Verejný obstarávateľ : OBEC PRIBYLINA
Podlimitná zákazka na uskutočnenie stavebných prác
Stavba : „„Rekonštrukcia miestnych komunikácií Pribylina Sever“

Číslo zákazky : OcÚ2017/233/242

SÚŤAŽNÉ PODKLADY
Predmet zákazky: uskutočnenie stavebných prác

Rekonštrukcia miestnych komunikácií Pribylina - Sever
Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska realizovaná postupom v súlade s §113 a 114 zákona č.
343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len Zákon)

Súlad súťažných podkladov so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov potvrdzuje :

.....................................................................
V Pribyline, dňa 23.2.2017

Schválil, zodpovedná osoba za verejného obstarávateľa :
v Pribyline, dňa 23.2.2017

Dana Kičinová, osoba zabezpečujúca proces VO

...............................................................
Ing. Milan Kohút
starosta obce

Postupy, vzťahy, termíny , povinnosti a pod. viažuce sa k vyhláseniu verejného obstarávania postupom v súlade s
§113 a 114 zákona č. 343/2015 Z. z., ktoré nie sú popísané alebo špecifikované v týchto súťažných podkladoch sa
riadia všeobecnými ustanoveniami predmetného zákona o VO.
Súťažné podklady Obec Pribylina

1

Verejný obstarávateľ : OBEC PRIBYLINA
Podlimitná zákazka na uskutočnenie stavebných prác
Stavba : „„Rekonštrukcia miestnych komunikácií Pribylina Sever“

OBSAH SÚŤAŽNÝCH PODKLADOV
A.1 Pokyny pre uchádzačov pre vypracovanie ponuky
Časť I. Všeobecné informácie
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Identifikácia verejného obstarávateľa
Predmet zákazky
Rozdelenie predmetu zákazky
Variantné riešenie
Miesto dodania predmetu zákazky a lehoty uskutočnenia
Zdroj finančných prostriedkov
Zmluva
Lehota viazanosti ponuky

Časť II. Dorozumievanie a vysvetľovanie
9.
Dorozumievanie medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi
10.
Vysvetľovanie a doplnenie súťažných podkladov
11.
Obhliadka miesta dodania predmetu zákazky
Časť III. Príprava ponuky
12.
Vyhotovenie ponuky
13.
Jazyk ponuky
14.
Mena a ceny uvádzané v ponuke, mena finančného plnenia a spôsob určenia ceny
15.
Zábezpeka ponuky
Časť IV. Obsah ponuky
16.
Obsah ponuky
Časť V. Predkladanie ponuky
17.
Náklady na ponuku
18.
Uchádzač oprávnený predložiť ponuku
19.
Označenie obálky ponuky
20.
Miesto a lehota na predkladanie ponuky
Časť VI. Otváranie a vyhodnocovanie ponúk
21.
Otváranie ponúk
22.
Vyhodnotenie podmienok účasti
23.
Vyhodnocovanie ponúk z hľadiska požiadaviek na predmet zákazky a podľa kritérií
Časť VII. Dôvernosť a etika vo verejnom obstarávaní
24.
Dôvernosť procesu verejného obstarávania
Časť VIII. Prijatie ponuky
25.
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk
26.
Uzavretie zmluvy
27.
Subdodávatelia
28.
Záverečné ustanovenia
Súťažné podklady Obec Pribylina

2

Verejný obstarávateľ : OBEC PRIBYLINA
Podlimitná zákazka na uskutočnenie stavebných prác
Stavba : „„Rekonštrukcia miestnych komunikácií Pribylina Sever“

A.2

Podmienky účasti uchádzačov

1.1 Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa živnostenských a obchodných registrov
1.2 Doklady a dokumenty na preukázanie ekonomického a finančného postavenia
1.3 Doklady a dokumenty na preukázanie technickej spôsobilosti

A.3

Kritériá na hodnotenie ponúk a pravidlá ich uplatnenia

B.1

Opis predmetu zákazky

B.2

Spôsob určenia ceny

B.3

Obchodné podmienky plnenia predmetu zákazky

Prílohy súťažných podkladov :
Príloha č. 1 – Vyhlásenie uchádzača
Príloha č.2 – Návrh na plnenie kritérií
Príloha č.3 – Návrh zmluvy o dielo
Príloha č.4 – Výkazy výmer
Príloha č. 5 – Projektová dokumentácia

Uchádzač predložením svojej ponuky v plnom rozsahu a bez obmedzenia akceptuje
súťažných podkladoch v plnom rozsahu.

podmienky uvedené v

Verejný obstarávateľ odporúča záujemcom, ktorí si stiahli súťažné podklady z internetovej stránky profilu verejného
obstarávateľa, aby sa zaregistrovali ako záujemcovia u verejného obstarávateľa zaslaním mailu na kontaktný email:
dana.kicinova@gmail.com s údajmi:
- názov zákazky, obchodné meno záujemcu, adresu sídla/miesta podnikania, IČO, kontaktnú osobu pre verejné
obstarávanie (meno, priezvisko, emailový a telefonický kontakt)
V prípade, že verejný obstarávateľ nebude poznať identifikačné údaje resp. kontaktné údaje záujemcov, nevie im
zabezpečiť doručenie vysvetlení, oznámenie o zmenách a iné informácie, ktoré by mohli mať vplyv na vypracovanie
kvalifikovanej ponuky uchádzača.

Súťažné podklady Obec Pribylina
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A.1 Pokyny pre uchádzačov
Časť I.
Všeobecné informácie
1.

1.1

2.

Identifikácia verejného obstarávateľa
Verejný obstarávateľ :
Názov organizácie :
Obec Pribylina
Sídlo :
Obecná ulica 384/6, 032 42 Pribylina
Štatutárny zástupca : Ing. Milan Kohút, starosta obce
IČO:
00315711
DIČ:
2020581640
Web stránka obce :
www.pribylina.sk
E-mail :
starosta@pribylina.sk
Telefón :
0918483700
Kontaktná osoba pre verejné obstarávanie : Dana Kičinová, Moyzesova 177, 033 01 Liptovský Hrádok
Telefón :
+421445224411
Mobilný telefón :
+421910955456
E-mail :
dana.kicinova@gmail.com
Predmet zákazky :
je uskutočnenie stavebných prác na stavbe v rozsahu projektovej dokumentácie, ktorú vypracoval Ekostaving
s.r.o., projektová a inžinierska kancelária, 031 01 Liptovský Mikuláš, J.L. Bellu 7, zodp. projektant Ing. Jaroslav
Straka a jedná sa o dva stavebné objekty :
SO01 – Rekonštrukcia miestnych komunikácií
SO02 – Dažďová kanalizácia
Rekonštrukcia miestnych komunikácii (ďalej len MK) zahŕňa rekonštrukciu existujúcich komunikácií, ktoré sú
označené ako Vetvy „A“, „B“ a „C“ t.j. odstránenie pôvodných vrchných vrstiev miestnych komunikácií
z asfaltového betón, vibrovaného štrku, betónu a spevnenej zeminy a realizáciu nových konštrukčných
vrstiev s povrchom MK zo zámkovej dlažby. Časť stavebných prác (časť chodníkov vrátane cestného
obrubníka MK) je na rekonštrukcii už zrealizovaná a projektové riešenie je na zabezpečenie už iba
požadovaných prác. Odvodnenie terénu je zabezpečené sklonom a hĺbkovou drenážou, odvodnenie MK je
zabezpečené priečnym sklonom a pozdĺžnym sklonom komunikácie. Dažďové vody sú odvádzané na Vetve
A a B do odvodňovacieho žľabu, ktorý je napojený na novobudovanú dažďovú kanalizáciu. Dažďové vody
z Vetvy C sú odvádzané do odvodňovacieho prúžku a uličných vpustí a novej dažďovej kanalizácie. Nová
dažďová kanalizácia je napojená do existujúcej šachty existujúcej dažďovej kanalizácie na Vetve C.

2.1.

Názov predmetu zákazky : „Rekonštrukcia miestnych komunikácií Pribylina - Sever“

2.2.

Číselný kód pre hlavný predmet a doplňujúce predmety zákazky z Hlavného slovníka, prípadne alfanumerický
kód z Doplnkového slovníka Spoločného slovníka obstarávania (CPV):
Hlavný predmet : 45 233 220 -7 práce vrchnej stavby ciest
Kategória :
Uskutočnenie stavebných prác
45 232 400 - 6 Stavebné práce na stavbe kanalizácie
NUTS kód : SK 031

2.3.

Podrobné vymedzenie predmetu zákazky vrátane vypracovaných technických špecifikácií je uvedené v časti
"B.1 – Opis predmetu zákazky, B.3 Obchodné podmienky".

2.4.

Celkové množstvo alebo rozsah : V súlade s projektovou dokumentáciou a výkazom výmer

2.5.

Predpokladaná cena zákazky je 225 107,80€ bez DPH

2.6.

Elektronická aukcia : Verejný obstarávateľ na vyhodnotenie nepoužije elektronickú aukciu.

Súťažné podklady Obec Pribylina
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3.

Rozdelenie predmetu zákazky
Predmet zákazky nie je delený, stavba bude zabezpečovaná ako celok v súlade s projektovou
dokumentáciou. Uchádzač predloží ponuku na celý predmet zákazky v súlade podmienkami uvedenými
v týchto súťažných podkladov

4.
4.1.

Variantné riešenie

4.2.

Ak súčasťou ponuky bude aj variantné riešenie, variantné riešenie nebude zaradené do vyhodnocovania a
bude sa naň hľadieť, akoby nebolo predložené.

4.3.

Ekvivalenty sa nepovažujú za variantné riešenie.

5.
5.1

Miesto dodania predmetu zákazky a lehoty uskutočnenia (spôsob plnenia)

Uchádzačom sa neumožňuje predložiť variantné riešenie vo vzťahu k požadovanému riešeniu predmetu
zákazky zadávanú verejným obstarávateľom.

5.3

Miesto dodania predmetu zákazky : kraj : Žilinský, okres : Liptovský Mikuláš, obec : Pribylina, na pozemkoch
parcelné číslo : KN-C 4383/11, 4419/2, 4420/3, 4428/2, 4429/3, 4430/3, 4431/13, 4443/3, 4444/4, 4449/2,
4450/2, 4458/2, 4475/2, 4475/7, 4476/4, 4477/3, 4164/4, 4161/4, 4159/4, 4480/33, 4158/3, 4157/8,
4157/9, 4157/3, 4891/5, 11051/2, 11050/3, 4877/2, 4680/5, 4672/3, 4670/4, 11054/1, 4480/30, 4480/1,
4157/7, KN-C 4480/20 (KN-E 4480/10), KN-C 4480/29 (KN-E 4480/10) katastrálne územie Pribylina
Trvanie zmluvy alebo lehota výstavby na ukončenie plnenia je do : 50 kalendárnych dní od odovzdania
a prevzatia staveniska objednávateľom pre zhotoviteľa/dodávateľa.
Podrobnosti sú uvedené v návrhu zmluvy, ktorý tvorí Prílohu č.3 súťažných podkladov.

6.

Zdroj finančných prostriedkov

6.1.

Zákazka bude financovaná z vlastných zdrojov verejného obstarávateľa. Verejný obstarávateľ neposkytne
preddavok alebo zálohu na plnenie zmluvy. Platba bude realizovaná bezhotovostným stykom na základe
vystavených faktúr. V cene musia byť zahrnuté všetky náklady na riadne plnenie zmluvy.
Podkladom pre vystavenie faktúr bude súpis skutočne vykonaných prác, potvrdený oprávneným zástupcom
objednávateľa (verejného obstarávateľa) resp. stavebným dozorom objednávateľa za kalendárny mesiac
Splatnosť faktúr bude do 14 dní od preukázateľného doručenia faktúry do sídla objednávateľa, ak obsahuje
všetky náležitosti ustanovené všeobecne záväzným predpisom a dohodnuté v zmluve o dielo

5.2

6.2.
6.3.

7.

Zmluva

7.1.

Typ zmluvy na poskytnutie predmetu zákazky : Zmluva o dielo podľa § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Zb.
obchodný zákonník v platnom znení v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

7.2.

