OZNÁMENIE O ZRUŠENÍ POSTUPU ZADÁVANIA PODLIMITNEJ ZÁKAZKY A OPRAVE
Formulár: Príloha č. 8 podľa Vyhlášky č. 530/2009 Z. z.
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1.

I.2.

I.2.2.

NÁZOV, ADRESY A KONTAKTNÉ MIESTO (MIESTA)
Základná škola Sídl. II 1336,Vranov nad Topľou
IČO: 37873377
Sídlisko II 1336, 093 01 Vranov nad Topľou
Slovensko
Kontaktné miesto (miesta): Základná škola Sídl. II 1336,Vranov nad Topľou
Kontaktná osoba: Mgr. Helena Kajlová
Telefón: +421 574421482
Fax: +421 574421482
Email: zssidlisko2@post.sk
Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL): http://www.zssidlisko2vt.edu.sk
Druh verejného obstarávateľa a hlavný predmet alebo predmety činnosti
Iné (uveďte)
Iný verejný obstarávateľ (špecifikujte): škola
Zatriedenie obstarávajúceho subjektu podľa zákona:
§ 6 ods. 1 písm. d)
Hlavný predmet alebo predmety činnosti:
Vzdelávanie

ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1.
II.1.1.
II.1.2.

II.1.3.

Opis
Názov zákazky podľa verejného obstarávateľa
7.4.5 Jazykový pobyt so zameraním na výučbu anglického jazyka na základnej škole
Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov)
Jazykový pobyt vo Veľkej Británii na rozvoj pedagogických a didaktických zručností pre výučbu anglického jazyka na
základnej škole. Intenzívny kurz je komplexne zameraný ako na rozvoj jazykových schopností účastníka, tak aj na
získanie vedomostí potrebných k výučbe anglického jazyka žiakov základných škôl s iným materinským jazykom ako
angličtina. Jazykový pobyt bude poskytovaný ako komplexná dodávateľská služba spolu s ubytovaním v hoteli,
stravovanie formou plnej penzie, letecká doprava, letiskový transfer, doprava z miesta ubytovania do školy,
prispôsobenie celého výukového programu na presné požiadavky 3 pedagogických zamestnancov školy s aktívnym
vzdelávaním zameraným aj na prácu s E-blocks zariadením. Dĺžka kurzu 160 hodín na 1 účastníka (20 pracovných dní).
Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť súťažných podkladov B.1 Opis predmetu zákazky.
Spoločný slovník obstarávania (CPV)
Hlavný predmet
Hlavný slovník: 80580000-3

ODDIEL IV: POSTUP
IV.1.
IV.2.
IV.2.1.
IV.2.2.

IV.2.4.

Druh postupu
Druh postupu: Verejná súťaž
Administratívne informácie
Evidenčné číslo spisu pridelené verejným obstarávateľom
02/2013
Evidenčné číslo oznámenia
Evidenčné číslo oznámenia (číslo dokumentu): 02/2013
Evidenčné číslo oznámenia (rok): 2013
Číslo oznámenia vo VVO: 6928-WYS, číslo VVO 86/2013 z 03.05.2013
Dátum odoslania pôvodného oznámenia
30.04.2013

ODDIEL VI: DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
VI.1.
VI.3.

