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

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ/OBSTARÁVATEĽ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
IČO:  17058520
Tajovského 28 B, 974 01 Banská Bystrica
Slovensko
Kontaktné miesto (miesta):  ŠOP SR, Správa slovenských jaskýň, Hodžova 11, 031 01 Liptovský Mikuláš
Kontaktná osoba: Ing. Peter Labaška
Telefón: +421 445520158
Fax: +421 445536311
Email: labaska@ssj.sk
Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL):  http://www.sopsr.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 

OP - Organizácia riadená verejným právom
Zatriedenie obstarávajúceho subjektu podľa zákona: § 6 ods. 1 písm. d)

ODDIEL II. PREDMET ZÁKAZKY
II.    OPIS

II.1.    Názov zákazky 
Rekonštrukcia prehliadkových trás jaskýň

II.1.2.    Druh zákazky a miesto uskutočňovania stavebných prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb 
Stavebné práce
Hlavné stavenisko alebo miesto uskutočňovania stavebných prác:  Belianska jaskyňa, 059 54 Tatranská Kotlina. Jaskyňa
sa nachádza na severnom svahu Kobylieho vrchu vo východnej časti Belianskych Tatier. K jej vchodu v nadmorskej
výške 890 m. sa vystúpi serpentínovým chodníkom z Tatranskej Kotliny, pričom sa prekoná výškový rozdiel 122 m. Nie
je prístupná osobným motorovým vozidlom.  
Bystrianska jaskyňa, 977 01 Brezno. Jaskyňa sa nachádza v Bystrianskom podhorí Horehronského podolia na južnej
strane Nízkych Tatier na južnom okraji obce Bystrá. K areálu jaskyne vedie asfaltová komunikácia a prístup je možný
osobným motorovým vozidlom.  
Domica, 049 55 Dlhá Ves. Jaskyňa sa nachádza na juhozápadnom okraji Silickej planiny v Slovenskom krase, 10 km.
juhovýchodne od Plešivca. Jaskyňa leží pri ceste spájajúcej SR s Maďarskou republikou a k areálu je prístup možný
osobným aj nákladným motorovým vozidlom.  
Gombasecká jaskyňa, 049 11 Plešivec. Jaskyňa sa nachádza na západnom úpätí Silickej planiny v Slovenskom krase, na
ľavej strane kaňonu Slanej medzi Rožňavou a Plešivcom. K areálu jaskyne vedie asfaltová komunikácia a prístup je
možný osobným aj nákladným motorovým vozidlom.  
Ochtinská aragonitová jaskyňa, 049 35 Ochtiná. Jaskyňa sa nachádza na severozápadnom svahu Hrádku v Revúckej
vrchovine medzi Jelšavou a Štítnikom neďaleko rekreačného zariadenia Hrádok. Jaskyňa je prístupná štôlňou dlhou 145
m. K areálu jaskyne vedie asfaltová komunikácia a prístup je možný osobným aj nákladným motorovým vozidlom.
NUTS kód: 
SK03
SK04

II.1.3.    Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov) 
Rekonštrukcia prehliadkových trás v piatich sprístupnených jaskyniach. Práce pozostávajú z demontáže pôvodného
oceľového zábradlia a jeho likvidácii, výrobe a montáži nového nerezového zábradlia popri prehliadkových trasách,
vrátane potrebných úprav betónového chodníka pre návštevníkov z hľadiska prevádzky, bezpečnosti a ochrany zdravia
osôb v Belianskej jaskyni, Bystrianskej jaskyni, jaskyni Domica, Ochtinskej aragonitovej jaskyni a Gombaseckej jaskyni.
V zmysle § 3 písm. f) zákona SNR č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti výbušninách a o štátnej banskej správe sa jedná o
činnosť vykonávanú banským spôsobom a to práce na udržiavaní jaskýň v bezpečnom stave.Predmet zákazky je
rozdelený na päť častí podľa jednotlivých jaskýň:časť č. 1 Belianska jaskyňa, časť č. 2 Bystrianska jaskyňa, časť č. 3
jaskyňa Domica, časť č. 4 Gombasecká jaskyňa, časť č. 5 Ochtinská aragonitová jaskyňa. Uchádzač predloží cenovú
ponuku osobitne pre každú jaskyňu zvlášť. Umožňuje sa predloženie ponuky na jednu časť predmetu zákazky, na
viacero častí predmetu zákazky, alebo na všetky časti predmetu zákazky.

