MESTO GIRALTOVCE
Zápisnica z posúdenia splnenia podmienok účasti
zo dňa 10.01.2019
podľa § 40 ods. 12 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ZVO)
Predmet zákazky:
Postup a metóda:
Typ zákazky:
Vyhlásené:
Lehota na predkladanie ponúk:
Vyhodnotenie podmienok účasti
Miesto vyhodnotenia ponúk:

„Bytový dom A, B (19+19bj)“
postup podľa § 113 a 114,
podlimitná bez využitia elektronického trhoviska
zákazka na uskutočnenie stavebných prác
vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie č. 241/2018, dňa
07.12.2018, značka 17563-WYP
04.01.2019 o 10:00 hod.
10.01.2019 o 14:00hod.
ABIZ s.r.o., Hraničná 4716, 058 01 Poprad

I. Členovia komisie
Komisiu na otváranie, vyhodnotenie splnenia podmienok účasti a vyhodnotenie ponúk tvoria členovia:
Ing. Emil Mati– predseda komisie
Ing. Pavol Tchurík - člen komisie
Ing.arch Radoslav Ivan - člen komisie
Ing. Monika Ivanová – člen komisie bez práva vyhodnocovať
Prítomní členovia komisie potvrdili svoju účasť v prezenčnej listine, ktorá je prílohou tejto zápisnice a je
uložená v dokumentácii o verejnom obstarávaní.
II. Zoznam uchádzačov
P. č.:

Obchodné meno a sídlo alebo miesto podnikania uchádzača:

IČO:

1.

UNISTAV, s.r.o., Prešov, Ku Surdoku 25, 080 01 Prešov

17147387

2.

PEhAES, a.s., Bardejovská 15, 080 06 Ľubotice

00155764

III. Vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: komisia na posúdenie splnenia podmienok účasti
vyhodnocovala splnenie podmienok účasti uchádzača, ktorý sa umiestnil na prvom mieste v poradí.
Ak dôjde k vylúčeniu uchádzača alebo uchádzačov, vyhodnotí sa následne splnenie podmienok účasti
ďalšieho uchádzača alebo uchádzačov v poradí.
Podmienky účasti
1. Osobné postavenie uchádzačov:
Vyžaduje sa splnenie podmienok účasti osobného postavenia podľa §32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z.
z. o verejnom obstarávaní v platnom znení. (ďalej aj ,,zákon"). Ich splnenie preukáže uchádzač
predložením dokladov podľa § 32 ods. 2., resp. ods. 4. a ods. 5. zákona alebo podľa §152 zákona. V
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prípade skupiny dodávateľov sa preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného
postavenia za každého člena skupiny osobitne podľa § 37 ods.3 zákona. Splnenie podmienky účasti
podľa §32 ods. 1 písm. e) zákona preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky,
ktorú má zabezpečiť.
Uchádzač

PEhAES, a.s.

Podmienka
účasti
§ 32 ods. 1 písm.
a) – f) ZVO
§ 32 ods. 1 písm.
g) a h) ZVO

Predložené doklady preukazujúce splnenie
podmienky
JED + Zapísaný v zozname hospodárskych
subjektov, reg. č. 2017/5-PO-E4886
Komisia overovala skutočnosti a z jej dostupných
informácií nenašla preukázané porušenie ZVO.

Záver
posúdenia
splnil
splnil

2. Ekonomické a finančné postavenie 

§33 ods.1 písm. d) ZVO - prehľad o celkovom obrate
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Verejný obstarávateľ požaduje od uchádzača
predloženie prehľadu o celkovom obrate, za posledné tri hospodárske roky, za ktoré sú dostupné
v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti, v minimálnej výške 7 000.000,00
EUR kumulatívne za všetky uvedené hospodárske roky
Uchádzač

PEhAES, a.s.

Podmienka účasti

§33 ods.1 písm.
d) ZVO

Predložené doklady preukazujúce splnenie
podmienky
Komisia overovala skutočnosti z webovej
stránky www.registeruz.sk

Záver
posúdenia
splnil

Technická alebo odborná spôsobilosť

3.


§ 34 ods. 1 písm. b): zoznamom stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov
od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných
prác; zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a
zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom
1.bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dokladom je referencia,
2.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 uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich
uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené;
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: min. 1 stavba bytového domu alebo stavby
podobného charakteru (občianska stavba) napojená na inžinierske siete aj s priliehajúcimi
spevnenými plochami s min. počtom 15 bytových alebo obdobných jednotiek..



