽOVANIE PONÚK A VYSVETLENIE MIMORIADNE NÍZKEJ PONUKY  

27.1 Ak komisia identifikuje nezrovnalosti alebo nejasnosti v informáciách alebo dôkazoch, ktoré 

uchádzač poskytol, písomne požiada  o vysvetlenie ponuky a ak je to  potrebné aj o predloženie 

dôkazov. Vysvetlením ponuky nemôže dôjsť k jej zmene. Za zmenu ponuky sa nepovažuje 

odstránenie zrejmých chýb v písaní a počítaní.  

27.2 Ak sa pri určitej zákazke javí ponuka ako mimoriadne nízka vo vzťahu k tovarom, stavebným 

prácam alebo službám, komisia písomne požiada uchádzača o vysvetlenie týkajúce sa tej časti 
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ponuky, ktoré sú pre jej cenu podstatné. Vysvetlenie sa môže týkať najmä skutočností uvedených  

v § 53 ods. 2 zákona.  

27.3 V prípade, ak uchádzač odôvodňuje mimoriadne nízku ponuku získaním štátnej pomoci, musí byť 

schopný v primeranej lehote určenej komisiou preukázať, že mu štátna pomoc bola poskytnutá 

v súlade s pravidlami vnútorného trhu Európskej únie, inak osoba podľa § 8 zákona vylúči 

ponuku. 

27.4 Komisia zohľadní vysvetlenie ponuky uchádzačom v súlade s požiadavkou podľa zákona alebo 

odôvodnenie mimoriadne nízkej ponuky uchádzačom, ktoré vychádza z predložených dôkazov. 

28 VYLÚČENIE UCHÁDZAČA 

28.1. Osoba podľa § 8 zákona podľa zákona vylúči uchádzača, ktorý je v tom istom postupe zadávania 

časti zákazky súčasne členom skupiny dodávateľov, ktorá predkladá ponuku. 

28.2. Osoba podľa § 8 zákona vylúči ponuku, ak: 

a) uchádzač nezložil zábezpeku podľa určených podmienok, ak bola požadovaná, 

b) ponuka nespĺňa požiadavky na predmet zákazky  uvedené v dokumentoch potrebných 

na vypracovanie ponuky, 

c) uchádzač nedoručí písomné vysvetlenie ponuky na základe požiadavky podľa zákona a to 

do: 

1. dvoch pracovných dní odo dňa odoslania žiadosti o vysvetlenie, ak komisia neurčila 

dlhšiu lehotu a komunikácia sa uskutočňuje prostredníctvom elektronických 

prostriedkov, 

2. piatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti o vysvetlenie, ak komisia neurčila 

dlhšiu lehotu a komunikácia sa uskutočňuje inak ako podľa prvého bodu,  

d) uchádzačom predložené vysvetlenie ponuky nie je svojim obsahom v súlade s požiadavkou 

podľa zákona, 

e) uchádzač nedoručí písomné odôvodnenie mimoriadne nízkej ponuky do piatich pracovných 

dní odo dňa doručenia žiadosti, ak komisia neurčila dlhšiu lehotu, 

f)   uchádzačom predložené vysvetlenie mimoriadne nízkej ponuky a dôkazy dostatočne 

neodôvodňujú nízku úroveň cien alebo nákladov najmä s ohľadom na skutočnosti podľa 

zákona, 

g) uchádzač poskytol nepravdivé informácie alebo skreslené informácie s podstatným 

vplyvom na vyhodnotenie ponúk, 

h) uchádzač sa pokúsil neoprávnene ovplyvniť postup verejného obstarávania. 

28.3. Osoba podľa § 8 zákona vylúči ponuku, ak uchádzač  odôvodňuje mimoriadne nízku ponuku 

získaním štátnej pomoci a nie je schopný v primeranej lehote určenej komisiou preukázať, že mu 

štátna pomoc bola poskytnutá v súlade s pravidlami vnútorného trhu Európskej únie. 

28.4. Osoba podľa § 8 zákona písomne oznámi uchádzačovi jeho vylúčenie s uvedením dôvodov 

vyplývajúcich najmä z nesúladu predloženej ponuky s technickými špecifikáciami, výkonnostnými 

požiadavkami a funkčnými požiadavkami na predmet zákazky určenými osobou podľa § 8 zákona 

a lehoty, v ktorej môžu byť doručené námietky podľa zákona. 

