
Obec  Kameničná, Mierová 790, 946 01 Kameničná 
 

V Kameničnej dňa 23.09.2019 

 

Uchádzač/záujemca 

 

Vec:  

Doplnenie k vyhlásenému verejnému obstarávaniu 

 

Verejný obstarávateľ Obec Kameničná vyhlásil dňa 18.09.2019 na stránke obce 

a v informačnom systéme www.ezakazky.sk  verejné obstarávanie pod názvom: 

„VODOZÁDRŽNÉ OPATRENIA V INTRAVILÁNE OBCE KAMENIČNÁ I.ETAPA“.  

 

Verejný obstarávateľ,  týmto listom doplnil Výzvu na predkladanie ponúk v bode 13. 

Podmienky účasti uchádzačov o bod 13.5 plnenie podmienok účasti podľa §34 technická 

spôsobilosť alebo  odborná spôsobilosť v rozsahu:  

Podľa § 34 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní: uchádzač musí 

preukázať, že za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania uskutočnil 

stavebné práce, ktorých predmetom bola realizácia stavebných prác rovnakého alebo 

podobného charakteru ako je predmet tejto zákazky vo výške kumulatívne  149 000,00 eur bez 

DPH,  pričom aspoň jedna zákazka musí byť v hodnote minimálne 100 000,00 EUR bez DPH 

alebo ekvivalent tejto hodnoty v inej mene.  

Uchádzač predkladá zoznam 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 

http://www.ezakazky.sk/


Obec  Kameničná, Mierová 790, 946 01 Kameničná 
uskutočnené. 

Danou podmienkou účasti verejný obstarávateľ získa prehľad o danom dodávateľovi 

nasledovne: 

- know-how dodávateľa, t.j. skúsenosti dodávateľa s realizáciou podobných projektov- 

materiálno-technické zázemie dodávateľa = ak má dodávateľ skúsenosti s podobnými 

zákazkami, musí disponovať aj s materiálno technickým zázemím na uskutočňovanie 

podobných projektov 

Uchádzač alebo záujemca môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej 

spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. 

V takomto prípade musí uchádzač alebo záujemca verejnému obstarávateľovi alebo 

obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy alebo koncesnej zmluvy bude skutočne 

používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti 

alebo odbornej spôsobilosti. Skutočnosť podľa druhej vety preukazuje záujemca alebo 

uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej technickými a odbornými kapacitami 

mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť. Z písomnej zmluvy 

musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného 

vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej spôsobilosti alebo 

odbornej spôsobilosti, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného 

postavenia a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 

7; oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce, alebo poskytovať službu 

preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky alebo koncesie, na ktorú boli kapacity 

záujemcovi alebo uchádzačovi poskytnuté.  

Lehota na predloženie ponúk nebude predĺžená, platí pôvodná lehota z Výzvy na predkladanie 

ponúk 09.10.2019 do 10:00 hod. 

 

S pozdravom  

                                                                                                z.p. Ing. Dagmar Melotíková, v.r. 