II.1.4.    Spoločný slovník obstarávania (CPV) 
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Hlavný predmet 
Hlavný slovník: 45221250-9 
Doplnkový slovník: CA05-5,  IA13-5 

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

Predmet zákazky pozostáva z demontáže pôvodného oceľového zábradlia a jeho odvoze a likvidácii v zberných
surovinách, dodávke a montáži nového nerezového zábradlia a dverí (1 kus) v jaskyniach, vodivého pospojovania
kovových prvkov (uzemnenie), vrátane nevyhnutných úprav betónového chodníka pre návštevníkov v jaskyniach
potrebných z hľadiska prevádzky, bezpečnosti a ochrany zdravia osôb. Rekonštrukcia prehliadkových trás jaskýň v sebe
zahŕňa kompletnú výmenu jestvujúcich oceľových konštrukcií zábradlí a dverí. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky
je v časti B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.

II.2.2.    Predpokladaná hodnota predmetu zákazky bez DPH 
Hodnota:  917 135,4000 EUR

II.3.    Trvanie zmluvy alebo lehota dodania 
Obdobie:  v mesiacoch (od zadania zákazky)
Zadajte hodnotu:  6

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 týkajúce sa osobného postavenia podľa § 26 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní (ďalej len "ZVO")
a preukázať ich splnenie dokladmi podľa § 26 ods. 2, ods. 4, a ods.5, resp. podľa § 128 ods.1 ZVO, v zmysle ktorého
podnikateľ vo verejnom obstarávaní preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 26 údajmi
a dokladmi zapísanými v zozname podnikateľov. V prípade, že uchádzač nemá v zozname podnikateľov zapísaný doklad,
ktorým preukazuje splnenie osobného postavenia podľa § 26 ods.1 písm.h), verejný obstarávateľ požaduje, aby
uchádzač predložil čestné vyhlásenie, že nemá právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní, alebo nie je
osobou podľa § 26 ods. 1 písm. h). V prípade, že uchádzač nemá v zozname podnikateľov zapísané doklady, ktorými
preukazuje splnenie osobného postavenia podľa § 26 ods. 1 písm. i) a písm. j), verejný obstarávateľ požaduje, aby
uchádzač predložil čestné vyhlásenie, že nemá nesplnenú povinnosť podľa § 26 ods. 1 písm. i) a písm. j). V prípade
uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní, sa požaduje preukázanie splnenia
podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Splnenie podmienky účasti
podľa § 26 ods. 1 písm. f) ZVO preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má
zabezpečiť. Vo vzťahu k ustanoveniu § 26 ods. 2 písm. e) ZVO sa vyžaduje predloženie takého dokladu, ktorým
uchádzač preukáže, že je v súlade s príslušným osobitným právnym predpisom podľa § 3 písm. f) zákona SNR č.
51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe oprávnený uskutočniť stavebné práce
zodpovedajúce predmetu zákazky, alebo ekvivalentné. Odôvodnenie: Nakoľko predmet zákazky je činnosť vykonávaná
banským spôsobom a to udržiavanie jaskýň v bezpečnom stave, je nevyhnutné, aby mal uchádzač požadovanú činnosť
uvedenú v doklade o oprávnení uskutočňovať stavebné práce.