Podrobné vymedzenie zmluvných podmienok na dodanie požadovaného predmetu zákazky je stanovené
v súťažných podkladoch časti B.1 Opis predmetu zákazky, B.2 Spôsob určenia ceny a B.3 Obchodné
podmienky, vrátane návrhu zmluvy o dielo a bodu č.15 týchto súťažných podkladov

7.3

Zmluva nadobudne platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť deň po zverejnení
podľa osobitných predpisov

8.

Lehota viazanosti ponuky

8.1

Uchádzač je svojou ponukou viazaný počas lehoty viazanosti ponúk. Lehota viazanosti ponúk plynie od
uplynutia lehoty na predkladanie ponúk do uplynutia lehoty viazanosti ponúk stanovenej verejným
obstarávateľom.
Lehota viazanosti ponúk je stanovená do 30.09.2017
V prípade, uplatnenia revíznych postupov sa uchádzačom oznámi prípadné predĺženie lehoty viazanosti.

8.2
8.3

Súťažné podklady Obec Pribylina
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Časť II.
Dorozumievanie a vysvetľovanie
9.

Dorozumievanie medzi verejným obstarávateľom a uchádzačmi

9.1.

Verejný obstarávateľ v zmysle §20 ods.1 Zákona vo väzbe na 187 ods.8 Zákona určuje spôsob komunikácie
medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi, ktorý sa bude uskutočňovať písomnou formou
prostredníctvom pošty, iného doručovateľa alebo elektronickými prostriedkami (priložením súboru v pdf,
jpg a pod.) – e-mailom alebo ich kombináciou, pokiaľ Zákon neustanovuje inak.

9.2.

Pri čo najskoršom poskytnutí informácií spôsobom, je možná komunikácia elektronickými prostriedkami
a to: elektronická pošta s doručovacou adresou dana.kicinova@gmail.com, môže byť využitá pre
komunikáciu osobitne neupravenú Zákonom a to pri písomnom požiadaní vysvetlenia informácií potrebných
na vypracovanie ponuky a na preukázanie podmienok účasti v súlade s §48 Zákona

9.3.

Ak záujemca/uchádzač poskytne informáciu elektronicky a v týchto podkladoch nie je ustanovené inak, je
potrebné ju poskytnúť aj písomne poštou alebo osobne najneskôr v lehote do troch pracovných dní odo dňa
jej poskytnutia elektronicky pri dodržaní ostatných zákonov a týmito súťažnými podkladmi stanovených lehôt

9.4.

Verejný obstarávateľ poskytne súťažné podklady len elektronicky na základe písomnej žiadosti v súlade
s výzvou na predloženie ponuky a zároveň súťažné podklady a sprievodnú dokumentáciu zverejní v profile
verejného obstarávateľa na adrese http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/4989 a na
stránke verejného obstarávateľa : www.pribylina.sk

9.5.

Písomne sa rozumie akékoľvek vyjadrenie pozostávajúce zo slov alebo čísiel, ktoré možno čítať,
reprodukovať a následne odovzdať ďalej. Môže zahŕňať informácie prenášané aj elektronickými
prostriedkami v súlade s pokynmi verejného obstarávateľa.

9.6.

Pri zistení rozdielov medzi obsahom poskytnutej informácie elektronicky a informácie poskytnutej písomne
(doručenej poštou alebo osobne), rozhodujúci je obsah informácie poskytnutej písomne poštou alebo
osobne.

9.7.

Komunikácia zo strany verejného obstarávateľa k záujemcom/uchádzačom sa môže vykonávať
elektronickými prostriedkami (emailom) bez následného doručenia v listinnej podobe, ak v týchto
podkladoch nie je stanovené inak. Elektronická komunikácia je možná iba prostredníctvom e-mailovej adresy
uvedenej v bode 9.2 týchto súťažných podkladoch. V prípade komunikácie elektronickými prostriedkami
verejný obstarávateľ požaduje, aby záujemca alebo uchádzač vždy potvrdil stanoveným spôsobom prijatie
poskytnutých súťažných podkladov, vysvetlení alebo iné dorozumievanie elektronickou poštou- e-mailom.

9.8.

V prípade, že komisia požiada uchádzača o vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov podľa
Zákona, o vysvetlenie ponuky podľa Zákona alebo vysvetlenie mimoriadne nízkej ponuky požiada
o podrobnosti týkajúce sa tej časti ponuky, ktoré sú pre jej cenu podstatné podľa Zákona, je povinný
uchádzač doručiť osobne alebo zaslať vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov, vysvetlenie
ponuky, odôvodnenie mimoriadne nízkej ponuky, prípadne potvrdenie osobnej konzultácie v listinnej
podobe, na adresu verejného obstarávateľa, pri dodržaní lehôt stanovených Zákonom, ak verejný
obstarávateľ neurčil inak.

9.9.

Pri revíznych postupoch v zmysle §163 a námietkach v zmysle §170 Zákona dorozumievanie medzi verejným
obstarávateľom a záujemcami alebo uchádzačmi sa bude uskutočňovať výhradne písomnou formou
prostredníctvom pošty.

10.

Vysvetľovanie a doplnenie súťažných podkladov :

10.1.

V prípade nejasností alebo potreby vysvetlenia informácií uvedených vo výzve na predkladanie ponúk, v
súťažných podkladoch alebo v inej sprievodnej dokumentácii alebo iných dokumentoch poskytnutých
verejným obstarávateľom v lehote na predkladanie ponúk, môže ktorýkoľvek zo záujemcov požiadať
písomne o ich vysvetlenie v súlade s bodom 10.2 priamo u kontaktnej osoby.
Kontaktná osoba: Dana Kičinová, Moyzesova 177, 03301 Liptovský Hrádok, email : dana.kicinova@gmail.com
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10.2.

Za včas doručenú požiadavku záujemcu o vysvetlenie sa bude považovať písomná požiadavka o vysvetlenie
doručená v súlade s §48 Zákona.

10.3.

Verejný obstarávateľ oznámi vysvetlenie všetkým záujemcom, ktorí sú mu známi, najneskôr však tri
pracovné dni pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk za predpokladu, že o vysvetlenie sa požiada
dostatočne vopred (§114 ods.8). Verejný obstarávateľ bude postupovať v súlade s bodom 9.6 súťažných
podkladov a to, že oznámi preukázateľne všetkým známym záujemcom , ktorí si prevzali súťažné podklady
elektronicky formou e-mailu a zároveň odpoveď zverejní v profile v rámci danej zákazky.

10.4.

Verejný obstarávateľ môže doplniť resp. upraviť informácie uvedené v súťažných podkladoch alebo inej
sprievodnej dokumentácii, 6 dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk, ktoré preukázateľne súčasne
oznámi všetkým záujemcom a uchádzačom v súlade so Zákonom. Informáciu v zmysle tohto bodu verejný
obstarávateľ zverejní v profile v rámci danej zákazky.

11.

Obhliadka miesta dodania predmetu zákazky

11.1.

Obhliadka miesta nie je povinná. V prípade záujmu uchádzača o obhliadku miesta stavby, obhliadka je možná
na vlastné náklady uchádzača (je to verejne prístupné miesto). Výdavky spojené s obhliadkou miesta plnenia
idú na ťarchu uchádzača. Záujemca si môže obhliadku miesta dohodnúť prostredníctvom kontaktnej osoby
pre verejné obstarávanie : Dana Kičinová, t. č. 0910955456, e-mail : dana.kicinova@gmail.com

Časť III.
Príprava ponuky
12.

Vyhotovenie ponuky

12.1.

Ponuka v súlade s §187 ods.8 Zákona musí byť vyhotovená v písomnej forme. Ponuka musí byť vyhotovená
nezmazateľným atramentom rukopisom, písacím strojom alebo tlačiarenským výstupným zariadením
výpočtovej techniky, ktorej obsah je pre fyzickú osobu čitateľný. Vyhlásenia, potvrdenia, doklady a iné
dokumenty tvoriace ponuku, požadované v týchto súťažných podkladoch, musia byť v ponuke predložené
ako originály alebo ich úradne osvedčené kópie, pokiaľ nie je určené inak.

12.2.

Ponuka musí byť predložená tak, aby obsahovala osobitne oddelenú a uzavretú časť týkajúcu sa návrhu na
plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk označených „KRITÉRIA“ a osobitne oddelenú, uzavretú a označenú
časť ponuky „OSTATNÉ“ v zmysle §49 ods.5 Zákona.

12.3.

Ak uchádzač predkladá verejnému obstarávateľovi dokumenty v listinnej podobe, ponuka uchádzača musí
byť podpísaná uchádzačom alebo osobou/osobami oprávnenými konať v mene uchádzača, predloží ju
súčasne aj v elektronickej kópii vo formáte pdf. na pamäťovom médiu CD/DVD. Uchádzač v ponuke viditeľne
označí dôverné informácie . Platí to pre obe časti ponuky.

12.4.

Uchádzačom sa odporúča priložiť zoznam dokladov a zoznam dôverných informácií, s identifikáciou strany,
čísla odseku, bodu, textu obsahujúce dôverné informácie.

12.5.

Uchádzač berie na vedomie, že ak ide o dokumenty v ponuke , ktoré sú podpísané alebo obsahujú otlačok
pečiatky, predkladajú sa v elektronickej podobe s uvedením mena a priezviska osoby, ktoré dokumenty
podpísali a dátumu podpisu, bez uvedenia podpisu týchto osôb a otlačku pečiatky.

12.6.

V prípade, že kópia na CD/DVD nosiči bude obsahovať osobné údaje, uchádzač je povinný postupovať
v súlade so zákonom č.122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení (predložiť súhlas
dotknutých osôb, anonymizovať osobné údaje ..... a pod.)

13.

Jazyk ponuky

13.1.

Ponuka a ďalšie doklady, vyhlásenia, potvrdenia a dokumenty vo verejnom obstarávaní musia byť predložené
v slovenskom jazyku, pokiaľ nie je určené inak.

13.2.

Ak ponuku predkladá uchádzač so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, musí predložiť doklady, ktorými
preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní, v pôvodnom jazyku a súčasne predložiť
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úradný preklad takýchto dokladov do slovenského jazyka okrem dokladov predložených v českom jazyku. Ak
sa zistí rozdiel v ich obsahu s prekladom, rozhodujúci je úradný preklad v štátnom jazyku (§21 ods.6 Zákona).

14.

Mena a ceny uvádzané v ponuke, mena finančného plnenia a spôsob určenia ceny

14.1.

Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena za dodanie požadovaného predmetu zákazky, uvedená v ponuke
uchádzača v návrhu zmluvy bude vyjadrená v mene EUR.

14.2.

Výhradnou povinnosťou uchádzača je dôsledne preskúmať celý obsah súťažných podkladov, vrátane návrhu
zmluvy a na základe ich obsahu stanoviť navrhované ceny za dodanie predmetu zákazky. V prípade, že
uchádzač bude úspešný, nebude akceptovaný žiaden nárok uchádzača na zmenu ceny z dôvodu chýb
a opomenutí jeho predtým uvedených povinností.

14.3.

Záujemca stanoví cenu za celý obstarávaný predmet na základe vlastných výpočtov, činností, výdavkov a
príjmov podľa platných právnych predpisov, t.j. sumár všetkých objektov stavby, ktorý vychádza z ocenených
položiek uchádzača podľa zadania výkazu výmer. Záujemca je pred predložením svojej ponuky povinný vziať
do úvahy všetko, čo je nevyhnutné na úplné a riadne plnenie zmluvy, pričom do svojich cien zahrnie všetky
náklady spojené s plnením predmetu zákazky. Navrhovaná cena musí byť stanovená podľa zákona NR SR č.
18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva
zákon o cenách.

14.4.

Ak je uchádzač platcom dane z pridanej hodnoty ( DPH) v zmysle príslušných predpisov, navrhovanú zmluvnú
cenu v štruktúrovanom rozpočte ceny zmluvy uvedie v zložení:




navrhovaná zmluvná cena v EUR bez DPH,
výška DPH v EUR,
navrhovaná zmluvná cena v EUR vrátane DPH.

