
VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK 
 
ODDIEL I: Osoba podľa § 8 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v platnom 
znení 
 
I.1) NÁZOV A ADRESY 
Ústredný zväz židovských náboženských obcí v SR 
IČO: 00179221 
Panenská 4, 811 03 Bratislava - mestská časť Staré Mesto Slovensko 
Kontaktné miesto: VOLUMA s.r.o., Cesta na Senec 2/A, 821 04 Bratislava, kancelárska 
časť 1.poschodie kancelária č. 2 - zasadačka 
Telefón: +421 911164053 
Kontaktná osoba: Mgr. Ľuboš Kakaš 
Email: luboskakas@agenturavo.sk 
Fax: +421 44371359 
 
I.2) KOMUNIKÁCIA 
Ďalšie informácie  možno  získať na adrese vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta 
Ponuky budú doručené na vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta 
 
I.3) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA 
Druh verejného obstarávateľa: Osoba podľa § 8 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom 
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
 
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY 
 
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA 
II.1.1) Názov: 
Areál starej synagógy, Bardejov II. 
Referenčné číslo: UZZNO18052016 
 
II.1.2) Druh zákazky 
Práce 
 
II.1.3) Stručný opis: 
Budova bitúnku zanikla v 2 polovici 20. storočia, zhotoviteľ uskutoční podľa projektovej 
dokumentácie rekonštrukciu tejto budovy, ktorá bude slúžiť novému účelu. V objekte budú 
toaletné zariadenia, k tomuto objektu treba urobiť kanalizačnú prípojku, následne vytvoriť 
oplotenie časti areálu a spevnené plochy. V prípade, že sa vo výkaz výmer  uvádza odkaz 
na obchodný názov stavebných výrobkov alebo materiálov pri uskutočňovaní stavebných 
prác,  uchádzačom sa umožňuje predložiť ponuku s ekvivalentami (v prípade presných 
parametrov osoba podľa § 8 si vyhradzuje právo tak požadovať s ohľadom na priestorové 
obmedzenia). 
 
II.1.4) Celková predpokladaná hodnota 
Hodnota bez DPH: 85 284,9500 EUR.  
 
II.1.5) Informácie o častiach 
Táto zákazka sa delí na časti: Nie 
 
II.2) OPIS 
II.2.1) Miesto dodania 
Hlavné miesto dodania alebo plnenia: 
Objekt Starej synagógy sa nachádza v okrese Bardejov, mesto Bardejov, Mlynská ulica, v 
katastrálnom území Bardejov. 
 



II.2.2) Opis obstarávania: 
SO 02 Zázemie + WC, SO 08 Prípojka kanalizácie, SO 12 Spevnené plochy a sadové 
úpravy, SO 13 Oplotenie 
 
II.2.3) Kritériá na vyhodnotenie ponúk 
Nižšie uvedené kritéria 
Najnižšia Cena 
 
II.2.4) Dĺžka trvania zákazky  
Obdobie: v dňoch (od zadania zákazky) 
Trvanie v dňoch: 248 
 
II.2.5) Obhliadka  
Osoba podľa § 8 ods. 1 umožňuje obhliadku miesta uskutočnenia stavebných prác  
dňa 10.11.2016, od 10:00 do 14:00 h. 
 
II.3) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE 
Áno 
Identifikácia projektu: Program financovany z Finančného mechanizmu Európskeho 
hospodárskeho priestoru, štátneho rozpočtu Slovenskej republiky a z vlastných zdrojov 
 