III.1.2.    Ekonomické a finančné postavenie 
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti:  Uchádzač v ponuke predloží
nasledovné informácie a doklady, ktorými preukazuje svoje finančné a ekonomické postavenie podľa § 27 ods. 1 ZVO: §
27 ods. 1 písm. a)- vyjadrenie banky, alebo pobočky zahraničnej banky, ktorým môže byť prísľub banky, alebo pobočky
zahraničnej banky o poskytnutí úveru. Uchádzač predloží vyjadrenie banky/bánk alebo pobočky zahraničnej banky/bánk
(bánk v prípade, že uchádzač má vedené podnikateľské účty vo viacerých bankách), že uchádzač nie je v nepovolenom
debete a že si plní voči banke/bankám alebo pobočke/pobočkám všetky záväzky, ktoré vyplývajú zo zriadenia účtu,
prípadne z plnenia si záväzkov vyplývajúcich z úverových vzťahov. Vyjadrenie musí byť v originálnom vyhotovení, alebo
úradne overená kópia tohto dokumentu, nie staršie ako tri mesiace ku dňu uplynutia lehoty na predkladanie ponúk.
Súčasne uchádzač k vyjadreniu banky/bánk predloží aj čestné vyhlásenie svojho štatutárneho orgánu, že nemá zriadený
účet/účty v inej banke/bankách, ako v tých od ktorých predložil požadované vyjadrenie. Verejný obstarávateľ
neumožňuje nahradiť požadované potvrdenie, resp. potvrdenia príslušnej banky/bánk alebo pobočky/pobočiek výpisom
z účtu uchádzača v príslušnej banke/bankách alebo pobočke/pobočkách.  
Odôvodnenie potreby a primeranosti určenej podmienky účasti podľa § 32 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní:
určená podmienka účasti je alternatívne vymedzená zákonom o verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ určenou
podmienkou účasti overuje schopnosť uchádzača plniť si svoje záväzky vo vzťahu k posilneniu čestnej hospodárskej
súťaže v tomto postupe verejného obstarávania v nadväznosti na vytvorenie podmienok pre bezproblémové plnenie
predmetu zákazky vo vzťahu k spôsobu jej financovania. Vzhľadom na predpokladanú hodnotu zákazky, spôsob
financovania predmetu zákazky verejným obstarávateľom bez možnosti poskytovania preddavkov, alebo záloh a určenú
lehotu splatnosti faktúr je žiadúce, aby uchádzač preukázal svoju schopnosť bezproblémovo plniť predmet zákazky za
uvedených podmienok. 
§ 27 ods. 1 písm. d)- prehľad o obrate v oblasti predmetu zákazky za posledné tri hospodárske roky, za ktoré sú
dostupné v závislosti od vzniku, alebo začatia prevádzkovania činnosti. Uchádzač predloží výkaz ziskov a strát, alebo
výkaz o príjmoch a výdavkoch (alebo ekvivalentného dokumentu v prípade zahraničného uchádzača). Dokumenty musia
byť overené príslušným správcom dane alebo v prípade zahraničného uchádzača oprávneným orgánom v danej krajine.
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Za overenie sa nepovažuje označenie dokladu len pečiatkou o doručení správcovi dane a pod.; verejný obstarávateľ
bude akceptovať aj formu overenia predmetného dokladu nasledovným spôsobom: doklad už bol v minulosti overený
správcom dane a takto overený doklad bude predložený vo fotokópii, ktorá bude úradne overená. V prípade, ak
uchádzač v čase predloženia ponuky nebude disponovať daňovým úradom potvrdeným výkazom za rok 2013, predloží
návrh výkazu za rok 2013 (t.j. daňovým úradom nepotvrdený dokument).Odôvodnenie primeranosti použitia určených
podmienok účasti podľa § 27 ZVO (Finančné a ekonomické postavenie) vo vzťahu k predmetu zákazky a potrebu jej
zahrnutia medzi podmienky účasti podľa § 32 ods. 6 ZVO: Verejný obstarávateľ si vzhľadom na obstarávaný rozsah