§ 34 ods. 1 písm. d) v nadväznosti na § 35 ZVO a dokumenty podľa § 34 ods. 1 písm. d)
ZVO: opis technického vybavenia, študijných a výskumných zariadení a opatrení použitých
uchádzačom alebo záujemcom na zabezpečenie kvality,
Minimálna požadovaná úroveň štandardov:
- platné certif. EN ISO 9001, OHSAS 18001 alebo ekvivalent. vydané v EU, pre oblasť predmetu
zákazky;
- platnú licenciu na zhotovovanie vonkajších tepelnoizolačných kontakt. systémov, kt. sú
predmetom obstar., kt. oprávňuje jej držiteľa vykonávať práce pri zhotovovaní vonkajších
tepelnoizolačných systémov v zmysle § 43g zák.č. 50/1976 Zb. o úz. plánovaní a staveb.poriadku
v zn.nesk.predp., vydanú akredit. inšp. orgánom a aktuálne platnú ku dňu odovzdania a prebratia
staveniska alebo ekviv. vydanú v EU, pre oblasť pred. zákazky. Lic. je potrebné predložiť vrátane
prílohy-podmienok platnosti a zoznamu komponentov tepelnoizolačného sys.
-platnú správu z inšp. kvality vykonávaných prác pri zhotovovaní tepelnoizolačných kontakt. sys.,
kt. sú predmetom obstar., pričom ak bude obsahovať vyjadrenie inšpekčného orgánu o
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nevyhovení požiadavkám na udelenie lic., návrh na zruš. alebo dočasné pozastavenie platnosti
lic., bude sa to posudzovať ako nesplnenie podm. účasti;
- platnú licenciu na zabudovanie vonkajších otvorových konštruk. do stavby podľa zák.č. 50/1976
Zb. v zn.nesk.predp. a STN 73 3134 alebo ekviv. vydanú v EU.
- platnú licenciu na zhotovovanie tepelnoizolačných a hydroizolačných systémov plochých
striech alebo ekviv. vydanú v EU


§ 34 ods. 1 písm. g):ak ide o stavebné práce alebo služby, údajmi o vzdelaní a odbornej praxi
alebo o odbornej kvalifikácií osôb určených na plnenie zmluvy alebo koncesnej zmluvy alebo
riadiacich zamestnancov.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: stavbyvedúci s rozsahom oprávnenia na pozemné
stavby min. 5 r. praxe ako stavbyvedúci a min. 2 stavby bytových domov
Dôkaz. prostriedky: a.) Štruktúr. inf. obsahujúca údaje o vzdel.a odborná prax vo funkcii
stavbyvedúceho (roky), viažucej sa k podmienke účasti, kontaktné údaje na osoby, kt. vedia
potvrdiť účasť na zrealizovaných zákazkách vo funkcii stavbyvedúceho.
b) Osvedčenie vydané SKSI alebo ekvivalent.doklad vydaný mimo územia SR (stačí fotokópia
opatrená okrúhlou pečiatkou a podpisom oprávnenej osoby)
c) Čestné vyhlásenie osôb, že bude uchádzačovi k dispozícii počas realizácie stavby, resp. že
bude vykonávať danú funkciu na predmetnej stavbe bez ohľadu na to, v akom právnom vzťahu
(zamestnan. pomere) je voči uchádzačovi



§ 34 ods. 1 písm. h) v nadväznosti na § 36: uvedením opatrení environmentálneho manažérstva,
ktoré uchádzač alebo záujemca použije pri plnení zmluvy alebo koncesnej zmluvy.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov:
Ver. obstarávateľ vyžaduje predložiť platný certif. systému environmentálneho manaž. podľa
STN EN ISO 14001. Ver. obstarávateľ uzná aj iné rovnocenné certif. vydané prísluš. orgánmi
krajín EU, resp. iné dôkazy predložené uchádzačom, kt. sú rovnocenné opatreniam
environmentálneho riadenia podľa požiadaviek na vystavenie príslušného certif.. Tieto dôkazy
však musia byť rovnocenné s požadovaným certif., teda mali by spĺňať min. požiadavky, kt.
zaručujú uvedené vydané osvedčenie.

