
Oprava výzvy na predkladanie ponúk na zákazku Rekonštrukcia strechy obecného 

úradu v Ochodnici. 

 

Verejný obstarávateľ administratívnou chybou pri prepisovaní opravuje bod 12 výzvy 

nasledovne: 

Pôvodné znenie: 

12. Podmienky účasti uchádzačov: 

Osobné postavenie: 

§ 32 ods.1 písm. e) a f) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov t. j. uchádzač musí byť oprávnený uskutočňovať stavebné 

práce na ktoré predkladá ponuku a nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní 

potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta 

podnikania alebo obvyklého pobytu. Uchádzač doklady o tom, že je oprávnený 

uskutočňovať stavebné práce na ktoré predkladá ponuku a o zákaze účasti vo verejnom 

obstarávaní nepredkladá – Zákon o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej 

záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov (Zákon proti byrokracii). 

Technická spôsobilosť alebo odborná spôsobilosť: 

§ 34 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov, t.j. uchádzač predloží minimálne 3 referencie vo výstavbe 

vodomernej železobetónovej šachty ako je predmet zákazky za predchádzajúcich päť 

rokov v kumulatívnej hodnote minimálne 52.700 EUR bez DPH alebo ekvivalent tejto 

hodnoty v inej mene. 

 

Nové znenie: 

12. Podmienky účasti uchádzačov: 

Osobné postavenie: 

§ 32 ods.1 písm. e) a f) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov t. j. uchádzač musí byť oprávnený uskutočňovať stavebné 

práce na ktoré predkladá ponuku a nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní 

potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta 

podnikania alebo obvyklého pobytu. Uchádzač doklady o tom, že je oprávnený 

uskutočňovať stavebné práce na ktoré predkladá ponuku a o zákaze účasti vo verejnom 

obstarávaní nepredkladá – Zákon o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej 

záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov (Zákon proti byrokracii). 

Technická spôsobilosť alebo odborná spôsobilosť: 

§ 34 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov, t.j. uchádzač predloží minimálne 3 referencie 

v rekonštrukcii striech obdobných  ako je predmet zákazky za predchádzajúcich päť 

rokov v kumulatívnej hodnote minimálne 52.700 EUR bez DPH alebo ekvivalent tejto 

hodnoty v inej mene. 

 

 

 