uskutočnenia stavebných prác a na vymedzenú lehotu splnenia predmetu zákazky potrebuje overiť u uchádzačov ich
finančnú stabilitu a že plnenie zmluvy v požadovanom rozsahu a kvalite bude zabezpečované spôsobilým zmluvným
partnerom, ktorý bude reálne schopný z ekonomického hľadiska túto zákazku po jej zadaní plniť. Určená podmienka
účasti je alternatívne vymedzená zákonom o verejnom obstarávaní. Požadovaný minimálny obrat za preukazované
obdobie bol určený aplikáciou optimalizovaného princípu proporcionality podmienok účasti so zohľadnením
predpokladaného trvania plnenia zákazky. Uchádzač môže na preukázanie finančného a ekonomického postavenia využiť
ustanovenia § 27 ods. 2.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov :  Uchádzač musí predložiť čestné vyhlásenie o obrate v oblasti predmetu
zákazky za posledné tri hospodárske roky, pričom sa za obrat v oblasti predmetu zákazky na účely tejto zákazky
považuje obrat vo výrobe a montáži kovových konštrukcií. Z predloženého vyhlásenia musí byť zrejmé, že uchádzač
dosiahol obrat v oblasti, ktorá sa týka predmetu zákazky spolu za posledné tri hospodárske roky v minimálnej výške v
eur bez DPH, alebo ich ekvivalent v cudzej mene v závislosti od predloženia ponuky podľa častí nasledovne: 
1. Pre Bystriansku jaskyňu minimálne 300 000.-  
2. Pre Ochtinskú aragonitovú jaskyňu minimálne 370 000.-  
3. Pre Gombaseckú jaskyňu minimálne 850 000.-  
4. Pre jaskyňu Domica minimálne 1 500 000.-  
5. Pre Beliansku jaskyňu minimálne 2 300 000.-  
V prípade predloženia ponuky na viac, alebo všetky časti sa obrat počíta ako súčet týchto častí . V prípade uchádzača so
sídlom mimo územia Slovenskej republiky verejný obstarávateľ vyžaduje, aby uchádzač, ak predkladá obraty vyjadrené
v inej mene ako euro, uskutočnil prepočet predmetnej meny na euro kurzom vyhláseným Národnou bankou Slovenska,
resp. Európskou centrálnou bankou za rok 2010 k 31.12.2010, za rok 2011 k 31.12.2011 a za rok 2012 k 31.12.2012
alebo k poslednému pracovnému dňu v uvedených rokoch. Prepočet je potrebné preukázať a prepočítavací postup
zdokumentovať v predkladanej dokumentácii. Uchádzač so sídlom mimo územia Slovenskej republiky môže doklady
alebo niektoré z vyššie uvedených dokladov nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov vo svojej krajine, ak krajina
jeho sídla tieto nevydáva; uchádzač so sídlom mimo územia Slovenskej republiky musí požadované doklady (úradne
overené) predložiť v pôvodnom jazyku a súčasne musia byť preložené do štátneho jazyka, t.j. slovenského jazyka (to sa
netýka dokladov vystavených v českom jazyku). Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci bude úradný preklad v
štátnom jazyku; V prípade uchádzača z iného členského štátu EÚ uchádzač uvedie v doklade, v ktorom preukazuje obrat
za príslušný hospodársky rok, ktorý číselný údaj preukazuje splnenie predmetnej podmienky účasti. Uchádzač predloží
údaje o obrate na samostatnom liste podpísanom štatutárnym orgánom alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača v
záväzkových vzťahoch; v prípade skupiny dodávateľov musí byť podpísané štatutárnym orgánom každého člena
skupiny, alebo osobou oprávnenou konať za člena skupiny, ktorého údaje sú použité na preukázanie obratu.
Nedodržanie uvedenej minimálnej úrovne štandardov finančného a ekonomického postavenia sa bude považovať za
nesplnenie podmienok účasti vo verejnej súťaži.