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ 
INFORMÁCIE 
 
III.1) PODMIENKY ÚČASTI 
III.1.1) Osobné postavenie: 
III.1.1.1) Hospodársky subjekt doloží dokumenty, ktoré ho oprávňujú uskutočňovať 
stavebné práce. Splnenie tejto podmienky hospodársky subjekt deklaruje výpisom 
z obchodného registra, živnostenského registra prípadne iného obdobného registra. 
III.1.1.2) Hospodársky subjekt vo verejnom obstarávaní môže preukázať splnenie 
podmienok účasti osobného postavenia podľa prvej vety zápisom do zoznamu 
hospodárskych subjektov. 
III.1.2) Technická a odborná spôsobilosť: 
III.1.2.1) Obstarávateľ podľa § 8 ods.1 požaduje účtovné doklady (faktúry, preberajúci 
protokol) preukazujúce zrealizovanie najmenej 2 obdobných zákaziek (napr. 
modernizácia, rekonštrukcia, výstavba budov všetkých druhov). Súčasne predloží pozitívne 
referencie k týmto zákazkám od odberateľov (predložené referencie musia byť potvrdené 
odberateľom a musia obsahovať identifikačné údaje zhotoviteľa a odberateľa, podrobný  
popis  prác,  cenu bez  DPH,  miesto  a  lehotu uskutočnených stavebných prác,  
zhodnotenie uskutočnených prác podľa obchodných podmienok a kontaktné údaje 
odberateľa, na ktorých si Obstarávateľ podľa § 8 ods.1 môže overiť pravdivosť uvedených 
údajov).  
 
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY 
III.2.1) Uchádzač berie na vedomie a rešpektuje, že schválenie zákazky príslušným 
kontrolným orgánom je zároveň podmienkou nadobudnutia účinnosti zmluvy  
III.2.2) Uchádzač berie na vedomie a rešpektuje,  že zmluva uzavretá s Obstarávateľom 
podľa § 8 ods.1 ako výsledok verejného obstarávania bude okrem štandardných zmluvných 
ustanovení, obsahovať:  
1. Ustanovenie, podľa ktorého je dodávateľ povinný poskytnúť oprávneným subjektom úplný 
prístup k účtovníctvu dodávateľa súvisiaceho s projektom (dodávateľ sa zaväzuje, že 
umožní všetkým kontrolným subjektom, vrátane Úradu vlády Slovenskej republiky, 
Ministerstva financií Slovenskej republiky, Úradu pre finančný mechanizmus, Ministerstva 
zahraničných vecí Nórskeho kráľovstva, Výboru pre finančný mechanizmus, Úradu 
generálneho audítora Nórskeho kráľovstva a ďalším kontrolným orgánom a orgánom 
oprávneným na výkon kontroly v zmysle príslušných právnych predpisov SR, ako aj 



všetkým subjektom povereným týmito inštitúciami vykonať kontrolu dokladov súvisiacich s 
plnením tejto zmluvy, a to po celú dobu povinnej archivácie týchto dokumentov, určenou v 
súlade s platnými právnymi predpismi SR).  
2. Identifikáciu  názvu  projektu a zdroja financovania, t.j. Granty EHP a štátny rozpočet SR.  
(táto zmluva sa uzatvára v rámci projektu Obnova kultúrnej pamiatky Areál starej synagógy, 
Bardejov II., Referenčné číslo: UZZNO18052016, financovaného z Grantov EHP a štátneho 
rozpočtu Slovenskej republiky).  
3. Zaplatenie zmluvnej pokuty zo strany dodávateľa a možnosť uplatnenia náhrady škody 
zo strany prijímateľa, ak neboli dodržané podmienky úplného prístupu k účtovníctvu 
dodávateľa alebo sa preukáže, že pri získaní zákazky sa dodávateľ dopustil konania, ktoré 
je v príručke prijímateľa verzie 2.0 (platnosť dňom 27.07.2016) označené ako kolúzne 
správanie*), alebo iným nedovoleným spôsobom ovplyvnil výber víťazného uchádzača, a to 
najmä v prípade ak bude prijímateľ povinný vrátiť poskytnutý projektový grant.  
4. Ustanovenie, podľa ktorého sú si zmluvné strany vedomé skutočnosti, že zmluva, ako aj 
všetky jej prípadné dodatky, bude zverejnená na webovom sídle správcu programu 
eeagrants.sk .  
 
ODDIEL IV: POSTUP 
 
IV.1) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE 
IV.1.1) Lehota na predkladanie ponúk 
Dátum a čas: 21.11.2016 11:00 h 
 
IV.1.2) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané: 
Ponuka musí platiť do: 31.03.2017 
 
IV.1.3) Podmienky na otváranie ponúk 
Dátum a čas: 21.11.2016 12:00 h 
Miesto: VOLUMA s.r.o., Cesta na Senec 2/A, 821 04 Bratislava, kancelárska časť 
1.poschodie kancelária č. 2 zasadačka. 
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Otváranie ponúk vykoná poverená 
osoba na mieste a v čase uvedenom v tejto výzve na predkladanie ponúk. Verejný 
obstarávateľ umožňuje uchádzačom účasť na otváraní ponúk. Na otváraní ponúk sa 
uchádzač preukáže preukazom totožnosti, resp. splnomocnením štatutárneho zástupcu. 
 