14.5.

Ak uchádzač nie je platcom pre DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu ako „celkom v EUR“. Skutočnosť, že
nie je platcom DPH, uchádzač uvedie v ponuke. V prípade, že uchádzač v priebehu plnenia zmluvy sa stane
platcom DPH, nemá nárok na zvýšenie ceny o DPH. V prípade, že úspešným uchádzačom v tejto súťaži sa
stane uchádzač, ktorý nie je platcom DPH, uvedené ustanovenie bude zapracované do zmluvy pri jej
uzatvorení.

14.6.

Zmluvná cena uvedená v ponuke uchádzača v návrhu zmluvy musí platiť počas celého obdobia trvania
zmluvy a nie je možné ju zvýšiť, v súlade so zmluvnými podmienkami.

14.7.

Zmluvná cena za predmet zákazky uvedená v ponuke uchádzača bude zaplatená v mene EUR.

15.

Zábezpeka ponuky

15.1

Verejný obstarávateľ vyžaduje od uchádzačov v zmysle § 46 Zákona pre zabezpečenie viazanosti ich ponuky
zábezpeku vo výške 6.000,- Eur (slovom šesťtisíc Eur)

15.2

Spôsob zloženia zábezpeky ponuky
15.2.1 zložením finančných prostriedkov na bankový účet verejného obstarávateľa
15.2.2 poskytnutím bankovej záruky za uchádzača

15.3

Zloženie finančných prostriedkov na bankový účet verejného obstarávateľa :
15.3.1 Finančné prostriedky musia byť zložené vo výške podľa bodu 15.1 na bankový účet verejného
obstarávateľa vedený v banke :
Bankové spojenie : PRIMA banka , a.s.
IBAN : SK82 5600 0000 0016 0259 7013
SWIFT : SUBA
BIC kód banky : KOMASK2X
Variabilný symbol : IČO uchádzača
Doplňujúci údaj : Zábezpeka
15.3.2 Finančné prostriedky musia byť pripísané na účte verejného obstarávateľa najneskôr v momente
uplynutia lehoty na predkladanie ponúk
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15.3.3 Ak finančné prostriedky nebudú zložené a pripísané na účte verejného obstarávateľa podľa určených
podmienok, bude uchádzač z procesu verejného obstarávania vylúčený podľa §53 ods.5 písm. a)
Zákona
15.3.4 Doba platnosti zábezpeky ponuky poskytnutej zložením finančných prostriedkov na účet verejného
obstarávateľa trvá do uplynutia lehoty viazanosti ponúk, resp. do uplynutia primerane predĺženej
lehoty viazanosti ponúk
15.3.5 Zábezpeku zložená na účet v banke verejný obstarávateľ vráti uchádzačovi aj s úrokmi, ak im ich táto
banka poskytuje
15.3.6 Súčasťou ponuky uchádzača musí byť výpis z bankového účtu, ktorým uchádzač preukáže že na účet
verejného obstarávateľa poukázal finančné prostriedky vo výške zodpovedajúcej výške zábezpeky
15.3.7 Verejný obstarávateľ vráti zábezpeku v súlade s §46 ods.5 zákona do 7 dní odo dňa :
a.) Márneho uplynutie lehoty na doručenie námietky , ak ho verejný obstarávateľ vylúčil z verejného
obstarávania alebo ak verejný obstarávateľ zruší použitý postup zadávania zákazky
b.) Uzavretia zmluvy
15.3.8 Zábezpeka prepadne v prospech verejného obstarávateľa , ak uchádzač :
a.) Odstúpi od svojej ponuky v lehote viazanosti ponúk, alebo
b.) Neposkytne súčinnosť alebo odmietne uzavrieť zmluvu podľa §56 ods.10 až 15 Zákona
15.4

Poskytnutie bankovej záruky za uchádzača :
15.4.1 Poskytnutie bankovej záruky sa riadi ustanoveniami §313 až §320 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný
zákonník. Záručná listina bude vystavená bankou alebo pobočkou zahraničnej banky (ďalej len
banka)
15.4.2 Zo záručnej listiny vystavenej bankou musí vyplývať, že :
15.4.2.1 banka uspokojí veriteľa (verejného obstarávateľa) za dlžníka (uchádzača) v prípade
prepadnutia jeho zábezpeky ponuky v stanovenej výške, ktorú verejný obstarávateľ požaduje ako
zábezpeku viazanosti ponuky uchádzača
15.4.2.2. banka sa zaväzuje zaplatiť vzniknutú pohľadávku do 3dní po doručení výzvy verejného
obstarávateľa na zaplatenie, na účet verejného obstarávateľa
15.4.2.3 banková záruka nadobúda platnosť dňom jej vystavenia bankou a vzniká doručením
záručnej listiny verejnému obstarávateľovi
15.4.2.4 platnosť bankovej záruky končí uplynutím lehoty viazanosti ponuky v zmysle bodu 8/ resp.
predĺženej lehoty viazanosti ponúk pokiaľ verejný obstarávateľ do uplynutia lehoty viazanosti –
platnosti bankovej záruky písomne oznámi takéto primerané predĺženie lehoty viazanosti ponúk.
15.4.3 Banková záruka zanikne :
15.4.3.1 plnením banky v rozsahu, v akom banka uchádzača poskytla plnenie v prospech verejného
obstarávateľa
15.4.3.2 odvolaním bankovej záruky na základe písomnej žiadosti verejného obstarávateľa
15.4.3.3 uplynutím doby platnosti, ak si verejný obstarávateľ do uplynutia doby platnosti neuplatnil
svoje nároky voči banke vyplývajúce z vystavenej záručnej listiny, alebo v dobe platnosti bankovej
záruky nepožiadal o predĺženie doby platnosti bankovej záruky
15.4.3.4.záručná listina musí byť súčasťou súťažnej ponuky. Ak bankovú záruku poskytne zahraničná
banka, ktorá nemá pobočku na území Slovenskej republiky, záručná listina vyhotovená zahraničnou
bankou v štátnom jazyku krajiny sídla takejto banky musí byť zároveň doložená úradným prekladom
do slovenského jazyka okrem záručnej listiny vyhotovenej v českom jazyku
15.4.4 Ak záručná listina nebude súčasťou ponuky alebo nebude spĺňať určené podmienky, bude uchádzač
z procesu verejného obstarávania vylúčený podľa §53 ods.5 písm. a) Zákona
15.4.3 Zábezpeka prepadne v prospech verejného obstarávateľa , ak uchádzač :
a.) Odstúpi od svojej ponuky v lehote viazanosti ponúk, alebo
b.) Neposkytne súčinnosť alebo odmietne uzavrieť zmluvu podľa §56 ods.10 až 15 Zákona

15.5
15.6

Spôsob zloženia zábezpeky si uchádzač vyberie podľa podmienok zloženia
V prípade predĺženia lehoty viazanosti ponúk zábezpeka naďalej zabezpečuje viazanosť ponúk uchádzačov až
do uplynutia takto primerane predĺženej lehoty viazanosti ponúk.
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Časť IV.
Obsah ponuky
16.

Obsah ponuky

16.1

Ponuka sa predkladá v jednom obale ako celok v jednom origináli v písomnej listinnej forme, s dvoma
samostatnými časťami označenými ako – časť „Ostatné“ a samostatne časť „Kritéria“

16.2.

Uchádzač vloží obe časti ponuky do samostatných nepriehľadných obalov. Obálky a obal ponuky musí byť
uzatvorený a označený, prípadne zapečatený proti nežiaducemu otvoreniu s označením, z ktorého
jednoznačne vyplýva, že ide o ponuku na predmet zákazky (bod 19. týchto súťažných podkladov). Všetky
doklady a dokumenty tvoriace súťažnú ponuku musia byť originály alebo overené fotokópie, pokiaľ nie je
určené inak.

16.3. Časť „Ostatné“ má obsahovať :
16.3.1 Originál dokumentu – Obsah ponuky : v ktorom uchádzač vypíše zoznam dokladov a dokumentov. Súpis
musí byť podpísaný uchádzačom alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača v prípade skupiny
dodávateľov musí byť podpísaný každým členom skupiny alebo osobou oprávnenou konať v danej veci za
člena skupiny
16.3.2 Originál dokumentu – Identifikačné údaje / informácie o uchádzačovi : obchodný názov uchádzača, adresa
sídla uchádzača alebo miesto podnikania, meno a priezvisko štatutárneho zástupcu (zástupcov) uchádzača,
IČO, DIČ, IČ DPH, kontaktné telefónne číslo, email (v prípade skupiny dodávateľov identifikačné údaje za
každého člena skupiny) na osobitnom liste s uvedením obchodného mena, adresy sídla alebo miesta jeho
podnikania. Meno a priezvisko kontaktnej osoby pre zákazku, kontaktné telefónne číslo a kontaktný email
16.3.3 Originál dokumentu - Vyhlásenie uchádzača vypracované podľa „Prílohy č.1“, v prípade skupiny
uchádzačov – za každého člena samostatne podpísaný uchádzačom alebo osobou oprávnenou konať za
uchádzača, že :
- súhlasí s podmienkami podlimitnej zákazky bez využitia elektronického trhoviska na predmet zákazky
„Rekonštrukcia miestnych komunikácií Pribylina - Sever“, ktoré určil verejný obstarávateľ vo výzve na
predkladanie ponúk, v súťažných podkladoch a iných dokumentoch poskytnutých verejným obstarávateľom
v lehote na predkladanie ponúk,
- je dôkladne oboznámený s celým obsahom súťažných podkladov vrátane všetkých príloh a návrhom zmluvy
o dielo
- všetky predložené doklady, dokumenty a údaje uvedené v ponuke sú pravdivé a úplné
- predkladá iba jednu ponuku a nie sme v tom istom zadávaní zákazky členom skupiny dodávateľov, ktorá
predkladá ponuku
- Vyhlasuje, že všetkému, čo bolo v Oznámení, súťažných a zmluvných podmienkach sme porozumeli; na to, čo
nám nebolo jasné sme využili možnosť dorozumievania, a sme si vedomí, že ak naša ponuka nebude
obsahovať všetky náležitosti požadované verejným obstarávateľom, bude zo súťaže vylúčená
- Nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej
republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,
- Nedopustili sme sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného
obstarávania závažného porušenia povinností v oblasti ochrany životného prostredia, sociálneho práva alebo
pracovného práva podľa osobitných predpisov, za ktoré mi bola právoplatne uložená sankcia,
- Nedopustili sme sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného
obstarávania závažného porušenia profesijných povinností,
- Vyhlasuje, že dáva písomný súhlas k tomu, že doklady, ktoré poskytujeme v súvislosti s týmto verejným
obstarávaním, môže verejný obstarávateľ spracovávať podľa zákona o ochrane osobných údajov v znení
neskorších predpisov.
16.3.4 Originál dokumentu - Čestné vyhlásenie o vytvorení skupiny dodávateľov a plnú moc, iba v prípade, ak
ponuku bude predkladať skupina dodávateľov, v ktorom vyhlásia, že v prípade prijatia ich ponuky verejným
obstarávateľom vytvoria všetci členovia skupiny dodávateľov požadovanú právnu formu pred podpisom
zmluvy o dielo aj plnú moc pre jedného z členov skupiny - podpísanú všetkými členmi skupiny alebo
osobou/osobami oprávnenými konať v danej veci za každého člena skupiny, ktorý bude oprávnený prijímať
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pokyny za všetkých členov skupiny a bude oprávnený konať v mene všetkých ostatných členov skupiny.
Úkony zástupcu za skupinu dodávateľov budú voči verejnému obstarávateľovi záväzné v súlade s bodom
18.3/ týchto súťažných podkladov.
16.3.5 Doklady a dokumenty prostredníctvom ktorých uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti,
požadované v Oddiely III. Výzvy na predkladanie ponúk v spojení podľa časti A.2 „Podmienky účasti
uchádzačov“.
16.3.6 Návrh zmluvy o dielo v jednom vyhotovení podľa súťažných podkladov Príloha č.3 doplnený a podpísaný
štatutárnym zástupcom uchádzača, bez uvedenia ceny. Návrh zmluvy nebude obsahovať prílohy. Návrh
zmluvy musí byť doplnený o identifikačné údaje uchádzača a údaje o stavbyvedúcom.
16.3.7 Uchádzač predloží doklad o poskytnutí bankovej záruky alebo doklad o zložení zábezpeky (finančných
prostriedkov) uchádzačom na bankový účet verejného obstarávateľa podľa bodu 15/ súťažných podkladov.
16.3.8 Kópiu súťažnej ponuky „OSTATNÉ“ na pamäťovom médiu CD/DVD v súlade s bodom 13/ týchto súťažných
podkladov.
16.4
Časť ponuky „KRITÉRIA“ má obsahovať :
16.4.1 Originál dokumentu - Titulný list ponuky, na ktorom je uvedené : s označením, z ktorého jednoznačne
vyplýva , že ide o ponuku na predmet zákazky podľa týchto súťažných podkladov, podpísaný uchádzačom
alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača v prípade skupiny dodávateľov musí byť podpísaný každým
členom skupiny alebo osobou oprávnenou konať v danej veci za člena skupiny.
16.4.2

Návrh uchádzača na plnenie kritérií na vyhodnotenie, podľa časti A.3 súťažných podkladov , ktorá môže
byť vyhotovená podľa vzoru Prílohy č. 2 a musí byť podpísaná uchádzačom, jeho štatutárnym orgánom,
alebo iným zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača v záväzkových vzťahoch
v súlade s oprávnením podnikať. V prípade skupiny dodávateľov podpísaný musí byť každý člen skupiny,
resp. poverený zástupca.

