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Výzva na predloženie cenovej ponuky na realizáciu diela : 

Rekonštrukcia objektu -  Tajovského 8568, Žilina 
 

1.  Identifikácia obstarávateľa: 

ByPo spol. s r.o., A. Bernoláka 6, 034 01 Ružomberok 

Zapísaný v obchodnom registri okresného súdu v Žiline odd: s.r.o., vložka č. 935/L 

 Zastúpený :   Mgr. Bc. Dana Sršňová - konateľ 

     Jana Hippová – konateľ 

 IČO :    31579175 

 DIČ :    2020430522 

 IČ DPH :    SK2020430522 

 Kontaktná osoba :  Mgr. Bc. Dana Sršňová – konateľ 

 Telefón:    +421 904 844 844 

 Email:    srsnova@bypo.sk  

 Webové sídlo:   www.bypo.sk 

2. Komunikácia 

Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení a poplatkov na základe 

písomného vyžiadania 

Ďalšie informácie možno získať  

ByPo spol. s r.o, 

A.Bernoláka, 6,  

Ružomberok 

Kontaktná osoba: Mgr.Bc. Dana Sršňová 

Email:: srsnova@bypo.sk 

3. Názov predmetu zákazky 

Rekonštrukcia objektu Tajovského 8568, Žilina 

4. Opis požiadaviek na zhotovenie diela: 

Predmetom zákazky je rekonštrukcia časti objektu Tajovského 8568, Žilina v rozsahu 

spracovaného projektu stavby a  rozpisu prác na základe výkazu výmer. 

5. Osobné postavenie, ekonomické, finančné a technické informácie                                

– podmienky účasti 

5.1 Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo 

obchodných registrov 

- Uchádzač predloží doklad, ktorý ho oprávňuje uskutočňovať stavebné práce vo väzbe na 

predmet zákazky t.j. napr. oprávnenie uskutočňovať stavby ich zmeny- pozemné stavby, 

občianske stavby a pod. V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená 

na obstarávaní sa požaduje preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného 

postavenia za každého člena skupiny osobitne. 

 Splnenie podmienok účasti môže uchádzač preukázať výpisom z obchodného alebo 

živnostenského registra, pričom z predmetného dokumentu musí byť jednoznačne zrejmé, že 

rozsahom, obsahom aj spôsobom spĺňa podmienky účasti ku dňu predkladania ponúk.  

 Vyžaduje sa predloženie originálov alebo úradne osvedčených kópií všetkých dokladov. 

- Uchádzač predloží doklady, že nemá nedoplatky na zdravotné poistenie, sociálne poistenie 

a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, 

miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.  

- Uchádzač predloží doklad, že nemá daňové nedoplatky v Slovenskej republike alebo v štáte 

sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.  

- Uchádzač predloží doklady, že nebol na jeho majetok vyhlásený konkurz, nie je 

v reštrukturalizácii, nie je v likvidácii a ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre 

nedostatok majetku  

 Splnenie podmienok uchádzač preukazuje dokladmi nie staršími ako tri mesiace 
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 5.2 Ekonomické a finančné postavenie 

- Uchádzač preukazuje finančné a ekonomické krytie vyjadrením banky alebo zahraničnej 

pobočky, že pri plnení zmluvy o dielo bude reálne disponovať s vlastnými zdrojmi. V prípade, že 

uchádzač využije na preukázanie finančného a ekonomického postavenia finančné zdroje inej 

osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah v čase podania ponuky, je uchádzač povinný 

obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy o dielo bude reálne disponovať so zdrojmi 

osoby, ktorej postavenie využíva na preukázanie finančného a ekonomického postavenia. Túto 

skutočnosť preukáže uchádzač písomnou zmluvou uzatvorenou 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.  

- Uchádzač predloží potvrdenie o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone 

povolania alebo potvrdenia o poistení zodpovednosti za škodu podnikateľa  

5.3. Technická a odborná spôsobilosť 

Uchádzač musí preukázať technickú alebo odbornú spôsobilosť predložením týchto dokladov 

- Zoznam stavebných prác v kumulatívnom objeme uskutočnených za predchádzajúcich päť 

rokov od vyhlásenia obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných 

prác v oblasti zhotovenia plochých striech. Zoznam musí byť doplnený potvrdením 

o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác.  