ODDIEL V: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE 
 
V.1) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE: 
V.1.1) Uchádzači sú povinný zahrnúť do ceny aj rezervu vo výške 5% z ceny (položka č. 17 
rekapitulácie rozpočtu, jedná sa o 5% z celkovej ceny)  
V.1.2) Obstarávateľ podľa § 8 ods.1 bude akceptovať podľa Príručky pre prijímateľa a 
projektového partnera verzia 2.0 (časť 7.7.2 ods. 4. ) čestné prehlásenie uchádzača, že 
spĺňa podmienku účasti podľa III.1.2.1) tejto výzvy na predkladanie ponúk, a v prípade 
úspešnosti predloží uvedené dokumenty podľa pokynov Obstarávateľa podľa § 8 ods.1. 
V.1.3) Uchádzač predkladá verejnému obstarávateľovi dokumenty: 

- výpis z obchodného registra, živnostenského registra, prípadne iného obdobného 
registra, prípadne zápisom do zoznamu podnikateľov vedeného na Úrade pre 
verejné obstarávanie 

- doklady podľa III.1.2.1) tejto výzvy ( uchádzač môže využiť možnosť podľa V.1.2) ) 
- dokumentáciu preukazujúcu, že uchádzač nie je vedený v tzv. blackliste 

elektronického trhoviska ani v zozname spoločností so zákazom účasti vo verejnom 
obstarávaní (napr. print screeny po zadaní vyhľadávania v týchto registroch) 

- vyplnený a podpísaný Návrh na plnenie kritérií (neoddeliteľnou súčasťou tejto výzvy 
je nevyplnený vzor) 

- podpísaný Návrh Zmluvy o dielo (neoddeliteľnou súčasťou tejto výzvy je nevyplnený 
Návrh Zmluvy o dielo) 



- rozpočet (nacenený výkaz výmer) (neoddeliteľnou súčasťou tejto výzvy je čistý 
výkaz výmer) 

 
Uchádzač predkladá tieto dokumenty v listinnej podobe poštou alebo osobne v uzavretej 
obálke s heslom „Areál starej synagógy, Bardejov II. – neotvárať“ na kontakné miesto 
uvedené v bode I.1) tejto výzvy. 
 
V.1.4) Neoddeliteľnou súčasťou tejto výzvy sú nasledovné dokumenty (nosič CD): 
V.1.4.1) čistý výkaz výmer (súbory 160802_(KLARES)_160802 - Are†l starej synangĘgy, Bardejov II.xls, 
160802_(005)_013 - SO 13 Oplotenie_VV.xls, 160802_(003)_008 - SO 08 Pr°pojka kanaliz†cie_VV.xls, 160802_(004)_012 
- SO 12 Spevnenā plochy a sadovā £pravy_VV.xls, 160802_(002)_002 - SO 02 Z†zemie + WC_VV.xls) 
V.1.4.2) nevyplnený vzor návrhu na plnenie kritérií (súbor NAVRHNAPLNENIEKRITERII.docx) 
V.1.4.3) výkresy (súbory 01 1.np.pdf, 02 rezy.pdf, 03 krov zaklady.pdf, 04 pohlady.pdf, 05 výpis okien a dverí.pdf)  
V.1.4.4) nevyplnený návrh Zmluvy o dielo (súbor ZoDIELO.docx). 
 