16.4.3 Návrh zmluvy o dielo v jednom vyhotovení podľa súťažných podkladov - Príloha č.3 doplnený a podpísaný
štatutárnym zástupcom uchádzača, vrátane prílohy č. 1 - Cenový návrh – rozpočet. Cena bude určená na
základe výkazov výmer, ktoré sú súčasťou súťažných podkladov pre spracovanie ponuky. Cena sa uvedie v €
bez DPH a s DPH v súlade s časťou A.3 súťažných podkladov. Každá položka oceňovaného výkazu výmer
musí byť vyjadrená číslicou. Návrh zmluvy musí byť doplnený o identifikačné údaje uchádzača a údaje o
stavbyvedúcom
16.5

Kópiu súťažnej ponuky „KRITÉRIA“ na pamäťovom médiu CD/DVD v súlade s bodom 13/ týchto súťažných
podkladov, odporúčame v jednom súbore.

16.6

Uchádzač berie na vedomie, že kópia ponuky na CD/DVD nosiči pre potreby zverejňovania bude zverejnená
po uzavretí zmluvy s úspešným uchádzačom v profile verejného obstarávateľa.

Časť V.
Predkladanie ponuky
17.

Náklady na ponuku

17.1
17.2

Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša záujemca bez finančného nároku
voči verejnému obstarávateľovi, bez ohľadu na výsledok verejného obstarávania.
Ponuky doručené na adresu verejného obstarávateľa a predložené v lehote na predkladanie ponúk sa
uchádzačom nevracajú. Zostávajú ako súčasť dokumentácie vyhláseného verejného obstarávania a budú
archivované.

18.

Uchádzač oprávnený predložiť ponuku

18.1

Ponuku môže predložiť uchádzač - fyzická osoba, právnická osoba alebo skupina takýchto osôb, ktorá na trhu
poskytuje stavebné práce. Uchádzačom je hospodársky subjekt, ktorý predložil ponuku.

18.2

Uchádzač nemôže byť v tom istom postupe zadávania zákazky členom skupiny dodávateľov, ktorá predkladá
ponuku. Verejný obstarávateľ vylúči uchádzača, ktorý je súčasne členom skupiny dodávateľov.
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18.3

Skupina dodávateľov nemusí vytvoriť právne vzťahy, musí však stanoviť lídra skupiny dodávateľov. Všetci
členovia takejto skupiny dodávateľov utvorenej na dodanie predmetu zákazky musia udeliť splnomocnenie
jednému z členov skupiny dodávateľov konať v mene všetkých členov skupiny dodávateľov a prijímať pokyny
v celom procese tohto verejného obstarávania ako aj konať v mene skupiny pre prípad prijatia ich ponuky,
podpisu zmluvy a komunikácie/zodpovednosti v procese plnenia zmluvy. Verejný obstarávateľ bude
komunikovať len s určeným členom a nie so všetkými členmi skupiny.

18.4

Pred podpisom zmluvy sa vyžaduje, aby skupina dodávateľov z dôvodu riadneho plnenia zmluvy uzatvorila a
predložila verejnému obstarávateľovi požadovanú právnu formu v súlade správnymi predpismi, ktorá bude
zaväzovať zmluvné strany, aby ručili spoločne za záväzky voči verejnému obstarávateľovi vzniknuté pri
realizácii predmetu zákazky.

18.5

V prípade, že skupina dodávateľom bude úspešným uchádzačom bude návrh zmluvy podpísaný oprávneným
zástupcom každého účastníka skupiny dodávateľov, a v čl. 1. Návrhu zmluvy o dielo budú uvedené všetky
údaje za každého člena skupiny samostatne, príp. ak bude podpisovať zmluvu splnomocnený zástupca
skupiny je potrebné aby predložil plnú moc originál alebo overenú fotokópiu, v ktorej bude jasne uvedené,
že splnomocnenie platí aj na podpis zmluvy s verejným obstarávateľom.

18.6

Uchádzač predloží ponuku v uzavretom obale , ktorý bude obsahovať dva samostatné obaly na uvedené časti
(Ostatné a Kritéria), osobne, kuriérom alebo prostredníctvom poštovej zásielky na adresu verejného
obstarávateľa Obec Pribylina, uvedenú v bode 1/súťažných podkladov, v lehote na predkladanie ponúk.

18.7

V prípade, ak uchádzač predloží ponuku prostredníctvom poštovej zásielky, je rozhodujúci termín (hodina
a deň) doručenia ponuky verejnému obstarávateľovi.

18.8

Pri osobnom doručení ponuky uchádzačom, verejný obstarávateľ vydá uchádzačovi potvrdenie o jej prevzatí,
v ktorom uvedie dátum, miesto a čas prevzatia ponuky.

18.9

Ponuka predložená v listinnej podobe po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk uvedenej v bode 20.1. sa
vráti uchádzačovi neotvorená.

19.

Označenie obálky ponuky

19.1

Na obálke ponuky je potrebné uviesť nasledovné údaje :

názov a sídlo adresa verejného obstarávateľa

obchodné meno a sídlo/miesto podnikania uchádzača alebo obchodné mená a sídla/miesta
podnikania všetkých členov skupiny dodávateľov,

označenie „Súťaž – neotvárať“,

označenie heslom súťaže „Rekonštrukcia miestnych komunikácií Pribylina - Sever“

19.2

Na častiach ponuky „OSTATNÉ“ a „KRITÉRIA“ musia byť uvedené údaje :

názov a sídlo verejného obstarávateľa

obchodné meno a sídlo/miesto podnikania uchádzača alebo obchodné mená a sídla/miesta
podnikania všetkých členov skupiny dodávateľov,

označenie heslom súťaže „Rekonštrukcia miestnych komunikácií Pribylina - Sever“

označenie obalu „Ostatné“ a označenie obalu „Kritéria“

20.

Miesto a lehota na predkladanie ponuky

20.1
20.2

Lehotu na predkladanie ponúk verejný obstarávateľ stanovil do 23.3.2017 do 10.00 hod. miestneho času.
Ponuky záujemcov je potrebné doručiť v lehote na predkladanie ponúk na adresu verejného obstarávateľa :
Obecný úrad Pribylina, Obecná ulica 384/6, 03242 Pribylina
V prípade osobného doručenia, záujemcovia doručia ponuku na adresu verejného obstarávateľa uvedenú v
časti I., bod 1 týchto súťažných podkladov na sekretariáte obecného úradu, v lehote na predkladanie ponúk.
Pracovná doba sekretariátu pre verejnosť (záujemca/uchádzač) je : pondelok až štvrtok od 8:00 hod. do
15:00 hod, v piatok od 8:00 hod. do 12:00 hod.(obedňajšia prestávka je od 11:00 do 12:00 hod.).
Pracovníčka sekretariátu obecného úradu vydá uchádzačovi potvrdenie o predložení ponuky.
Ponuka záujemcu predložená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk sa vráti záujemcovi neotvorená.

20.3

20.4
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Časť VI.
Otváranie a vyhodnocovanie ponúk
21.

Otváranie ponúk

21.1

Otváranie ponúk sa uskutoční na adrese verejného obstarávateľa :

22.1.

Obecný úrad Pribylina, Obecná ulica 384/6, 03242 Pribylina

21.2
21.3

Otváranie ponúk časti „Ostatné“ sa uskutoční dňa : 23.03.2017 o 14:00 hod.
Otváranie ponúk je neverejné. Na otvorenie a posúdenie splnenia podmienok účasti aj na vyhodnotenie
ponúk bude zriadená verejným obstarávateľom komisia. Komisia overí neporušenosť ponuky a následne
otvorí časť ponuky označenú ako „Ostatné“. Každú otvorenú časť ponuky „Ostatné“ komisia označí
poradovým číslom v tom poradí ako bola predložená. Po otvorení všetkých ponúk časť Ostatné“ komisia
vykoná úkony v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z., ktoré pozostávajú z vyhodnotenia tejto časti ponuky,
kontroly podmienok účasti, podaní vysvetlenia, doplnenia a vylúčenia ponúk.
Najneskôr v deň otvárania časti ponuky, označenej ako „Ostatné“ a označenej ako „Kritéria“ verejný
obstarávateľ zverejní v profile informáciu s uvedením dátumu otvárania príslušnej časti ponuky.
Otváranie časti ponúk „Kritéria“ vykoná komisia len vo vzťahu k ponukám, ktoré neboli vylúčené, medzi
odoslaním oznámenia a otváraním tejto časti ponuky , musí byť aspoň 5 pracovných dní, v súlade s §52 ods.2
Zákona.
Pri otváraní obálok označených ako „Kritéria“, komisia každú otvorenú ponuku označí rovnakým poradovým
číslom ako časť ponuky „Ostatné“, predloženú tým istým uchádzačom. Otváranie sa uskutoční na adrese
podľa bodu 22.1, v termíne podľa §52 ods. 2 a spôsobom podľa §52 ods.3 zákona č. 343/2015 Z. z. .
Na otváraní sa môže zúčastniť uchádzač zastúpený štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu
uchádzača alebo splnomocnenou osobou na zastupovanie uchádzača. Uchádzač (fyzická osoba), štatutárny
orgán alebo člen štatutárneho orgánu uchádzača (právnická osoba) sa preukáže na otváraní ponúk
preukazom totožnosti a kópiou platného dokladu o oprávnení podnikať. Poverený zástupca uchádzača sa
preukáže preukazom totožnosti, kópiou dokladu o oprávnení na podnikanie splnomocniteľa a plnou mocou
na zastupovanie uchádzača na otváranie ponúk. Plná moc musí byť podpísaná v súlade s dokladom na
podnikanie.
Komisia na verejnom otváraní ponúk zverejní obchodné mená alebo názvy, sídla, miesta podnikania alebo
adresy pobytov všetkých uchádzačov a ich návrhy na plnenie kritérií, ktoré sa dajú vyjadriť číslom, určených
verejným obstarávateľom. Ostatné údaje uvedené v časti ponuky, označenej ako "Kritériá" sa nebudú
zverejňovať.
Verejný obstarávateľ najneskôr do piatich dní odo dňa otvárania častí ponúk, označených ako „Kritéria“ pošle
všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuky v lehote na predkladanie ponúk a ktorých ponuka nebola
vylúčená, zápisnicu z otvárania tejto časti ponúk. Táto zápisnica bude obsahovať údaje podľa § 52 ods. 3 ZVO

21.4
21.5

21.6

21.7

21.8

21.9

22.

