
Verejná výzva na predloženie ponuky 
PODPRAHOVÁ ZÁKAZKA 

(v zmysle § 99 ods. 3 zákona č.25/2006 Z.z.) 
(PRÁCE) 

 
Verejný obstarávateľ : Slovenský pozemkový fond, Búdková 36, Bratislava 
 
Predmet obstarávania : „Rekonštrukcia administratívnej budovy RO SPF Poprad (bez 
výstavby dvojgaráže) – II.“  
CPV : 45.21.13.00 – 2,  71.30.00.00 - 1 
 
Súťažné podklady si záujemca môže vyžiadať elektronickou poštou u kontaktnej osoby 
verejného obstarávateľa alebo na adrese : 
Názov organizácie : Slovenský pozemkový fond 
Sídlo organizácie : Búdková 36, 817 15 Bratislava 
Kontaktná osoba : 
RNDr. Jaroslav Černiansky, č. dv. 509  
Telefón : + 421 2 59318236  fax + 421 2 59318311 
cerniansky@pozfond.sk 
 
Podmienky účasti vo verejnom obstarávaní : 
 
1. Podľa § 99 ods. 1 písm. b) doklad o oprávnení podnikať, v ktorom musí byť zapísaný 
predmet podnikania oprávňujúci uchádzača na dodanie požadovanej zákazky, alebo dokladom 
o zapísaní v profesijnom zozname vedenom profesijnou organizáciou (originálny doklad 
alebo úradne osvedčená kópia). 

  
2. Finančné a ekonomické postavenie podľa § 27 a § 99 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom 
obstarávaní preukáže uchádzač vyjadrením banky (nie starším ako 3 mesiace ku dňu 
predloženia ponuky) o schopnosti uchádzača plniť svoje finančné zákazky. 
 
3. Technickú a odbornú spôsobilosť podľa § 28 ods. 1 písm. b) a § 99 ods. 1 písm. b) zákona 
o verejnom obstarávaní  preukáže uchádzač predložením zoznamu stavebných prác 
realizovaných uchádzačom v predchádzajúcich 5 rokoch. Podmienkou je minimálne 5 
realizovaných zákaziek (každá z nich v hodnote minimálne 350 000 € bez DPH) v uvedenom 
období. V zozname uchádzač uvedie názov zákazky, obchodné meno, sídlo alebo miesto 
podnikania objednávateľa, meno kontaktnej osoby odberateľa, u ktorej si možno overiť 
uvedené údaje,  spolu s jej telefónnym číslom alebo e-mailovou adresou.  
 
Úhrada za súťažné podklady : 
Áno, vo výške 70 EUR. 
Pri osobnom prevzatí súťažných podkladov do  pokladne SPF, Búdkova 36, Bratislava,  
ak budú súťažné podklady zaslané poštou na základe písomnej žiadosti uchádzača, tak na  
účet : Štátna pokladnica č.ú. 7000001638/8180  
 
Súťažné podklady si možno vyžiadať u kontaktnej osoby v dňoch : 
od 7.7.2009 do 9.7.2009  od 8,30 hod. do 14,00 hod. 
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Lehota na predkladanie ponúk : 
22.7.2009  9,00 hod.  
 
Otváranie obálok s ponukami : 
22.7.2009   10,00 hod. v zasadačke SPF, Búdková 36, Bratislava 
 
Zdroj finančných prostriedkov : 
Zákazka bude financovaná z prostriedkov SPF. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo 
neprijať cenovú ponuku, ktorá bude vyššia ako 360 000 € (bez DPH). 
 
 
 

 
Ďalšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch. 

              RNDr. Jaroslav Černiansky 
          odborne spôsobilá osoba na VO       
 
 
 
 
V Bratislave, 6.7.2009 
 
 