III.1.3.    Technická alebo odborná spôsobilosť 
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti:  Uchádzač na preukázanie
technickej, alebo odbornej spôsobilosti predloží doklady v zmysle § 28 ods. 1 písm. b), g), a j) ZVO: 
1. § 28 ods. 1 písm. b)- zoznam stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov doplnený potvrdeniami
o uspokojivom vykonaní stavebných prác s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia prác a zhodnotenia
uskutočnených prác podľa obchodných podmienok. Ak odberateľom bol verejný obstarávateľ, alebo obstarávateľ,
dokladom je referencia, ak odberateľom bola iná osoba ako verejný obstarávateľ, alebo obstarávateľ dôkaz o plnení
potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač, alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača, alebo
záujemcu o ich dodaní, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie, alebo zmluvný vzťah, na základe
ktorého boli uskutočnené. Za predchádzajúcich päť rokov sa na účely tejto zákazky považuje päť rokov predchádzajúce
dňu, ktorý je posledným dňom lehoty na predkladanie ponúk.  
2. § 28 ods. 1 písm. g)- údaje o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácii riadiacich zamestnancov,
osobitne osôb zodpovedných za riadenie stavebných prác.  
3. § 28 ods. 1 písm. j)- údaje o strojovom a technickom vybavení, ktoré má uchádzač k dispozícii na uskutočnenie
stavebných prác.  
Uchádzač môže na preukázanie technickej spôsobilosti, alebo odbornej spôsobilosti využiť ustanovenia § 28 ods. 2.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov :  1. Verejný obstarávateľ požaduje od uchádzača predložiť zoznam
minimálne jednej stavebnej práce zodpovedajúcej požadovanému predmetu zákazky t. j. výroba a montáž kovových
konštrukcií s rozpočtovým nákladom za stavebnú prácu v závislosti od predloženia ponuky na jednu, viacero, alebo
všetky časti zákazky v nasledovných minimálnych hodnotách v eurách bez DPH, alebo ekvivalent tejto hodnoty v inej
mene:  
a) pre Bystriansku jaskyňu minimálne 3 345.-  
b) pre Ochtinskú aragonitovú jaskyňu minimálne 14 664.-  
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c) pre Gombaseckú jaskyňu minimálne 33 161.-  
d) pre jaskyňu Domica minimálne 52 952.-  
e) pre Beliansku jaskyňu minimálne 79 306.-  
Pri predložení ponuky na viac , alebo všetky časti sa bude posudzovať stavebná práca s najvyššou hodnotou.  
2. Verejný obstarávateľ požaduje, aby mal uchádzač preukázateľne k dispozícii: 
a) Minimálne dvoch zváračov s odbornou spôsobilosťou pre zváranie podľa STN EN 287-1, spôsob zvárania 141, alebo
ekvivalentné. Uchádzač predloží originál, alebo úradne overenú kópiu platného osvedčenia o skúške zvárača za každého
zvárača osobitne.  
b) Zváracieho technológa, resp. zváracieho inžiniera oprávneného na kontrolu a predpisovanie zváracích spojov, alebo