Vyhodnotenie splnenia podmienok účasti

22.1

Hodnotenie splnenia podmienok účasti bude založené na preskúmaní splnenie podmienok účasti
uchádzačov podľa §40 Zákona a §152 Zákona
Uchádzač, ktorého tvorí skupina podnikateľov , preukazuje splnenie podmienky účasti v súlade s §37 ods.2 :
a.) ktoré sa týkajú osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne
b.) ktoré sa týkajú finančného a ekonomického postavenia za všetkých členov skupiny spoločne
c.) ktoré sa týkajú technickej a odbornej spôsobilosti , za všetkých členov skupiny spoločne
Verejný obstarávateľ posúdi splnenie podmienok účasti týkajúcich sa postavenia uchádzačov v tomto
verejnom obstarávaní z dokladov predložených podľa požiadaviek uvedených vo výzve na predkladanie
ponúk a súťažnými podkladmi
Uchádzač môže preukázať splnenie podmienok účasti jednotným európskym dokumentom (JED) v súlade s
§39 Zákona, t. j. ak uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti jednotným európskym dokumentom,
postupuje verejný obstarávateľ podľa § 55 ods. 1 Zákona

22.2

22.3

22.4
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22.5

22.6

Verejný obstarávateľ písomne požiada uchádzača alebo záujemcu o vysvetlenie alebo doplnenie
predložených dokladov, ak z predložených dokladov nemožno posúdiť ich platnosť alebo splnenie
podmienok účasti
Ponuka uchádzača bude zo súťaže vylúčená v zmysle §40 ods. 6 Zákona ak uchádzač :
a) nesplnil podmienky účasti,
b) predložil neplatné doklady; neplatnými dokladmi sú doklady, ktorým uplynula lehota platnosti,
c) poskytol informácie alebo doklady, ktoré sú nepravdivé alebo pozmenené tak, že nezodpovedajú
skutočnosti,
d) pokúsil sa neoprávnene ovplyvniť postup verejného obstarávania,
e) pokúsil sa získať dôverné informácie, ktoré by mu poskytli neoprávnenú výhodu,
f) konflikt záujmov podľa § 23 nemožno odstrániť inými účinnými opatreniami,
g) na základe dôveryhodných informácií má dôvodné podozrenie, že uchádzač alebo záujemca uzavrel v
danom verejnom obstarávaní s iným hospodárskym subjektom dohodu narúšajúcu hospodársku súťaž, ak
sa táto podmienka uvedie v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania alebo v oznámení použitom
ako výzva na súťaž,
h) pri posudzovaní odbornej spôsobilosti preukázateľne identifikoval protichodné záujmy záujemcu alebo
uchádzača, ktoré môžu nepriaznivo ovplyvniť plnenie zákazky,
i) nepredložil po písomnej žiadosti vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov v určenej lehote,
j) nepredložil po písomnej žiadosti doklady nahradené jednotným európskym dokumentom v určenej lehote,
k) nenahradil inú osobu, prostredníctvom ktorej preukazuje splnenie podmienok účasti finančného a
ekonomického postavenia alebo technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, ktorá nespĺňa
určené požiadavky, v určenej lehote inou osobou, ktorá spĺňa určené požiadavky,
l) nenahradil subdodávateľa, ktorý nespĺňa požiadavky určené verejným obstarávateľom novým
subdodávateľom, ktorý spĺňa určené požiadavky, v lehote podľa § 41 ods. 2.
Komisia posúdi zloženie zábezpeky.
V prípade, ak by komisia skonštatovala, že uchádzač nesplnil stanovené podmienky účasti, verejný
obstarávateľ bezodkladne písomne upovedomia uchádzača alebo záujemcu, že bol vylúčený s uvedením
dôvodu a lehoty, v ktorej môže byť doručená námietka.

23.

Vyhodnocovanie ponúk z hľadiska požiadaviek na predmet zákazky a podľa kritérií

23.1

Platnou ponukou je ponuka, ktorá zároveň neobsahuje žiadne obmedzenia alebo výhrady, ktoré sú v rozpore
s požiadavkami verejného obstarávateľa na predmet zákazky uvedenými verejným obstarávateľom vo výzve
na predkladanie ponúk, v týchto súťažných podkladoch alebo v inej sprievodnej dokumentácii poskytnutej
verejným obstarávateľom v lehote na predkladanie ponúk. Ostatné ponuky budú zo súťaže vylúčené.
Vyhodnocovanie ponúk je neverejné. Komisia vyhodnotí ponuky z hľadiska splnenia požiadaviek verejného
obstarávateľa na predmet zákazky a v prípade pochybností overí správnosť informácií a dôkazov, ktoré
poskytli uchádzači. Ak komisia identifikuje nezrovnalosti alebo nejasnosti v informáciách alebo dôkazoch,
ktoré uchádzač poskytol, písomne požiada o vysvetlenie ponuky a ak je to potrebné aj o predloženie
dôkazov. Vysvetlením ponuky nemôže dôjsť k jej zmene. Za zmenu ponuky sa nepovažuje odstránenie
zrejmých chýb v písaní a počítaní.
Zodpovednosť za údaje v ponuke znáša uchádzač. Verejný obstarávateľ vyzve uchádzača na opravu zrejmých
chýb v písaní a počítaní. Ak verejný obstarávateľ vyžadoval zábezpeku od uchádzačov, komisia posúdi
zloženie zábezpeky.
Ponuky uchádzačov, ktoré budú spĺňať stanovené podmienky a požiadavky na predmet zákazky uvedené vo
výzve a v súťažných podkladoch a neboli zo súťaže vylúčené, budú vyhodnocované podľa §53 Zákona podľa
kritéria/kritérií na hodnotenie ponúk uvedených vo výzve na predloženie ponuky a na základe pravidiel
určených v súťažných podkladoch.
Ak sa pri určitej zákazke javí ponuka ako mimoriadne nízka vo vzťahu k stavebným prácam, komisia požiada
uchádzača o vysvetlenie v zmysle §53 ods.2 Zákona, týkajúce sa tej časti ponuky, ktoré sú pre jej cenu
podstatné.
Verejný obstarávateľ vylúči ponuku v zmysle ustanovenia §53 ods.5 Zákona.

23.2

23.3

23.4

23.5

23.6
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23.7

Ponuky uchádzačov, ktoré nebudú vylúčené, budú vyhodnocované podľa kritérií na vyhodnotenie ponúk
uvedené vo výzve na predkladanie ponúk a spôsobom určeným v časti A3 Kritéria na vyhodnotenie ponúk
a pravidlá ich uplatnenia , týchto súťažných podkladov.

Časť VII.
Dôvernosť a etika vo verejnom obstarávaní
24.

Dôvernosť procesu verejného obstarávania

24.1

Informácie, týkajúce sa preskúmavania, vysvetľovania, vyhodnocovania ponúk a odporúčaní na prijatie
ponuky najúspešnejšieho uchádzača sú dôverné. Členovia komisie na vyhodnocovanie ponúk a zodpovedné
osoby verejného obstarávateľa nebudú počas prebiehajúceho procesu verejného obstarávania poskytovať
alebo zverejňovať uvedené informácie o obsahu ponúk ani uchádzačom, ani žiadnym tretím osobám.
Verejný obstarávateľ bude zachovávať mlčanlivosť o obchodnom tajomstve a o informáciách označených ako
dôverné, ktoré poskytol a označil uchádzač (obchodné tajomstvo). Za dôverné informácie je na účely tohto
zákona možné označiť výhradne technické riešenia a predlohy, návody, výkresy, modely, projektové
dokumentácie, spôsob výpočtu jednotkových cien a ak sa neuvádzajú jednotkové ceny, ale len cena tak
spôsob výpočtu ceny a vzory.
Ustanovením bodov 24.1 a 24.2 , nie je dotknutá povinnosť verejného obstarávateľa oznamovať či zasielať
úradu dokumenty a iné oznámenia, ako aj zverejňovať dokumenty a iné oznámenia podľa Zákona a tiež
povinnosť zverejňovania zmlúv podľa osobitného predpisu.
Verejný obstarávateľ je povinný zabezpečiť, aby vo verejnom obstarávaní nedošlo ku konfliktu záujmov,
ktorý by mohol narušiť alebo obmedziť hospodársku súťaž alebo porušiť princíp transparentnosti a princíp
rovnakého zaobchádzania. Verejný obstarávateľ je povinný prijať primerané opatrenia a vykonať nápravu, ak
zistil konflikt záujmov v súlade s §23 Zákona.

24.2

24.3

24.4

Časť VIII.
Prijatie ponuky
25.

Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk

25.1

Verejný obstarávateľ po vyhodnotení ponúk, po skončení postupu podľa §55 ods.1 Zákona a po odoslaní
všetkých oznámení o vylúčení uchádzača bezodkladne písomne oznámi všetkým uchádzačom, ktorých
ponuky sa vyhodnocovali, výsledok vyhodnotenia ponúk, vrátane poradia uchádzačov a súčasne uverejní
informáciu o výsledku vyhodnotenia ponúk a poradie uchádzačov v profile.
Verejný obstarávateľ úspešnému uchádzačovi oznámi, že jeho ponuku prijíma.
Neúspešnému uchádzačovi oznámi, že neuspel a dôvody neprijatia jeho ponuky. Neúspešnému uchádzačovi
v informácii o výsledku vyhodnotenia ponúk uvedie aj identifikáciu úspešného uchádzača, informáciu o
charakteristikách a výhodách prijatej ponuky a lehotu, v ktorej môže byť doručená námietka.

25.2
25.3

26.
26.1

26.2

26.3

Uzavretie zmluvy
Verejný obstarávateľ uzavrie zmluvu o dielo s úspešným uchádzačom v lehote viazanosti ponúk, najskôr
šestnásty deň odo dňa odoslania informácie o výsledku vyhodnotenia ponúk podľa § 55, ak nebola doručená
žiadosť o nápravu, ak žiadosť o nápravu bola doručená po uplynutí lehoty podľa § 164 ods. 3 alebo ak neboli
doručené námietky podľa § 170. Uzavretá zmluva o dielo nesmie byť v rozpore so súťažnými podkladmi a
ponukou predloženou úspešným uchádzačom. V prípade, ak bola doručená žiadosť o nápravu alebo
námietka, verejný obstarávateľ pri uzatváraní zmluvy o dielo postupuje podľa § 56 ods. 5 až 8 zákona o
verejnom obstarávaní.
Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu o dielo s uchádzačom, ktorý má povinnosť zapisovať sa do
registra partnerov verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z .z. o registri partnerov verejného sektora
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o registri“) a nie je zapísaný v registri partnerov
verejného sektora alebo ktorého subdodávatelia alebo subdodávatelia podľa osobitného predpisu, ktorí
majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora podľa zákona o registri a nie sú
zapísaný v registri partnerov verejného sektora.
Verejný obstarávateľ zároveň nesmie uzavrieť zmluvu o dielo s uchádzačom, pokiaľ osoby podľa § 34 ods. 3,
ktorých technické a odborné kapacity uchádzač využil na preukázanie technickej spôsobilosti alebo
odbornej spôsobilosti, nie sú zapísané v registri partnerov verejného sektora.
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26.4

26.5

26.6

Úspešný uchádzač je povinný poskytnúť verejnému obstarávateľovi riadnu súčinnosť potrebnú na uzavretie
zmluvy o dielo tak, aby mohli byť uzavreté do 10 pracovných dní odo dňa uplynutia lehoty podľa § 56 ods. 4
až 9 zákona o verejnom obstarávaní, ak bol na ich uzavretie písomne vyzvaní.
Ak úspešný uchádzač alebo uchádzači odmietnu uzavrieť zmluvu alebo nie sú splnené povinnosti podľa §56
ods.10 alebo ods.11 Zákona verejný obstarávateľ môže uzavrieť zmluvu, s uchádzačom alebo uchádzačmi,
ktorí sa umiestnili ako druhí v poradí. V prípade, že tento uchádzač neposkytne súčinnosť v súlade s §56
ods.13 Zákona bude verejný obstarávateľ postupovať v súlade s §56 ods.14 Zákona.
Povinnosť podľa odseku 26.3 sa vzťahuje na subdodávateľov po celú dobu trvania zmluvy, ktorá je výsledkom
postupu verejného obstarávania.

