
05168 - WYP 

Vestník č. 133/2011 - 9.7.2011 

Druh zákazky: Stavebné práce.

ODDIEL I. VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ/OBSTARÁVATEĽ 
I.1. Názov, adresy a kontaktné miesto�(miesta)

Úradný názov: Obec Semerovo� 
IČO: 00309257� 
Poštová adresa: Semerovo 345� 
PSČ: 94132� 
Mesto/obec: Semerovo� 
Štát: Slovenská republika� 
Kontaktné miesto�(miesta): Obecný úrad Semerovo, č. 345� 
Kontaktná osoba: Imrich Hrabovský - starosta obce� 
Telefón: +421 356474101� 
E-mail: obec.semerovo@stonline.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 uvedenú adresu a kontaktné miesto.

I.2. Druh verejného obstarávateľa/obstarávateľa

I.2.1. Druh verejného obstarávateľa/obstarávateľa 
Regionálny alebo miestny orgán

Zatriedenie obstarávajúceho subjektu podľa�zákona:

§ 6 ods. 1 písm. b).

ODDIEL II. PREDMET ZÁKAZKY 
II.1. Opis

II.1.1. Názov zákazky 
Rekonštrukcia strechy ZŠ pre�ZŠ Semerovo

II.1.2. Druh zákazky a miesto�uskutočňovania stavebných prác, dodania tovarov alebo 
poskytovania služieb 
a) Stavebné práce.

a) Stavebné práce

Hlavné stavenisko alebo miesto�uskutočňovania stavebných prác: 
Obec Semerovo, Základná škola Semerovo č. 110

b) Tovary

c) Služby

NUTS kód:

SK023.

II.1.3. Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov)

Rekonštrukcia strechy základnej školy Semerovo, 
kompletná rekonštrukcia plochej strechy na�sedlovú 
podľa�PD, výkazu výmer.

II.1.4. Spoločný slovník obstarávania (CPV)

Hlavný predmet 
Hlavný slovník: 45214210-5. 

Doplňujúce predmety 
Hlavný slovník: 45261000-4. 

II.2. Množstvo alebo rozsah zákazky

II.2.1. Celkové množstvo alebo rozsah

II.2.2 Predpokladaná hodnota zákazky bez�DPH:  
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Hodnota: 70775,0000 EUR

II.3. Trvanie zmluvy alebo lehota dodania

Obdobie: v�mesiacoch (od uzatvorenia zmluvy) .

Hodnota: 3

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 preukazuje splnenie podmienok osobného 
postavenia podľa�§�26�ods.�1�písm.�f) zákona č. 25/2006 
Z.z. o�verejnom obstarávaní a o�zmene a doplnení 
niektorých zákonov v�znení neskorších predpisov, 
preukázaním dokladu o�oprávnení uskutočňovať stavebné 
práce, podľa�§ 26 ods. 2 písmena e). Doklad musí byť 
v�origináli alebo overenej fotokópii a nesmie byť starší 
ako 3 mesiace ku dňu uplynutia lehoty na�predkladanie 
dokladov.

III.1.2. Ekonomické a finančné postavenie

III.1.3. Technická alebo odborná spôsobilosť

III.1.4. 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 
Najnižšia cena.

IV.1.2. Použije sa elektronická aukcia 
Nie.

IV.2. Administratívne informácie

IV.2.1. Evidenčné číslo spisu, ktoré pridelil verejný obstarávateľ/obstarávateľ 

IV.2.2. Podmienky na�získanie súťažných podkladov a doplňujúcich dokumentov

Lehota na�prijímanie žiadostí o�súťažné podklady alebo o�prístup k�dokumentom

Dátum: 22. 7. 2011

Úhrada za�súťažné podklady: Áno.

Cena: 50,0000 Mena: EUR

Podmienky a spôsob úhrady: 
spôsob úhrady- do�pokladne obecného úradu, alebo 
prevodom na�účet Obce Semerovo. Číslo účtu: 17 21 20 
172/0200, VÚB banka

IV.2.3. Lehota na�predkladanie ponúk

Dátum: 4. 8. 2011. Čas: 12.00 h. 

IV.2.4. Podmienky otvárania ponúk

Dátum: 4. 8. 2011. Čas: 14.00 h. 

Miesto: 
Obecný úrad Semerovo, č. 345, 941 32 Semerovo, 
zasadacia miestnosť.

Osoby oprávnené zúčastniť sa na�otváraní ponúk: 
Na�otváraní obálok s�ponukami sa môžu zúčastniť iba 
oprávnení uchádzači . Uchádzač môže byť zastúpený 
štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu 
uchádzača alebo osobou splnomocnenou uchádzačom 
na�jeho zastupovanie. Uchádzač, štatutárny orgán alebo 
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člen štatutárneho orgánu uchádzača sa preukáže 
na�otváraní obálok preukazom totožnosti, poverený 
zástupca plnou mocou na�zastupovanie úradne overenou.

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

Nie.

VI.2. Ďalšie informácie 

VI.3. Dátum odoslania tejto výzvy 
7. 7. 2011
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