VI.3.2

Oznámenie zahŕňa
Oprava
Informácie vyžadujúce úpravu
VI.3.1.
Zmena pôvodných informácií predložených verejným obstarávateľom
Text, ktorý si vyžaduje úpravu v pôvodnom oznámení
Miesto, kde má byť text upravený:
III.1.1 Osobné postavenie
Namiesto:
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: 1.Uchádzač musí v ponuke
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predložiť doklady, ktorými preukazuje svoje osobné postavenie v zmysle § 26 ods. 1 Zákona o verejnom obstarávaní:
a) nebol on ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, za
trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskej únie, za trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, za
trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny alebo za trestný čin založenia, zosnovania alebo
podporovania teroristickej skupiny alebo za trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme, b) nebol on
ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu právoplatne odsúdený za trestný čin, ktorého skutková podstata
súvisí s podnikaním, c) nebol naňho vyhlásený konkurz, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné
konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku, d) nemá evidované nedoplatky
poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, ktoré sa vymáhajú
výkonom rozhodnutia, e) nemá evidované daňové nedoplatky, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia, f) je oprávnený
poskytovať službu, g) nebolo mu v predchádzajúcich troch rokoch preukázané závažné porušenie odborných povinností,
ktoré dokáže verejný obstarávateľ a obstarávateľ preukázať, h) nemá právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom
obstarávaní alebo nie je osobou, 1.ktorej spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % akcií tejto
spoločnosti alebo členom, alebo ktorej štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo
ovládajúcou osobou je osoba, ktorá má právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní,
2.ktorej spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % akcií tejto spoločnosti alebo členom, alebo
ktorej štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou osobou je osoba, ktorá je
alebo v čase, kedy prebiehalo verejné obstarávanie vo vzťahu ku ktorému bol právoplatne uložený zákaz účasti vo
verejnom obstarávaní, bola 2a.spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % akcií tejto spoločnosti
alebo členom, alebo ktorej štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou osobou
osoby, ktorá má právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní, 2b.právnym nástupcom osoby, ktorá mala v
čase, kedy k nástupníctvu došlo, právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní, 3.ktorá sa stala právnym
nástupcom osoby, ktorá mala v čase, kedy k nástupníctvu došlo, právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom
obstarávaní.
2. Uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti podľa odseku 1.
a) písm. a) a b) výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace, b) písm. c) potvrdením príslušného súdu nie
starším ako tri mesiace, c) písm. d) potvrdením Sociálnej poisťovne a zdravotnej poisťovne nie starším ako tri mesiace,
d) písm. e) potvrdením miestne príslušného daňového úradu nie starším ako tri mesiace, e) písm. f) dokladom o
poskytovaní služby.
f) písm. h) potvrdením úradu, nie starším ako tri mesiace a čestným vyhlásením.
3. Uchádzač môže nahradiť doklady uvedené v bode 2 odsek a) až f), ktorými uchádzač preukazuje splnenie podmienok
účasti týkajúcich sa osobného postavenia podľa odseku 1 psím. a) až f) a písm. h) potvrdením Úradu pre verejné
obstarávanie, ak je zapísaný v zozname podnikateľov, ktorý Úrad pre verejné obstarávanie vedie v zmysle § 128 zákona
o verejnom obstarávaní.
4. Uchádzač, zapísaný v zozname podnikateľov vedenom Úradom pre verejné obstarávanie podľa zákona č. 25/2006 o
verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov účinnom do 17.2.2013, predloží
- platné potvrdenie Úradu pre verejné obstarávanie o zapísaní do zoznamu podnikateľov (môže ním nahradiť doklady
uvedené v bode 2 odsek a) až e), ktorými uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného
postavenia podľa odseku 1 psím. a) až f) potvrdením Úradu pre verejné obstarávanie, ak je zapísaný v zozname
podnikateľov, ktorý Úrad pre verejné obstarávanie vedie v zmysle § 128 zákona o verejnom obstarávaní.),
- potvrdenie Úradu pre verejné obstarávanie nie staršie ako 3 mesiace, že nemá právoplatne uložený zákaz účasti vo
verejným obstarávaní
- čestné vyhlásenie uchádzača, že nie je osobou podľa § 26 ods. 1 písm. h) zákona o verejnom obstarávaní v platnom
znení. Uchádzač môže splnenie podmienky účasti v zmysle §32 odsek 8 zákona o verejnom obstarávaní, preukázať
čestným vyhlásením, pričom doklady, preukazujúce splnenie podmienok účasti ktoré boli takto nahradené čestným
vyhlásením, musia byť vystavené k dátumu predkladania cenových ponúk
Ak uchádzač alebo záujemca nemá sídlo v Slovenskej republike a krajina jeho sídla nevydáva niektoré z dokladov alebo
nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v krajine jeho
sídla. Ak má uchádzač alebo záujemca sídlo v členskom štáte inom ako Slovenská republika a právo tohto členského
štátu neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, možno ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym
orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v krajine pôvodu
alebo v krajine sídla uchádzača.
Ak ponuku predkladá skupina dodávateľov podľa § 31 zákona o verejnom obstarávaní, skupina dodávateľov preukazuje
podľa § 31 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za
každého člena skupiny osobitne.
Odôvodnenie:
Podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia sa vyžadujú podľa § 26 zákona o verejnom obstarávaní.
Viď:
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: 1.Uchádzač musí v ponuke
predložiť doklady, ktorými preukazuje svoje osobné postavenie v zmysle § 26 ods. 1 Zákona o verejnom obstarávaní:
a) nebol on ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, za
trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskej únie, za trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, za
trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny alebo za trestný čin založenia, zosnovania alebo
podporovania teroristickej skupiny alebo za trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme, b) nebol on
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VI.5.

ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu právoplatne odsúdený za trestný čin, ktorého skutková podstata
súvisí s podnikaním, c) nebol naňho vyhlásený konkurz, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné
konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku, d) nemá evidované nedoplatky
poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, ktoré sa vymáhajú
výkonom rozhodnutia, e) nemá evidované daňové nedoplatky, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia, f) je oprávnený
poskytovať službu, g) nebolo mu v predchádzajúcich troch rokoch preukázané závažné porušenie odborných povinností,
ktoré dokáže verejný obstarávateľ a obstarávateľ preukázať, h) nemá právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom
obstarávaní alebo nie je osobou, 1.ktorej spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % akcií tejto
spoločnosti alebo členom, alebo ktorej štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo
ovládajúcou osobou je osoba, ktorá má právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní,
2.ktorej spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % akcií tejto spoločnosti alebo členom, alebo
ktorej štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou osobou je osoba, ktorá je
alebo v čase, kedy prebiehalo verejné obstarávanie vo vzťahu ku ktorému bol právoplatne uložený zákaz účasti vo
verejnom obstarávaní, bola 2a.spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % akcií tejto spoločnosti
alebo členom, alebo ktorej štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou osobou
osoby, ktorá má právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní, 2b.právnym nástupcom osoby, ktorá mala v
čase, kedy k nástupníctvu došlo, právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní, 3.ktorá sa stala právnym
nástupcom osoby, ktorá mala v čase, kedy k nástupníctvu došlo, právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom
obstarávaní.
2. Uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti podľa odseku 1.
a) písm. a) a b) výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace, b) písm. c) potvrdením príslušného súdu nie
starším ako tri mesiace, c) písm. d) potvrdením Sociálnej poisťovne a zdravotnej poisťovne nie starším ako tri mesiace,
d) písm. e) potvrdením miestne príslušného daňového úradu nie starším ako tri mesiace, e) písm. f) dokladom o
poskytovaní služby.
f) písm. h) čestným vyhlásením
3. Uchádzač môže nahradiť doklady uvedené v bode 2 odsek a) až f), ktorými uchádzač preukazuje splnenie podmienok
účasti týkajúcich sa osobného postavenia podľa odseku 1 psím. a) až f) potvrdením Úradu pre verejné obstarávanie, ak
je zapísaný v zozname podnikateľov, ktorý Úrad pre verejné obstarávanie vedie v zmysle § 128 zákona o verejnom
obstarávaní.
Uchádzač môže splnenie podmienky účasti v zmysle §32 odsek 8 zákona o verejnom obstarávaní, preukázať čestným
vyhlásením, pričom doklady, preukazujúce splnenie podmienok účasti ktoré boli takto nahradené čestným vyhlásením,
musia byť vystavené k dátumu predkladania cenových ponúk
Ak uchádzač alebo záujemca nemá sídlo v Slovenskej republike a krajina jeho sídla nevydáva niektoré z dokladov alebo
nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v krajine jeho
sídla. Ak má uchádzač alebo záujemca sídlo v členskom štáte inom ako Slovenská republika a právo tohto členského
štátu neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, možno ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym
orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v krajine pôvodu
alebo v krajine sídla uchádzača.
Ak ponuku predkladá skupina dodávateľov podľa § 31 zákona o verejnom obstarávaní, skupina dodávateľov preukazuje
podľa § 31 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za
každého člena skupiny osobitne.
Odôvodnenie:
Podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia sa vyžadujú podľa § 26 zákona o verejnom obstarávaní.
Dátum odoslania tohto oznámenia
03.05.2013
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