27.

Subdodávatelia

27.1

Verejný obstarávateľ pripúšťa plnenie predmetu obstarávania subdodávateľmi v súlade s bodom 26.2 týchto
súťažných podkladov
Úspešný uchádzač je povinný informovať verejného obstarávateľa formou predloženia čestného prehlásenia
o tom, že má alebo nemá záujem plniť predmet zákazky prostredníctvom subdodávateľov, pred podpisom
zmluvy. Čestné prehlásenie o plnení predmetu obstarávania subdodávateľmi, bude súčasťou podpísanej
zmluvy o dielo ako samostatná príloha, v ktorej bude uvedené názov, sídlo a identifikačné údaje
subdodávateľa vrátane percentuálneho podielu plnenie zmluvy tretími osobami.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť subdodávateľa, ktorý je s ním v obchodnom alebo
súdnom alebo inom spore.

27.2

27.3

28.

Záverečné ustanovenia

28.1

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo v prípade nových stavebných prác využiť postup zadávania priamym
rokovacím konaním v zmysle §116 Zákona.
Uchádzač, záujemca , účastník alebo osoba, ktorej práva alebo právom chránené záujmy boli alebo mohli byť
dotknuté postupom verejného obstarávateľa, môže uplatniť revízne postupy v súlade s ustanovením §164 a
§170 Zákona.
Verejný obstarávateľ zruší postup zadávania zákazky , ak sa naplnili podmienky §57 Zákona.

28.2

28.3

A.2 Podmienky účasti uchádzačov
Doklady potrebné na preukázanie splnenia podmienok účasti:
1.1. Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
1. Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti týkajúce sa osobného
postavenia podľa §32 ods. 1 zákona č.343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v platnom znení (ďalej len „zákon“):
a) nebol on, ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu, ani člen dozorného orgánu, ani prokurista
právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych
spoločenstiev, trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, trestný čin založenia, zosnovania a podporovania
zločineckej skupiny, trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny, trestný čin
terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme, trestný čin obchodovania s ľuďmi, trestný čin, ktorého
skutková podstata súvisí s podnikaním alebo trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe,
b) nemá nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové
sporenie v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,
c) nemá daňové nedoplatky v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,
d) nebol na jeho majetok vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu
zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku,
e) je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu,
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f)
g)

h)

nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike
alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,
nedopustil sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného
obstarávania závažného porušenia povinností v oblasti ochrany životného prostredia, sociálneho práva alebo
pracovného práva podľa osobitných predpisov, za ktoré mu bola právoplatne uložená sankcia, ktoré dokáže
verejný obstarávateľ preukázať,
nedopustil sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného
obstarávania závažného porušenia profesijných povinností, ktoré dokáže verejný obstarávateľ preukázať.

2. Uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti podľa odseku 1, predložením dokladov podľa §32 ods.2
zákona, resp. ods.4 a ods.5 zákona alebo podľa §152 zákona
a) písm. a) doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace,
b) písm. b) doloženým potvrdením zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne nie starším ako tri mesiace,
c) písm. c) doloženým potvrdením miestne príslušného daňového úradu nie starším ako tri mesiace,
d) písm. d) doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace,
e) písm. e) doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať
službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky,
f) písm. f) doloženým čestným vyhlásením.
(3) Ak uchádzač má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla,
miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva niektoré z dokladov uvedených v odseku 2 alebo nevydáva ani
rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta
podnikania alebo obvyklého pobytu.
(4) Ak právo štátu uchádzača so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia Slovenskej
republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym
orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte sídla,
miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača.
(5) Konečným rozhodnutím príslušného orgánu verejnej moci na účely tohto zákona sa rozumie
a) právoplatné rozhodnutie príslušného správneho orgánu, proti ktorému nie je možné podať žalobu,
b) právoplatné rozhodnutie príslušného správneho orgánu, proti ktorému nebola podaná žaloba,
c) právoplatné rozhodnutie súdu, ktorým bola žaloba proti rozhodnutiu alebo postupu správneho orgánu zamietnutá
alebo konanie zastavené alebo iný právoplatný rozsudok súdu.
(6) Uchádzač a považuje za spĺňajúceho podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa odseku 1 písm. b)
a c), ak zaplatil nedoplatky alebo mu bolo povolené nedoplatky platiť v splátkach.
(7) Hospodársky subjekt vo verejnom obstarávaní môže preukázať splnenie podmienok účasti osobného postavenia
podľa §32 ods.2, zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov podľa §152 Zákona.
(8) Ak doklady na splnenie podmienok účasti predkladá skupina dodávateľov, preukazuje splnenie podmienok účasti
vo verejnom obstarávaní týkajúce sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne podľa §37 ods.3
zákona. Splnenie podmienok účasti podľa §32 ods.1 písm. e/zákona preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti
predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.
(9) Verejný obstarávateľ pred podpisom zmluvy bude požadovať od úspešného uchádzača originály alebo úradne
osvedčené kópie týchto dokladov
Odôvodnenie primeranosti : splnením podmienky uchádzač preukazuje, že si plní všetky povinnosti dané všeobecne
záväznými predpismi.
1.2 Doklady a dokumenty na preukázanie ekonomického a finančného postavenia - nevyžaduje
Súťažné podklady Obec Pribylina
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1.3 Doklady a dokumenty na preukázanie technickej spôsobilosti : informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na
vyhodnotenie splnenia podmienok:
1.3.1 Doklady podľa § 34 ods. 1 písm. b) - zoznamom stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov
od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác; zoznam
musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených
stavebných prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom:
1. bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dokladom je referencia,
2. bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí
odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo
záujemcu o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na
základe ktorého boli uskutočnené,
Odôvodnenie primeranosti:
Účelom požiadavky na predloženie zoznamu uskutočnených stavebných prác v predchádzajúcom období je
najmä preukázanie skutočnosti, či mal uchádzač v tomto období dostatočnú materiálnu a personálnu
vybavenosť, či je spoľahlivý a technicky spôsobilý zrealizovať predmet zákazky
Minimálna požadovaná úroveň :
§ 34 ods. 1 písm. b) predloží zoznam stavebných prác. Verejný obstarávateľ určil minimálny štandard
(úroveň) na preukázanie splnenia tejto podmienky skutočnosť, aby uchádzač preukázal uskutočnenie
stavebných prác rovnakého alebo porovnateľného charakteru ako je predmet zákazky (t. z. stavebné práce na
výstavbe alebo rekonštrukcii ciest, miestnych komunikácii, chodníkov, parkovísk, námestí alebo iných
verejných priestranstiev, a pod.) v období predchádzajúcich 5 rokov od vyhlásenia verejného obstarávania.
V tomto zozname stavieb (referencií) uchádzač uvedie názov (obchodné meno) a adresu investora predmetnej
stavby, názov stavby, objem diela zrealizovaného uchádzačom v €, rok začatia a ukončenia stavby, meno a tel.
č., prípadne email kontaktnej osoby objednávateľa, u ktorej si možno overiť uvedenú informáciu, potvrdenie
uvedených skutočností zo strany oprávnenej osoby investora s uvedením dátumu, mena, funkcie a podpisu
oprávnenej osoby a odtlačku pečiatky objednávateľa.
Uchádzač sa musí za hodnotené obdobie (spolu za obdobie piatich rokov do vyhlásenia súťaže) preukázať
zoznamom stavebných prác min. na tri stavby, ktorý bude doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní
stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok referenciou,
minimálne na jednu stavbu, ktorej cena za vykonané práce nebude nižšia ako 225.000,-€ bez DPH(alebo
ekvivalent v inej mene).
Uchádzač môže referencie preukázať v súlade s §12 zákona referenciou zverejnenou v evidencii referencií
resp. podľa §187 ods.6 zákona.
V prípade dokladov vystavených v inej mene ako euro, prepočet bude uchádzačom vykonaný kurzom uvedeným
v ECB platný v deň odoslania Výzvy na predkladanie ponúk do vestníka verejného obstarávania. Ak stavebné
práce, uvedeného v referencii, boli uskutočnené v období presahujúcom požadované obdobie, uchádzač uvedie
v zozname alikvotnú časť hodnoty referencie za príslušné požadované obdobie. Ak je hodnota v referencii
uvedená v inej mene, ako v EUR, uchádzač uvedie v zozname hodnotu referencie v pôvodnej mene a následne
vykoná prepočet na EUR . Ak uchádzač preukáže referenciu, ktorú uskutočnil ako subdodávateľ alebo ako člen
skupiny dodávateľov, v zozname dodávok uvedie, akú časť zákazky (aké činnosti) vykonával a hodnotu týchto
činností v eur bez DPH.
b) § 34 ods. 1 písm. g) Údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácií
1.3.2 Doklady podľa § 34 ods. 1 písm. g) ak ide o stavebné práce alebo služby, údajmi o vzdelaní a odbornej
praxi alebo o odbornej kvalifikácií osôb určených na plnenie zmluvy alebo koncesnej zmluvy alebo riadiacich
zamestnancov, ak nie sú kritériom na vyhodnotenie ponúk .
Odôvodnenie primeranosti
Požiadavka na predloženie dokladu o odbornej spôsobilosti stavbyvedúceho na vybrané činnosti podľa § 45 ods.
1 písm. b) a § 45 ods. 4, 5 a § 46a zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný
zákon) v znení neskorších predpisov (stavbyvedúci) v spojení so zákonom č. 138/1992 Zb. o autorizovaných
architektoch a stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov alebo dokladu ekvivalentného podľa práva
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EÚ je nevyhnutnosťou vyplývajúcou z platnej legislatívy pri uskutočňovaní stavieb. Požiadavka na predloženie
profesijného životopisu, vyplynula z rozsahu stavby a požiadavky overiť si skúsenosti osoby zodpovednej za
odborné vedenie stavebných prác počas platnosti zmluvy.
Minimálna požadovaná úroveň :
§ 34 ods. 1 písm. g) predloží údaje o vzdelaní a odbornej praxi alebo odbornej kvalifikácii jedného riadiaceho
zamestnanca (1 osoba), ktorý bude zodpovedný za riadenie stavebných prác predložením :
a.) osvedčenia stavbyvedúceho o vykonaní odbornej skúšky pre činnosť stavbyvedúceho s odborným
zameraním na inžinierske stavby (resp. dopravné stavby) podľa § 45 ods. 1 písm. b) a § 45 ods. 4, 5 a § 46a
zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších
predpisov (stavbyvedúci) v spojení so zákonom č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a stavebných
inžinieroch v znení neskorších predpisov alebo iný ekvivalentný doklad platný v členských krajinách EÚ, predloží
buď originál alebo overenú fotokópiu alebo kópiu, na ktorej bude originál pečiatky stavbyvedúceho a jeho
podpis
b.) profesijný životopis stavbyvedúceho alebo ekvivalentný doklad s podpisom stavbyvedúceho, v ktorom
preukáže skúsenosti stavbyvedúceho s riadením stavebných prác na zákazkách. Profesijný životopis alebo
ekvivalentný doklad bude obsahovať prehľad zamestnania a zoznam relevantných zrealizovaných stavebných
prác, na ktorých vykonával vedenie stavby s uvedením zmluvnej ceny bez DPH, názvu stavby, obdobia realizácie,
miesto stavby a názov a adresy zamestnávateľa (predloží buď originál alebo overenú fotokópiu)
c.) čestné prehlásenie stavbyvedúceho – odborne spôsobilej osoby na výkon tejto funkcie, že bude k dispozícii
počas celej doby plnenia zmluvy týkajúcej sa predmetu zákazky, vrátane uvedenia vzťahu k dodávateľovi, ak nie
je jeho zamestnanec.
Všeobecné informácie:
A.) Uchádzač môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné

kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah v súlade s §34 ods. 3 Zákona . V takomto prípade musí uchádzač
verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude skutočne používať kapacity osoby, ktorej
spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Skutočnosť podľa druhej vety
preukazuje uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni
preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby,
že poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na
preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, musí preukázať splnenie podmienok účasti
týkajúce sa osobného postavenia a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods.
7; oprávnenie uskutočňovať stavebné práce preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky alebo koncesie, na
ktorú boli kapacity uchádzačovi poskytnuté. Ak ide o požiadavku súvisiacu so vzdelaním, odbornou kvalifikáciou
alebo relevantnými odbornými skúsenosťami najmä podľa §34 odseku 1 písm. g) Zákona, uchádzač môže využiť
kapacity inej osoby len, ak táto bude reálne vykonávať stavebné práce , na ktoré sa kapacity vyžadujú.
B.) Podľa § 39 Zákona:
(1) Jednotný európsky dokument na účely tohto zákona je dokument, ktorým hospodársky subjekt môže predbežne
nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené verejným obstarávateľom.
(2) Ak uchádzač preukazuje technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť prostredníctvom inej osoby, jednotný
európsky dokument obsahuje informácie o technickej a odbornej spôsobilosti aj o tejto osobe.
(3)Jednotný európsky dokument (ďalej len JED)je uverejnený na web stránke úradu pre verejné obstarávanie :
http://www.uvo.gov.sk/jednotny-europsky-dokument-pre-verejne-obstaravanie-553.html

zároveň upozorňujeme uchádzača, aby si vzor formulára JED stiahol vo formáte .rtf, umožňuje jeho priame
vypĺňanie a pri jeho vypĺňaní sa riadil manuálom zverejneným na stránke Úrade pre verejné obstarávanie.
JED obsahuje aktualizované vyhlásenie uchádzača/hospodárskeho subjektu, že :
a.) neexistuje dôvod na jeho vylúčenie
b.) poskytne verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi na požiadanie doklady, ktoré nahradil jednotným
európskym dokumentom
Súťažné podklady Obec Pribylina