- doklad  ISO:14001 – environmentálne inžinierstvo 

- doklad  ISO 9001 – manažérstvo kvality 

- Doklad OH SAS18001 – systém manažérstva 

- Predloženie technických listov navrhovaných materiálov  

- Vyhlásenie uchádzača o poskytovane dĺžke záruky na vykonané práce a dodaný materiál 

6. Hlavné kritériá hodnotenia ponúk: 

- cena a platobné podmienky 

- referencie zhotoviteľa v kumulatívnom objeme 

- komplexnosť ponuky 

- dĺžka záruky na práce a dodaný materiál 

7. Termín zhotovenia diela: 

- do 08/2017   

8. Lehota na predkladanie ponúk: 

- Do 31.03.2017 do 15:00 hod 

- záujemca predloží cenovú ponuku  obstarávateľovi poštou alebo osobne na adresu:  ByPo 

spol. s.r.o. A .Bernoláka 6,  034 01 Ružomberok. V prípade, že uchádzač predloží ponuku 

prostredníctvom poštovej zásielky rozhodujúci je termín doručenia ponuky obstarávateľovi.  

- ponuky sa predkladajú v uzatvorenom obale s označením „NEOTVÁRAŤ„ a s uvedeným heslom  

„Rekonštrukcia EURO HOME A“ 

9. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa: 

- obhliadka miesta predmetu zákazky po dohode s Mgr.Bc. Sršňovou, t.č. 0904 844844. 

- prehľad rozpočtových nákladov – výkaz výmer možno osobne prevziať na sekretariáte 

spoločnosti, resp. ho možno zaslať na základe písomného vyžiadania. 

- Obstarávateľ si vyhradzuje právo na zrušenie súťaže  

10. Oprávnený uchádzač: 

- ponuku môže predložiť uchádzač, ktorý si písomne vyžiadal súťažné podklady a ktorému sa 

súťažné podklady poskytli 

- Ak uchádzač nepredloží niektorý z požadovaných dokladov alebo dokumentov, nebude 

spĺňať podmienky účasti v súťaži bude zo súťaže vylúčený.  

- Všetky náklady spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez finančného 

nároku voči obstarávateľovi. Ponuky doručené na adresu uvedenú v bode číslo 8 druhá 

zarážka po uplynutí lehoty viazanosti ponúk sa uchádzačom nevracajú, zostávajú ako súčasť 

dokumentácie o súťaži.  
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11. Obmedzenie počtu uchádzačov: 

- obstarávateľ neobmedzuje počet uchádzačov  

12. Kritériá na hodnotenie ponúk a pravidlá ich uplatnenia: 

Hodnotenie ponúk uchádzačov je dané pridelením príslušného počtu bodov jednotlivým 

posudzovaným údajom uvedených v ponukách 

1. Cena predmetu obstarávania (max. bodová hodnota je pre najnižšiu cenu) 

........................................................................................................................................... max. 60 bodov 

2. Dĺžka záruky na práce a dodaný materiál  (max. bodová hodnota je pre najdlhšiu záručnú 

lehotu) .............................................................................................................................. max. 20 bodov 

3. Referencie zhotoviteľa v kumulatívnom objeme......................................................... max. 20 bodov  

 

Súčet bodov .................................................................................................................. max. 100 bodov 

 

 Spôsob vyhodnotenia ponúk podľa jednotlivých kritérií: 

1. cena predmetu obstarávania – Maximálny počet bodov sa pridelí ponuke uchádzača 

s najnižšou navrhovanou cenou za dodanie predmetu obstarávania a pri ostatných ponukách 

sa určí úmerou, vylúčenie najvyšších cenových ponúk 

2. záručné podmienky na prácu – Maximálny počet bodov sa pridelí ponuke s najdlhšou záručnou 

lehotou na práce 

3. Referencie zhotoviteľa v kumulatívnom objeme - Maximálny počet bodov sa pridelí ponuke 

uchádzača, ktorý realizoval v kumulatívnom vyjadrení zákazky v najväčšom objeme domov  

 

Víťazom súťaže sa stane uchádzač, ktorého ponuka po súčte výsledných hodnôt vyhodnotenia 

dosiahne najvyššie bodové hodnotenie. Poradie ostatných uchádzačov sa stanoví podľa počtu 

získaných bodov 

13. Otváranie obálok a vyhodnocovanie ponúk 

- Otváranie obálok s ponukami sa uskutoční dňa 03.04.2017 o 15:00 hod. 

 

 

 

Dátum:  16.03.2017 