Uchádzač

Podmienka
účasti

Predložené doklady preukazujúce splnenie podmienky

Prehľad o zrealizovaných stavbách za posledných 5 rokov,
§ 34 ods. 1
doplnený referenciami – 2 ks a referenčným listom - 1 ks.
písm. b), ZVO
Z uvedených stavieb jedna spĺňa podmienku účasti
Overená kópia certifikátu ISO 9001:2016
Overená kópia certifikátu ISO 18001:2009
Overená kópia licencie na zhotovovanie vonkajších tepelnoiz.
kontakt.h sys. s prílohou s osobou podľa § 34 ods. 3
Overená kópia platnej správy z inšp. kvality vykonávaných
prác pri zhotovovaní tepelnoizolačných kontakt. sys. ETICS
PEhAES, a.s.
s osobou podľa § 34 ods. 3
§ 34 ods. 1
písm. d), ZVO Overená kópia licencie na zabudovanie vonkajších
otvorových konštrukcií do stavby s osobou podľa § 34 ods. 3
Overená kópia licencie na zhotovovanie tepeltoiz. a hydrizl.
sys. plochých striech s osobou podľa § 34 ods. 3
Overená kópia platnej správy z inšp. kvality zhotovovania
tepeltoiz. a hydrizl. sys. plochých striech s osobou podľa § 34
ods. 3

Záver
posúdenia
splnil

splnil
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Údaje o vzdelaní, odbornej kvalifikácii a praxi
stavbyvedúceho pána Ing. františka Herkeľa
Profesijný životopis stavbyvedúceho, z ktorého je zrejmá 5
ročná prax v stavebníctve ako stavbyvedúceho.
§ 34 ods. 1
Prehľad o zrealizovaných stavbách stavbyvedúceho v počte
písm. g), ZVO
4 z toho 2 bytových domov.
Overená kópia osvedčenia SKSI – stavbyvedúci
s o zameraním na pozemné stavby.
Prehlásenie o dispozícii počas celej doby realizácie stavby;
§ 34 ods. 1
Overená kópia certifikátu ISO 14001:2016
písm. h), ZVO

splnil

splnil

IV. Skúmanie splnenie podmienok účasti osôb podľa § 34 ods.3 ZVO:
Uchádzač PEhAES, a.s. vo svojej ponuke predložil Zmluvu o záväzkoch a spolupráci – poskytnutí
zdrojov s hospodárskymi subjektami:
L&Z Čech s.r.o. Balkán 53, 960 95 Zvolen, IČO: 96025500
Ing. Miroslav Mularčík – MOVYROB, Železničiarska 4, 080 01 Prešov, IČO: 10739254
BAUTECH SK, s.r.o., Volgogradská 13, 080 01 Prešov, IČO: 36492001
Osoba podľa § 34
ods. 3 ZVO
L&Z Čech s.r.o.

Ing. Miroslav
Mularčík –
MOVYROB

BAUTECH SK,
s.r.o.

V.

Podmienka
účasti
§ 32 ods. 1 písm.
a) – f) ZVO

Predložené doklady preukazujúce splnenie
podmienky
JED + Zapísaný v zozname hospodárskych subjektov,
reg. č. 2017/1-PO-E3383

Záver
posúdenia

§ 32 ods. 1 písm.
g) a h) ZVO

Komisia overovala skutočnosti a z jej dostupných
informácií nenašla preukázané porušenie ZVO.

splnil

§ 32 ods. 1 písm.
a) – f) ZVO

JED + Zapísaný v zozname hospodárskych subjektov,
reg. č. 2017/5-FO-E5146

splnil

§ 32 ods. 1 písm.
g) a h) ZVO

Komisia overovala skutočnosti a z jej dostupných
informácií nenašla preukázané porušenie ZVO.

splnil

§ 32 ods. 1 písm.
a) – f) ZVO

JED + Zapísaný v zozname hospodárskych subjektov,
reg. č. 2017/5- PO-C6656

splnil

§ 32 ods. 1 písm.
g) a h) ZVO

Komisia overovala skutočnosti a z jej dostupných
informácií nenašla preukázané porušenie ZVO.

splnil

splnil

Zoznam vylúčených uchádzačov s uvedením dôvodu ich vylúčenia: neuplatňuje sa

Členovia komisie na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti vyhlasujú, že táto zápisnica z vyhodnotenia
podmienok účasti zodpovedá skutočnosti, čo potvrdzujú i svojim podpisom.
Zápisnicu spracoval(a): Ing. Monika Ivanová,
V Poprade, dňa 10.01.2019
Členovia komisie na vyhodnotenie ponúk vyhlasujú, že táto zápisnica zodpovedá skutočnosti, čo
potvrdzujú svojim podpisom:
Ing. Emil Mati – predseda komisie

................................

Ing. Pavol Tchurík - člen komisie

................................

Ing.arch Radoslav Ivan - člen komisie

................................

Ing. Monika Ivanová – člen komisie bez práva vyhodnocovať ponuky

..................................
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