ekvivalentné. Uchádzač predloží originál, alebo úradne overenú kópiu platného oprávnenia pre túto činnosť.  
3.Verejný obstarávateľ požaduje, aby mal uchádzač preukázateľne k dispozícii nasledovné strojové a technické
vybavenie na uskutočnenie stavebných prác:  
a) zakružovačka profilov- min. 1 kus pevná (neprenosná) a 1 kus prenosná  
b)ohýbačka profilov- min. 1 kus  
c)zvárací TIG agregát na 230 V a 400 V- min. 2 kusy  
d)brúsne vybavenie na opracovanie nerezových materiálov  
Pravdivosť tejto podmienky uchádzač preukáže pri jednotlivých zariadeniach uvedením typu zariadenia a jeho
identifikácie prostredníctvom výrobného prípadne evidenčného čísla, alebo iným dokladom. Uchádzač súčasne predloží
zodpovedajúci doklad o disponibilite s požadovanými zariadeniami (zariadenie v majetku uchádzača, alebo nájomná
zmluva, alebo zmluva o budúcom nájme, dispozičné právo a pod.). Tento doklad musí byť podpísaný štatutárnym
orgánom uchádzača, alebo členom štatutárneho orgánu.  
Minimálna požadovaná úroveň štandartov uvedených v bodoch 2. a 3. je v závislosti od predloženia ponuky na jednu,
viacero, alebo všetky časti predmetu zákazky spoločná.  
Odôvodnenie potreby a primeranosti:  
Bod. 1. Zoznam úspešne realizovaných stavebných prác má garantovať odborné a kvalitné plnenie zákazky, ako aj
preukázanie skúsenosti uchádzača s plnením zmlúv rovnakého, alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky a
to s prihliadnutím na predpokladaný rozsah požadovaného predmetu zákazky s možnosťou predloženia ponuky na časti.
Pri určovaní minimálnej hodnoty stavebnej práce verejný obstarávateľ vychádzal z výpočtu 20 % z predpokladanej
hodnoty zákazky pre jednotlivé časti.  
Bod 2. Údaje o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácií riadiacich zamestnancov majú preukázať
schopnosť uchádzača poskytovať jednotlivé činnosti, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou predmetu zákazky a zabezpečiť
ich kvalitu, či je odborne spôsobilý zrealizovať predmet zákazky na požadovanej profesionálnej úrovni s odkazom napr.
na § 6 ods. 1 písm. o), § 12 ods. 2 písm. c), § 16 ods. 1 zákona NR SR č. 124/2006 Z. z.  
Bod 3. Účelom požiadaviek na predloženie údajov o strojovom a technickom vybavení, ktoré má uchádzač k dispozícii na
uskutočnenie stavebných prác, ako podmienok účasti týkajúcej sa technickej, alebo odbornej spôsobilosti, ako aj
minimálnej požadovanej úrovne štandardov, je najmä preukázanie skutočnosti, či mal záujemca v tomto období
dostatočnú materiálnu vybavenosť, či je spoľahlivý a technicky spôsobilý zrealizovať predmet zákazky vzhľadom k
povahe, zložitosti a rozsahu predmetu zákazky.
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.2.2.    Podmienky na získanie súťažných podkladov a doplňujúcich dokumentov 

Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady alebo o prístup k dokumentom
Dátum a čas:  28.02.2014 15:00
Úhrada za súťažné podklady
Uvedte:  Nie

IV.2.3.    Lehota na predkladanie ponúk 
Dátum a čas:  28.02.2014 15:00

IV.2.4.    Podmienky otvárania ponúk 
Dátum a čas:  04.03.2014 09:00
Miesto :  ŠOP SR, Správa slovenských jaskýň 
Hodžova 11, 031 01 Liptovský Mikuláš, I. poschodie, veľká zasadačka

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

Áno
OP Životné prostredie

VI.2.    Ďalšie doplňujúce informácie 
1. Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predkladaním ponuky znáša záujemca/uchádzač bez finančného 
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nároku voči obstarávateľskej organizácii, a to bez ohľadu na výsledok verejného obstarávania. 2. V prípade skupiny 
dodávateľov musí byť súčasťou ponuky aj vystavené plnomocenstvo pre jedného z členov skupiny, ktorý bude 
oprávnený prijímať pokyny za všetkých a konať v mene všetkých ostatných členov skupiny, podpísané všetkými členmi
skupiny alebo osobou/osobami oprávnenými konať v danej veci za každého člena skupiny. Úkony splnomocneného
zástupcu za skupinu dodávateľov budú voči obstarávateľskej organizácii záväzné. Písomné splnomocnenie musí byť
podpísané všetkými členmi skupiny dodávateľov, podpisy musia byť úradne osvedčené. 3. Verejná súťaž sa realizuje
ako elektronické verejné obstarávanie cez portál EVO na www.evo.gov.sk. Pre účasť v tejto verejnej súťaži je potrebné
záujemcom prostredníctvom tohto portálu sa zaregistrovať do verejnej súťaže a pokračovať ďalej v zmysle usmernení
na portáli EVO pre verejnú súťaž alebo v príručke používateľa EVO zverejnenej na portáli EVO (registrácia do systému
EVO k tejto zákazke je bezplatná). Prístup pre registráciu a následne do zákazky je cez označenie Verejný obstarávateľ:
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky, Názov zákazky: Rekonštrukcia prehliadkových trás jaskýň. 4. Akékoľvek
vysvetľovanie v tejto verejnej súťaži sa realizuje elektronicky, a to výlučne prostredníctvom portálu EVO. Telefonické
kontakty slúžia len na potvrdenie funkčnosti systémov, či informácií o doručení a pod., nie na vysvetľovanie. 5. Lehota
na registráciu do systému EVO k tejto zákazke je uvedená v bode IV.2.2) tohto oznámenia. Riziko nezaregistrovania
alebo neskorej registrácie znáša záujemca. Nakoľko sa verejné obstarávanie uskutočňuje elektronicky prostredníctvom
systému EVO, verejný obstarávateľ nebude reagovať na písomné žiadosti o poskytnutie súťažných podkladov. Záujemca
sa po zaregistrovaní do systému EVO môže súťažné podklady stiahnuť aj s prípadnými aktualizáciami alebo
vysvetleniami. Verejný obstarávateľ neposkytuje súťažné podklady v písomnej forme. 6. Potrebné technické vybavenie a
požiadavky na používanie systému EVO sú zadefinované a uvedené v častiach Metodického pokynu k systému EVO,
ktorý je zverejnený na portáli EVO. 7. Záujemca môže v aktuálnom prípade po zaregistrovaní do systému EVO písomne
požiadať verejného obstarávateľa prostredníctvom systému EVO o vysvetlenie údajov uvedených vo výzve na
predkladanie ponúk, alebo v súťažných podkladoch. Verejný obstarávateľ poskytne vysvetlenie údajov uvedených vo
výzve na predkladanie ponúk, alebo v súťažných podkladoch bezodkladne, najneskôr do piatich pracovných dní od
doručenia žiadosti o vysvetlenie, všetkým zainteresovaným záujemcom; záujemca môže požiadať o vysvetlenie
nejneskôr šesť pracovných dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk. Komunikáciu pre tieto účely verejný
obstarávateľ určuje v slovenskom jazyku 8. V zmysle § 33 ods. 4 ZVO verejný obstarávateľ uzná rovnocenné potvrdenie
vydané príslušným orgánom iného členského štátu, ktorým uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienok
účasti vo verejnom obstarávaní. 9. V zmysle § 149 ods. 3 ZVO úrad uloží uchádzačovi, záujemcovi alebo dodávateľovi
pokutu od 1 000 EUR do 10 000 EUR a zákaz účasti vo verejnom obstarávaní na dobu troch rokov, ak na účely
preukázania osobného postavenia, finančného a ekonomického postavenia alebo technickej alebo odbornej spôsobilosti
vo verejnom obstarávaní alebo na účely zápisu údajov do zoznamu podnikateľov predloží informácie, doklady alebo
čestné vyhlásenie podľa § 32 ods. 11 ZVO, ktoré sú uchádzačom, záujemcom alebo dodávateľom sfalšované alebo
pozmenené tak, že nezodpovedajú skutočnosti a majú alebo by mohli mať vplyv na posúdenie osobného postavenia,
finančného a ekonomického postavenia alebo technickej alebo odbornej spôsobilosti vo verejnom obstarávaní v jeho
prospech. 10. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku a neuzavrieť zmluvu so žiadnym
uchádzačom v prípade, ak ceny bez DPH v predložených ponukách budú vyššie ako predpokladaná hodnota zákazky. 11.
Predpokladané hodnoty zákazky v EUR bez DPH pre jednotlivé časti: 1. Belianska jaskyňa- 396 527,94, 2. Bystrianska
jaskyňa-16 726,69, 3. jaskyňa Domica- 264 758,73, 4. Gombasecká jaskyňa- 165 803,89, 5. Ochtinská aragonitová
jaskyňa- 73 318,15. 12. Súťažné podklady, vysvetlenia podmienok účasti, resp. súťažných podkladov, doplnenia,
prípadne iné informácie súvisiace s týmto verejným obstarávaním budú uverejnené v profile verejného obstarávateľa na
stránke www.sopsr.sk.

VI.3.    Dátum odoslania tejto výzvy 
06.02.2014
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