19

Verejný obstarávateľ : OBEC PRIBYLINA
Podlimitná zákazka na uskutočnenie stavebných prác
Stavba : „„Rekonštrukcia miestnych komunikácií Pribylina Sever“

Hospodársky subjekt v jednotnom európskom dokumente uvedie ďalšie relevantné informácie podľa požiadaviek
verejného obstarávateľa, orgány a subjekty, ktoré vydávajú doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti. Ak
sú požadované doklady pre verejného obstarávateľa priamo a bezodplatne prístupné v elektronických databázach,
hospodársky subjekt v jednotnom európskom dokumente uvedie aj informácie potrebné na prístup do týchto
elektronických databáz najmä internetovú adresu elektronickej databázy, akékoľvek identifikačné údaje a súhlasy
potrebné na prístup do tejto databázy.
(4) Ak uchádzač použije jednotný európsky dokument, verejný obstarávateľ môže na zabezpečenie riadneho
priebehu verejného obstarávania kedykoľvek v jeho priebehu uchádzača písomne požiadať o predloženie dokladu
alebo dokladov nahradených jednotným európskym dokumentom. Uchádzač doručí doklady verejnému
obstarávateľovi do piatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti, ak verejný obstarávateľ neurčil dlhšiu lehotu.
C.) Doklady, ktorými uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti, ktoré sú vyjadrené sumou, záujemca predloží
v mene euro. Ak sú tieto doklady v cudzej mene (inej ako euro), uchádzač ich predloží v pôvodnej mene a v mene
euro. Pri prepočte inej meny na menu euro sa použije kurz Európskej centrálnej banky platný v deň odoslania Výzvy
na predkladanie ponúk do vestníka verejného obstarávania.
D.) Doklady a dokumenty, ktorými uchádzač preukazuje technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť, musia byť
v ponuke predložené ako originály alebo ich úradne osvedčené kópie, pokiaľ nie je uvedené inak, podpísaný
uchádzačom alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača, v prípade skupiny dodávateľov podpísaný každým
členom skupiny alebo osobou / osobami oprávnenými konať v danej veci za člena skupiny .

A.3 KRITÉRIÁ NA HODNOTENIE PONÚK A PRAVIDLÁ ICH UPLATNENIA
1. Jediným kritériom na hodnotenie ponúk je najnižšia cena na celý predmet zákazky v zmysle časti B.2 Spôsob
určenia ceny týchto súťažných podkladov, vrátane DPH v EUR.
2. Posudzovať sa bude konečná celková zmluvná cena za celý zmluvný predmet zákazky, ktorou sa rozumie
konečná fakturačná zmluvná cena za uskutočnenie predmetu zákazky vrátane DPH.
3. Uchádzač určí výslednú cenu súčtom cien všetkých položiek uvedených vo všetkých výkazoch výmer pri
dodržaní uvedených množstiev , t. z. uchádzač doplní svoju jednotkovú cenu za položku výkazu výmer, ktorú
vynásobí uvedeným množstvom a súčet cien je jeho všetkých jednotlivých položiek je jeho ponuková cena.
Ponuková cena musí zahŕňať všetky náklady na dodanie predmetu zákazky (vrátane dopravy na miesto stavby,
náklady na zriadenie zariadenia staveniska, náklady na všetky materiály, náklady na dopravné značenie a pod.)
Pri uchádzačoch, ktorí nie sú platcami DPH bude hodnotená ich celková cena zákazky, pri uchádzačoch, ktorí sú
platcami DPH bude hodnotená cena zákazky vrátane DPH.
4. Uchádzač uvedie svoj návrh na plnenie kritéria vyplnením Prílohy č.2 - vzor.
5. Komisia na vyhodnocovanie ponúk bude vyhodnocovať ponuky uchádzačov, ktorí splnili podmienky účasti.
Hodnotenie bude prebiehať v zmysle §53 Zákona.
6. Postup vyhodnotenia : komisia určí poradie uchádzačov porovnaním výšky cien, podľa stanoveného kritéria za
dodanie celého predmetu zákazky vyjadrených v Euro s DPH, uvedených v jednotlivých ponukách. Komisia teda
zostaví poradie všetkých hodnotených ponúk podľa ponúkaných cien celkom s DPH. Ponuku s najnižšou cenou
celkom vrátane DPH bude pridelené prvé miesto poradia, ďalšie ponuky zoradí vzostupne.
7. Navrhovanú cenu predmetu zmluvy nie je možné navýšiť počas trvania zmluvy v dôsledku registrácie úspešného
uchádzača za platiteľa DPH v prípade, ak počas predkladania ponuky nebol platiteľ DPH.
8. Úspešný uchádzač bude ten, ktorý navrhol najnižšiu celkovú cenu za realizáciu diela. Ostatné ponuky budú
vyhodnotené ako neúspešné.

B.1 Opis predmetu zákazky
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác na stavebnom diele : „Rekonštrukcia miestnych komunikácií,
PRIBYLINA SEVER“, navrhnutom podľa projektovej dokumentácie vypracovanej Ekostaving s.r.o., Ing. Jaroslav Straka,
J.L.Bellu 7, 03101 Liptovský Mikuláš a jedná sa o stavbu :
Rekonštrukcia miestnych komunikácií Pribylina Sever
SO 01 – Rekonštrukcia miestnych komunikácií
SO 02 – Dažďová kanalizácia
Súťažné podklady Obec Pribylina
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STAVEBNO – TECHNICKÉ RIEŠENIE :
Existujúce miestne komunikácie, sú v nevyhovujúcom technickom stave, po realizácii inžinierskych sieti, najmä
splaškovej kanalizácie v strede komunikácie. Koberec miestnych komunikácií je nie jednotný a tvorí ho asfaltový
betón, vibrovaný štrk, betón a spevnená zemina. Jestvujúca miestna komunikácia je napojená na zbernú
komunikáciu – cestu III triedy č. 537 009 Pribylina – Podbanské a cestu II / 537 Pribylina - Podbanské.
Systém dopravy vychádza z požiadavky na zabezpečenie prístupu k jednotlivým domom IBV, prístupu pre odvoz
komunálneho odpadu, vjazd a výjazd zdravotnej a požiarnej techniky. Usmernenie radenia dopravy na prístupových
komunikáciách bude riadené vodorovným a zvislým značením.
Celý dopravný systém IBV je navrhnutý z vetiev :
Vetva „ A „
začína na miestnej komunikácii a pokračuje smerom východným, kde sa napája na vetvu „ C „. Celková dĺžka
komunikácie je 206,45 m a šírka komunikácie 4,0 m. Komunikácia je doplnená jednostranným chodníkom o šírke 1,5
m (dĺžka 162,50m), bez výškového rozdielu. Chodník vrátane obrubníkov a vjazdov k rodinným domom cez priľahlý
chodník sú už vybudované, v súvislosti s projektom cyklotrás v obci. Ostatné vjazdy k rodinným domom sú
predmetom tejto stavby.
Funkčná trieda D1 – komunikácia so zmiešanou prevádzkou. Kategória MOU 6,5 / 20. Jedná sa o jednopruhovú
obojsmernú MK s prvkami uspokojenia dopravy a šírkou jazdného pruhu 3,75 m x 1 a šírka prejazdného chodníka 1,5
m. Vetva A má dl. 206,45 m.
Vetva „ B „
začína na vetve C a pokračuje smerom východným, kde v km 0,170 81 je ukončená a napojená na cestu III / 537 009.
Celková dĺžka komunikácie je 170,81 m a šírka komunikácie je 4,0 m. Komunikácia je doplnená jednostranným
chodníkom o šírke 1,5m (dĺžka 177,06m), bez výškového rozdielu . Chodník vrátane obrubníkov a vjazdov
k rodinným domom cez priľahlý chodník sú už vybudované, v súvislosti s projektom cyklotrás v obci. Ostatné vjazdy
k rodinným domom sú predmetom tejto stavby.
Funkčná trieda D1 – komunikácia so zmiešanou prevádzkou . Kategória MOU 6,5 / 20. Jedná sa o jednopruhovú
obojsmernú MK s prvkami uspokojenia dopravy a šírkou jazdného pruhu 3,75 m x 1 a šírka prejazdného chodníka 1,5
m. Vetva B má dl. 170,81 m.
Vetva „ C „
začína na zbernej komunikácii ceste III triedy č. 537 009 a pokračuje smerom severným, kde sa napája na cestu č. II /
537. Celková dĺžka komunikácie je 212,22 m a šírka komunikácie je 5,0 m. Komunikácia je doplnená jednostranným
chodníkom o šírke 1,5 m (dĺžka 151,60m), bez výškového rozdielu a nového chodníka o dĺžke 54,20m. Chodník ,
ktorý je vybudovaný je vrátane obrubníkov a vjazdov k rodinným domom cez priľahlý chodník, v súvislosti s
projektom cyklotrás v obci. Ostatné vjazdy k rodinným domom sú predmetom tejto stavby.
Funkčná trieda C3. Kategória MOU 6,0/ 20. Jedná sa o dvojpruhovú MK so šírkou jazdných pruhov 2,5 m x 2 a šírkou
chodníka 1,5 m. Vetva C má dl. 212,22 m
Celková dĺžka komunikácií ( vetiev A - C) je 589,48 m .
Smerové vedenie miestnych komunikácií je prispôsobené jestvujúcim miestnym komunikáciám a cestám, na ktoré
sa napája – viď situáciu stavby.
Výškové vedenie miestnych komunikácií bolo prispôsobené jestvujúcim komunikáciám a podmienkam napojenia
komunikácií na jestvujúce cesty a výškovému osadeniu jednotlivých vstupov do rodinných domov.
Vjazdy do vstupov rodinných domov a prechody pre chodcov sú riešené bezbariérovo, t.j. 20mm nad spevnenú
krajnicu komunikácie.
Celkové výškové riešenie je zrejme z výkresu – Pozdĺžny profil a priečne rezy jednotlivých vetiev.
Šírkové usporiadanie obecného chodníka a spevnených plôch bolo navrhnuté s prihliadnutím na miestne podmienky
a účelu obsluhy. Šírka chodníka je 1,5m čo zabezpečuje bezpečný prechod dvoch chodcov. Všetky vstupy a vjazdy na
chodník sa navrhnuté ako bezbariérové , t.j. max. výškový rozdiel medzi komunikáciou a cestou 20mm a sklon max
8,0 %.Priečny sklon obecného chodníka je navrhnutý jednostranný o veľkosti 2,5 % .
Súťažné podklady Obec Pribylina
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Vetva A – B – je navrhnutá v kateg. MOU 6,5 / 20
- šírka jazdného pruhu
- šírka odvodňovacieho pruhu
- bezpečnostný odstup za obrubníkom ( zap. do voľnej š. )
- voľná šírka miestnej komunikácie
- šírka chodníka (už existujúceho)

