
Oprava a doplnenie vo Výzve na predkladanie ponúk – predĺženie lehoty na predkladanie 

ponúk na predmet zákazky „Oprava strechy budovy č.20 – Dielne VSB a budovy č.31 – 

Sociálne zariadenia športovísk “ 

 

 

 

Bod 1. Základná identifikácia predmetu zákazky - Spoločný slovník obstarávania (CPV):  
- 45261910-6  Opravy striech 

- 45261410-1  Strešné izolačné práce 

 

 

Bod 3. Ďalšie požiadavky súvisiace s predmetom zákazky: 

- Uchádzač preukáže splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia 

oprávnením podnikať v remeselnej živnosti 21. pokrývačstvo alebo 23. izolatérstvo. V 

prípade preukázania splnenia podmienky účasti výpisom z Obchodného registra 

Slovenskej republiky, alebo výpisom zo Živnostenského registra Slovenskej republiky, 

záujemca/uchádzač nie je povinný v zmysle § 32 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o 

verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov tieto doklady predkladať verejnému obstarávateľovi, a to z dôvodu použitia 

údajov z informačných systémov verejnej správy. 

 

- Uchádzač preukáže uskutočnenie minimálne jednej zákazky rovnakého, alebo typovo 

podobného uskutočnenia stavebnej práce ako je predmet zákazky (viď. CPV 45261910-

6 a CPV 45261410-1 ) v minimálnej hodnote zákazky 30 000,00 EUR bez DPH, alebo 

ekvivalent tejto hodnoty v inej mene a to za predchádzajúcich päť kalendárnych rokov. 

- V prípade, ak je v súťažných podkladoch, v samostatných prílohách alebo iných 

dokumentoch uvedená konkrétna značka, typ výrobku, alebo z použitých parametrov, 

rozpätia parametrov je možné identifikovať konkrétny typ produktu, alebo produkt 

konkrétneho výrobcu, verejný obstarávateľ umožňuje takýto produkt nahradiť 

ekvivalentným produktom. Uchádzač môže predložiť aj ekvivalenty inej značky 

v rovnakej alebo vyššej kvalite, pričom tieto musia spĺňať výkonnostné a funkčné 

požiadavky na predmet stavebných prác tejto zákazky. Ekvivalentné výrobky musia na 

základe svojich vlastností zabezpečovať požadovaný účel v súlade so súťažnými 

podkladmi a to aj napriek nepodstatným odchýlkam s údajmi uvedenými v týchto 

súťažných podkladoch. Drobné odchýlky sú napríklad v hmotnosti, rozmeroch, alebo 

farbe a pod. ak ponúkaný výrobok spĺňa kvalitatívne a funkčné požiadavky 

požadovaného výrobku, alebo identifikovaného výrobku.  

- Ak bude uchádzačom ponúkaný ekvivalent, verejný obstarávateľ požaduje predložiť 

doklady v súlade s § 42, ods. 10 zákona o verejnom obstarávaní.  

 

Bod 4. Miesto a termín dodávky stavebných prác: 

- Uchádzač doručí ponuku najneskôr v lehote do: 23. 06. 2020, 08:00 Ponuku doručte v 

lehote na predkladanie ponúk do elektronického systému www.ezakazky.sk do zákazky 

„Oprava strechy budovy č.20 – Dielne VSB a budovy č.31 – Sociálne zariadenia 

športovísk “.  Dokumenty k ponuke  a Návrh na plnenie kritérií vložte do systému v 

záložke Ponuka. V elektronickom systéme vyplňte Návrh na plnenie kritérií. Pre 

odoslanie kliknite na Odoslať ponuku. Ponuky doručené po uplynutí lehoty nebudú 

systémom ezákazky akceptované. 