29 VYHODNOCOVANIE NÁVRHOV NA PLNENIE KRITÉRIÍ 

29.1. Komisia zriadená osobou podľa § 8 zákona v súlade so zákonom vyhodnotí ponuky uchádzačov, 

ktoré neboli vylúčené, podľa kritéria určeného vo výzve na predkladanie ponúk a na základe 

pravidiel jeho uplatnenia určených v týchto súťažných podkladoch. 

29.2. Kritérium na vyhodnotenie ponuky: 



 

Fakultná nemocnica s poliklinikou Skalica, a. s. 

Koreszkova 7, 909 82 Skalica 

V Skalici, apríl 2018 

18 

Cena celkom za realizáciu predmetu príslušnej časti zákazky vyjadrená v EUR s DPH  

Cena celkom za realizáciu predmetu príslušnej časti zákazky vyjadrená v EUR s DPH, stanovená 

v súlade s týmito súťažnými podkladmi vrátane ich príloh, t.j. návrh na plnenie tohto kritéria 

uvedený v ponuke uchádzača podľa prílohy č.2 Návrh na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk 

podľa týchto súťažných podkladov musí byť zaokrúhlený na dve desatinné miesta.  

29.3. Pravidlá na uplatnenie kritéria: 

Každý člen komisie s právom vyhodnocovať ponuky bude brať do úvahy len číselnú hodnotu – 

cena celkom za realizáciu predmetu príslušnej časti zákazky (1. časť zákazky alebo 2. časť 

zákazky) vyjadrená v EUR s DPH (ďalej len „cena“), ktorú uchádzač doplní/uvedie v rámci prílohy 

č. 2 Návrh na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk podľa týchto súťažných podkladov, ktorá 

bude súčasťou jeho ponuky.  

Pri vyhodnocovaní sa budú ceny jednotlivými členmi komisie s právom vyhodnocovať ponuky 

zaokrúhľovať na dve desatinné miesta. Každý člen komisie s právom vyhodnocovať ponuky 

označí uchádzača, ktorý vo svojej ponuke uviedol najnižšiu cenu za prvého, uchádzača, ktorý vo 

svojej ponuke uviedol druhú najnižšiu cenu označí za druhého, uchádzača, ktorý vo svojej ponuke 

uviedol tretiu najnižšiu cenu označí za tretieho, atď.  

 

Prijatie ponuky 

30 INFORMÁCIE O VÝSLEDKU VYHODNOTENIA PONÚK 

30.1. Ak nedošlo k predloženiu dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti skôr, osoba podľa 

§ 8 zákona je povinná po vyhodnotení ponúk vyhodnotiť splnenie podmienok účasti uchádzačom, 

ktorý sa umiestnili na prvom mieste v súlade so zákonom a v súlade s týmito súťažnými 

podkladmi; ak dôjde k vylúčeniu uchádzača, vyhodnotí sa následne splnenie podmienok účasti 

ďalšieho uchádzača v poradí tak, aby uchádzač umiestnený na prvom v novo zostavenom poradí 

spĺňal podmienky účasti. Osoba podľa § 8 zákona písomne požiada uchádzača o predloženie 

dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti v lehote nie kratšej ako päť pracovných 

dní odo dňa doručenia žiadosti a  vyhodnotenia ich podľa zákona. 

30.2. Osoba podľa § 8 zákona po vyhodnotení ponúk, po skončení postupu podľa predošlého bodu 

týchto súťažných podkladov a po odoslaní všetkých oznámení o vylúčení 

uchádzača/uchádzačov, bezodkladne písomne oznámi všetkým uchádzačom, ktorých ponuky sa 

vyhodnocovali, výsledok vyhodnotenia ponúk, vrátane poradia uchádzačov a súčasne uverejní 

informáciu o výsledku vyhodnotenia ponúk a poradie uchádzačov v profile. Úspešnému 

uchádzačovi, resp. úspešným uchádzačom bude oznámené, že osoba podľa § 8 zákona jeho/ich 

ponuku, resp. ponuky prijíma. Súčasne ostatným neúspešným uchádzačom jednotlivo bude 

oznámené, že neuspeli, s uvedením dôvodu, resp. dôvodov neprijatia ich ponuky a identifikácie 

úspešného uchádzača, resp. úspešných uchádzačov, informácie o charakteristikách a výhodách 

jeho/ich ponuky/ponúk a lehoty, v ktorej môže byť doručená námietka podľa zákona.  

Časť V. 