 
V Bratislave dňa 01.11.2016 
                                                              
 

Igor Rintel, predseda ÚZŽNO       ............................. 
 
 
kolúzne správanie*) 
7.3 
Kolúziou sa rozumie také konanie subjektov, ktoré vedie k obmedzeniu hospodárskej súťaže alebo vyvolá pochybnosti o čestnej hospodárskej súťaži. Verejné 
obstarávanie je najčastejšou formou hospodárskej súťaže. Prijímateľ je povinný všetkými dostupnými zákonnými prostriedkami zamedziť kolúznemu správaniu vo 
všetkých druhoch hospodárskej súťaže. 
Kolúzne správanie pre potreby implementácie finančných mechanizmov sa delí na: 
1) Kolúziu, ktorá sa môže vyskytnúť len medzi uchádzačmi, 
2) Kolúziu, ktorá sa môže vyskytnúť medzi prijímateľom/partnerom a uchádzačmi. 
7.3.1 Kolúzne správanie medzi uchádzačmi 
Ide o definíciu kolúzie podľa zákona č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže. Najčastejším prejavom uvedenej formy kolúzie môže byť kartelová dohoda, ktorá 
vzniká medzi uchádzačmi s cieľom zvyšovať ceny oproti bežne dostupným cenám na trhu v danom mieste a čase. V prípade kartelovej dohody ide o nedovolenú 
spoluprácu uchádzačov, ku ktorej dochádza spoločnou koordináciou priebehu a výsledku verejných obstarávaní. Do skupiny uchádzačov v tomto prípade patria aj 
záujemcovia definovaní podľa zákona o verejnom obstarávaní a potenciálni záujemcovia, ktorí neprejavili záujem zúčastniť sa verejného obstarávania, a to z dôvodu, že 
kartelová dohoda sa často prejavuje aj vopred dohodnutou neúčasťou niektorých záujemcov, príp. potenciálnych záujemcov v procese verejného obstarávania. 
V prípade, ak má prijímateľ alebo partner k dispozícii listinné dôkazy preukazujúce kolúziu alebo podozrenie z kolúzie, je povinný informovať o tom bezodkladne SP. Po 
preskúmaní predloženej dokumentácie, SP oznámi prijímateľovi stanovisko o tom, či výdavky z uvedeného verejného obstarávania bude považovať za oprávnené v 
plnom rozsahu alebo v časti, príp. celý výsledok verejného obstarávania bude považovať za neoprávnený. Prijímateľ na základe stanoviska SP následne môže 
rozhodnúť, či vyhlásenú súťaž zruší, ak mu to umožňuje zákon o verejnom obstarávaní. Ak prijímateľ nesúhlasí so stanoviskom SP, môže požiadať o usmernenie 
Protimonopolný úrad SR, pričom je povinný uviesť všetky pripomienky SP. 
Prijímateľ sa musí zamerať najmä na odhalenie konania označovaného ako cover ridding (predkladanie krycích ponúk) a bid suppression (stiahnutie predloženej 
ponuky). 
SP zníži projektový grant a bude požadovať vrátenie poskytnutého grantu alebo jeho časti najmä v nasledovných prípadoch: 
1. Ak prijímateľ alebo partner neodhalil zjavné prípady kolúzie, medzi ktoré patrí napríklad podobnosť jednotkových cien, rovnaké pravopisné chyby, podobnosť 
použitých šablón, fontov písma, metadát elektronických súborov a pod. 
2. Ak prijímateľ alebo partner oslovoval uchádzačov alebo záujemcov spôsobom, ktorý umožnil jednotlivým subjektom zistiť účasť ostatných uchádzačov alebo 
účastníkov súťaže. 
3. Ak prijímateľ alebo partner akýmkoľvek spôsobom, napr. počas obhliadky miesta realizácie umožnil osobné stretnutie uchádzačov. 
Ustanovenia tejto časti sa týkajú aj verejných obstarávaní, ktoré boli realizované pred podpisom zmluvy o projekte. 
Pre viac informácií odporúčame publikácie zverejnené Protimonopolným úradom, napr. Kartelové dohody vo verejnom obstarávaní., alebo publikácie OECD 
http://www.oecd.org/competition/cartelsandanti-competitiveagreements/fightingbidrigginginpublicprocurement.htm 
(hlavne dokument „Príručka pre boj s Bid Rigging vo verejnom obstarávaní“ (http://www.oecd.org/daf/competition/cartelsandanti-competitiveagreements/42945536.pdf) 
7.3.2 Kolúzne správanie medzi prijímateľom a uchádzačmi 
K uvedenému typu kolúzie dochádza medzi prijímateľom (verejným obstarávateľom) na jednej strane a uchádzačmi na strane druhej. Vzniká taktiež s cieľom zvyšovať 
ceny oproti bežne dostupným cenám na trhu v danom mieste a čase. Ide o nedovolenú spoluprácu verejných obstarávateľov s uchádzačmi, ktorí spoločne koordinujú 
priebeh a výsledok verejného obstarávania. Na úroveň verejného obstarávateľa zaraďujeme aj obstarávateľa a osobu podľa § 8 zákona o verejnom obstarávaní, členov 
výberovej komisie a komisie na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti, ale aj odborne spôsobilú osobu na verejné obstarávanie a aj všetky ostatné osoby, príp. 
subjekty (napr. firmy zabezpečujúce externý manažment projektov pre prijímateľa) podieľajúce sa na realizácii verejného obstarávania, či príprave súťažných podkladov. 
Na úroveň uchádzačov zaraďujeme aj záujemcov definovaných podľa zákona o verejnom obstarávaní a potenciálnych záujemcov, ktorí neprejavili záujem zúčastniť sa 
verejného obstarávania, a to z dôvodu, že dohoda medzi účastníkmi verejného obstarávania sa často prejavuje aj vopred dohodnutou neúčasťou niektorých záujemcov, 
príp. potenciálnych záujemcov v procese verejného obstarávania. 
K tejto forme kolúzie dochádza v prípade, keď prijímateľ v pozícii verejného obstarávateľa po spoločnej dohode s ostatnými účastníkmi verejného obstarávania (so 
všetkými alebo iba s niektorými) zvýhodnil vybraného uchádzača a diskriminoval ostatných uchádzačov. 
Prispievateľské štáty netolerujú túto a ani iné formy kolúzie. Jej identifikácia môže spôsobiť úplné vylúčenie dotknutého verejného obstarávania z financovania z 
finančných mechanizmov a výskyt kolúzie môže spôsobiť aj úplné zastavenie financovania projektu, odstúpenie SP od zmluvy o projekte a vrátenie celého projektového 
grantu. 
Je veľmi dôležité si uvedomiť, že podozrenie z kolúzie vyplýva zo vzájomných prepojení majetkových, príbuzenských alebo iných osobných prepojení právnických a 
fyzických osôb. Najvýraznejšie a najzrejmejšie príklady kolúzie medzi prijímateľom a uchádzačmi sú napr.: 
1. Predchádzajúci zmluvný vzťah medzi prijímateľom a uchádzačom alebo partnerom a uchádzačom alebo s uchádzačom prepojených osôb, ktorý súvisí alebo 
čiastočne súvisí s predmetom zákazky. 
2. Uchádzačom je osoba, ktorá má prostredníctvom zamestnancov alebo štatutárnych zástupcov majetkové, príbuzenské alebo iné osobné prepojenie s prijímateľom 
alebo partnerom. 
Nie je možné financovať z finančných mechanizmov zákazky súvisiace s tými verejnými obstarávaniami, v ktorých prijímateľa a uchádzača zastupujú rovnaké fyzické 
osoby, pokiaľ nie je preukázané, že týmto uchádzačom nebola poskytnutá neoprávnená výhoda. 
S cieľom predísť vzniku neoprávnených výdavkov, SP stanovuje nasledovné povinnosti (pre komplexnosť uvádzame všetky povinnosti, ktoré s touto témou súvisia, aj ak 
boli spomenuté v predchádzajúcom texte): 
1. Verejné obstarávanie musí byť vykonané formou verejnej súťaže. Inú formu súťaže možno realizovať len s výslovným súhlasom SP. 
2. Súťažné podmienky musia byť zverejnené a prístupné v elektronickej forme. 
3. Členom komisie na posudzovanie splnenia podmienok účasti ani komisie na vyhodnocovanie ponúk nesmie byť žiadna osoba, ktorá má osobné alebo majetkové 
prepojenie s uchádzačmi. 
a) Prijímateľ je povinný predložiť ku každému verejnému obstarávaniu s predpokladanou hodnotou zákazky nad 20 000 eur (bez DPH) vyplnenú tabuľku podľa prílohy č. 
10 k tejto príručke - Tabuľka pre overenie konfliktu záujmov a koordinácie ponúk. 
4. Predpokladaná hodnota zákazky musí byť aktuálna. Jej výpočet vrátane podkladových materiálov musí poskytnúť prijímateľ správcovi programu pred vyhlásením 
verejného obstarávania. 