Informácie o zmluve 

31 TYP ZMLUVY 

31.1. Typ zmluvy na realizáciu predmetu príslušnej časti zákazky: Zmluva o dielo. 

31.2. Podrobné vymedzenie zmluvných podmienok na realizáciu požadovaného predmetu príslušnej 

časti zákazky tvorí  prílohu č. 3 týchto súťažných podkladov – Návrh zmluvy o dielo.  
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32 UZAVRETIE ZMLUVY  

32.1. Uzavretá zmluva o dielo nesmie byť v rozpore so súťažnými podkladmi a s ponukou predloženou 

úspešným uchádzačom, resp. s ponukou uchádzača, ktorý sa umiestnil ako druhý, resp. tretí 

v poradí ak je to relevantné a to v súlade so zákonom. 

32.2. Zmluva o dielo s úspešným uchádzačom, ktorého ponuka bola prijatá, bude uzavretá najskôr 

šestnásty deň odo dňa odoslania informácie o výsledku vyhodnocovania ponúk podľa zákona, ak 

nebola doručená žiadosť o nápravu, ak žiadosť o nápravu bola doručená po uplynutí lehoty podľa 

zákona alebo ak neboli doručené námietky podľa zákona. 

32.3. Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia zákona súvisiace s uzavretím zmluvy o dielo, ak boli 

doručené námietky podľa zákona, osoba podľa § 8 zákona môže uzavrieť zmluvu o dielo 

s úspešným uchádzačom ak nastane jedna zo skutočností uvedených v príslušnom ustanovení 

zákona. 

32.4. Úspešný uchádzač pred podpisom zmluvy o dielo, ktorá bude výsledkom tohto verejného 

obstarávania, bude povinný:  

a) uviesť údaje o všetkých známych subdodávateľoch, údaj o osobe oprávnenej konať za 

subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia v súlade s § 

41 ods. 3 zákona, v prípade, že uchádzač zabezpečuje realizáciu predmetu zákazky 

subdodávateľmi. Tieto údaje sa stanú prílohou č. 4 Zoznam subdodávateľov podieľajúcich 

sa na realizácii stavby podľa návrhu zmluvy o dielo, 

b) mať v registri partnerov verejného sektora zapísaných konečných užívateľov výhod v súlade 

so zákonom. 

32.5. Úspešný uchádzač, a ak je to relevantné v súlade so zákonom uchádzač, ktorý sa umiestnil ako 

druhý, resp. tretí v poradí je povinný v súlade so zákonom poskytnúť osobe podľa § 8 zákona 

riadnu súčinnosť potrebnú na uzavretie zmluvy o dielo tak, aby mohla byť uzavretá 

v lehote/lehotách podľa zákona, ak bol na jej uzavretie písomne vyzvaný.  

32.6. Osoba podľa § 8 zákona neuzavrie zmluvu o dielo s uchádzačom, ktorý má povinnosť zapisovať 

sa do registra partnerov verejného sektora a nie je zapísaný v registri partnerov verejného sektora 

alebo ktorého subdodávatelia alebo subdodávatelia podľa osobitného predpisu, ktorí majú 

povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri 

partnerov verejného sektora. 

32.7. Osoba podľa § 8 zákona si vyhradzuje právo overenia všetkých skutočností uvedených v ponuke 

uchádzača bez predchádzajúceho súhlasu uchádzača. 

32.8. Uzavretá zmluva o dielo nesmie byť v rozpore so súťažnými podkladmi, s ponukou predloženou 

úspešným uchádzačom. 

32.9. V relevantných prípadoch bude osoba podľa § 8 zákona postupovať v súlade s § 18 zákona, resp. 

podľa § 81 zákona. 

32.10. Postup tohto verejného obstarávania, ktorý osobitne nie je upravený týmito súťažnými podkladmi, 

sa riadi príslušnými ustanoveniami zákona.  

32.11. Osoba podľa § 8 zákona môže odstúpiť od zmluvy o dielo uzavretej s uchádzačom, ktorý nebol 

v čase uzavretia zmluvy o dielo zapísaný v registri partnerov verejného sektora alebo ak bol 

vymazaný z registra partnerov verejného sektora. 

32.12. V prípade ak uchádzač stratí po uzatvorení zmluvy o dielo schopnosť zmluvu o dielo plniť, 

vyhradzuje si osoba podľa § 8 zákona právo prijať ponuku s druhou najnižšou cenou a uzatvoriť 

s príslušným uchádzačom zmluvu o dielo za podmienok a postupom uvedeným v zmluve o dielo. 