1 x 3.75 m
1 x 0,25 m
2 x 0,5 m
5,0 m
1,5 m

Vetva C – je navrhnutá v kateg. MOU 6,0 / 20
- šírka jazdného pruhu
- šírka odvodňovacieho pruhu – je súčasťou jazd. pruhu
- bezpečnostný odstup za obrubníkom ( zap. do voľnej š. )
- voľná šírka miestnej komunikácie
- šírka chodníka (už existujúceho a novo navrhovaného)

2 x 2,50 m
1 x 0,25 m
2 x 0,5 m
6,0 m
1,5 m

Konštrukcia miestnych komunikácie :
 Zámková dlažba Semmelrock
City top 200x200x80
 Drvené kamenivo f. 0,2 – 0,4
 Podkladný betón C 12/15
 Štrkodrva f. 0 – 32 ( 70 MPa )
 Geoetília PP 40
 Úprava pláne ( 55 MPa )
Spolu:
Konštrukcia domových vjazdov :
 Zámková dlažba Semmelrock
City top 200x200x80
 Drvené kamenivo f. 0,2 – 0,4
 Podkladný betón C 12/15
 Štrkodrva f. 0 – 32 ( 70 MPa )
 Geoetília PP 40
 Úprava pláne ( 55 MPa )
Spolu:
Konštrukcia chodníka :
 Zámková dlažba Semmelrock
City top 200x100x80
 Drvené kamenivo f. 0,2 – 0,4
 Podkladný betón C 12/15
 Štrkodrva f. 0 – 32 ( 70 MPa )
 Geotextília PP 40
 Úprava pláne ( 55 MPa )
Spolu:

80 mm
40 mm
150 mm
200 mm

470 mm

80 mm
40 mm
150 mm
130 mm

400 mm

60 mm
40 mm
100 mm
150 mm

350 mm

Odvodnenie :
Odvodnenie zemnej pláne komunikácie je zabezpečené priečnym sklonom 3%. pozdĺžnym sklonom terénu
a hĺbkovou drenážou, ktorá sa napojí do dažďovej kanalizácie. Odvodnenie miestnych komunikácií, chodníka
a spevnených plôch je zabezpečené priečnym sklonom 2,5 % pozdĺžnym sklonom komunikácie .
Vetva C - vody s komunikácie a chodníka budú odvedené do odvodňovacieho prúžku, uličných vpustí a dažďovej
kanalizácie.
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Vetva A – B – vody s komunikácie a chodníka budú odvedené do odvodňovacieho žľabu s krytom, ktorý sa napojí do
novovybudovanej dažďovej kanalizácie.
Nová dažďová kanalizácia bude zaústená do existujúcej šachty existujúcej kanalizácie, ktorá je napojená na miestny
potok.
Po skončení výstavby je potrebné osadiť dopravné značenie v zmysle vyhlášky 8/2009 Zb. z. : to sa bude realizovať
spolu s rekonštrukciou miestnej komunikácie.
V rámci výstavby miestnych komunikácií a chodníka pre chodcov je potrebné rešpektovať jestvujúcu kanalizáciu,
vodovod, plynovod a rozvod elek. NN a VN a diaľkový kábel.
Dažďová kanalizácia je navrhnutá z potrubia PP SN0DN300 na jej trase sú navrhnuté kanalizačné šachty, uličné
vpuste a prípojky k uličným vpustiam, zaústená je do existujúcej šachty dažďovej kanalizácie obce. Do dažďovej
kanalizácie sú zaústené aj odvodňovacie žľaby z Vetvy A a B v súlade s projektovou dokumentáciou.
Úspešný uchádzač bude povinný realizovať práce v súlade s podmienkami súťažných podkladov, projektovou
dokumentáciou a harmonogramom prác, ktorý vypracuje úspešný uchádzač a ktorý bude tvoriť Prílohu č. 2 k zmluve
o dielo.
Podrobnejšie je predmet zákazky definovaný v projektovej dokumentácii, ktorá je neoddeliteľnou časťou súťažných
podkladov. Typ dlažby je navrhnutý v naväznosti na už zrekonštruované miestne komunikácie a spevnené plochy
v obci Pribylina.

Ďalšie požiadavky verejného obstarávateľa :
1. V prípade, ak je v súťažných podkladoch, v samostatných prílohách alebo v iných dokumentoch uvedená
konkrétna značka/typ/výrobok, môže uchádzač predložiť aj ekvivalenty inej značky v rovnakej alebo vyššej
kvalite, nesmie top mať vplyv na zhoršenie požadovaných technických parametrov výrobkov resp. materiálov
a navrhnutého vizuálneho architektonického riešenia oproti projektovej dokumentácii. Konečné posúdenie
rovnocennosti ekvivalentného návrhu je výlučne v kompetencii verejného obstarávateľa (prihliada sa na
funkcionalitu, prevádzkovú výdrž, spokojnosť, požadované výkonnostné alebo funkčné požiadavky).
2. Použite ekvivalentného riešenia nemôže byť dôvodom predĺženia lehoty realizácie, zníženie kvality alebo
zmeny ceny predmetu zákazky.
3. Ak uchádzač nevyužije možnosť použitia ekvivalentu a neuvedie vo svojej ponuke obchodný názov materiálu
alebo výrobku, ktorý bol vo výkaze výmer označený obchodným názvom, bude mať verejný obstarávateľ za
to, že uchádzač uvažoval s tým materiálom, technológiou, prípadne výrobkom, ktorého obchodný názov
uviedol verejný obstarávateľ.
4. Použitie ekvivalentu v procese realizácie diela podlieha predchádzajúcemu odsúhlaseniu projektantom
a stavebným dozorom investora.
5. Všetky dodávky súvisiace s realizáciou predmetu zákazky musia byť dodané ako nové dodávky /tovary – nie
je prípustné dodať tovary staršie, repasované , použité a pod. Všetky materiály a technológie použité v
procese realizácie musia byť platne certifikované, resp. musia byť v súlade so zákonom o technických
požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov.
6. Čiastočnú uzávierku a taktiež zvláštne užívanie miestnych komunikácií z dôvodu realizácie stavby, vydá
Obec Pribylina, na základe žiadostí úspešného uchádzača, bez povinnosti úhrady správnych poplatkov.
7. Uchádzač je povinný predložiť najneskôr pri odovzdaní diela objednávateľovi doklady a dokumenty potrebné
ku kolaudácii diela a jeho uvedenia do prevádzky a to najmä : po realizačné geodetické zameranie stavby
vyhotovené odborne spôsobilým geodetom, s výkazom plôch pre určenie množstva zabudovaných
materiálov, záručné listy, certifikáty a atesty, správy o odborných skúškach a prehliadkach, doklad
o uložení odpadu na skládku, resp. zhodnotení odpadu, stavebný denník,
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B.2 SPOSOB URČENIA CENY
1. Cena za obstarávané stavebné práce musí byť stanovená v zmysle zákona NR SR č.18/1996 Z.z. o cenách
v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z. , ktorou sa vykonáva zákon o cenách ako
maximálna a musí zahŕňať všetky náklady súvisiace s predmetom zákazky.
2. Podkladom na zostavenie ceny je neocenený výkaz výmer a projektová dokumentácia, ktoré sú súčasťou
súťažných podkladov
3. Uchádzač musí pre každú požadovanú položku vo výkaze výmer uviesť jednotkovú cenu. Celková cena je
súčtom všetkých súčinov jednotkovej ceny a množstva uvedeného vo výkaze výmet v zozname položiek.
Položky uvedené v zozname položiek, pre ktoré uchádzač neuvedie jednotkovú cenu, budú považované za
už zahrnuté v iných cenách
4. Cena uvedená v návrhu zmluvných podmienok musí obsahovať cenu za celý požadovaný predmet zákazky,
t.j. sumár všetkých ocenených položiek výkazu výmer v súlade s predchádzajúcim bodom. Cenu za dielo
podľa výkazu výmer, vrátane ceny za prípadné ostatné požadované služby so stanovením ceny bez DPH,
hodnoty DPH a ceny za dielo celkom vrátane DPH. Táto cena bude hodnotená podľa časti „A3„ týchto
súťažných podkladov.
5. Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom. Na skutočnosť, že nie je platcom
DPH , upozorní vo svojej ponuke.
6. Uchádzač predloží položkovitý rozpočet stavby vypracovaný v zmysle predloženého výkazu výmer a to 1 x
v tlačenej forme v tvare zhodnom ako je výkaz výmer v prílohe súťažných podkladov, podpísaný uchádzačom
alebo osobou oprávnenou konať v mene uchádzača, v časti ponuky „Kritéria“
7. Súčasťou realizácie stavby sú aj služby, ktoré je uchádzač povinný dodať spolu so stavebnými prácami
a nie sú uvedené ako samostatné položky vo výkaze výmer sú to:
- Vytýčenie inžinierskych sietí
- Porealizačné (skutkové) geodetické zameranie stavby – 2x v tlačenej forme a dva krát v digitálnej forme
- Zneškodnenie prípadne zhodnotenie odpadov, ktoré vznikli pri realizácii stavby (doklad o prevzatí odpadu
alebo zhodnotení odpadu)
- Atesty zabudovaných materiálov, odborné skúšky a prehliadky
- 1 x fotodokumentáciu priebehu výstavby na CD/ DVD nosiči (východiskový stav, realizácia prác, pohľad na
zabudovaný materiál a pod., konečný stav)

B3. Obchodné podmienky plnenia predmetu zákazky
Úspešný uchádzač, s ktorým bude uzatvorená Zmluva o dielo svojim podpisom zmluvy potvrdí, že sa už pri
spracovaní ponuky dôkladne oboznámil so všetkými miestnymi podmienkami a okolnosťami súvisiacimi s realizáciou
predmetu obstarávania a že potvrdzuje záväznosť jednotlivých ustanovení svojej ponuky prenesených do zmluvy o
dielo.
Úspešný uchádzač predloží na rokovaní o podpise zmluvy o dielo prílohy zmluvy a to:
- Prílohu č.1 – Rozpočet , Prílohu č. 2 – Harmonogram prác (časový a vecný) a Prílohu č.3 -Čestné prehlásenie
o subdodávateľoch
1. Uchádzač do súťažnej ponuky (časť OSTATNÉ) predloží jeden krát podpísaný návrh zmluvy o dielo bez príloh.
V návrhu zmluvy uchádzač vyplní čl. 1 podľa skutočnosti, doplní dátum podpisu, podpis štatutára, pečiatku, meno
a kontaktné údaje stavbyvedúceho, bez uvedenia návrhu ceny .
2. Uchádzač do súťažnej ponuky (časť KRITÉRIA) predloží jeden krát podpísaný návrh zmluvy o dielo s prílohou č.1 –
Rozpočet. V návrhu zmluvy uchádzač vyplní čl. 1 podľa skutočnosti, doplní dátum podpisu, podpis štatutára,
pečiatku, meno, kontaktné údaje stavbyvedúceho a uvedie návrh ceny .
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Verejný obstarávateľ : OBEC PRIBYLINA
Podlimitná zákazka na uskutočnenie stavebných prác
Stavba : „„Rekonštrukcia miestnych komunikácií Pribylina Sever“

3.Obchodné podmienky požadované zo strany verejného obstarávateľa nie je prípustné zo strany uchádzača meniť.
Uchádzač môže navrhnúť výhodnejšie zmluvné podmienky pre verejného obstarávateľa oproti vzorovej zmluve.
Obchodné a zmluvné podmienky môžu byť oboma zmluvnými stranami rozšírené alebo podrobnejšie rozpracované
tak, aby neboli v rozpore so súťažnými podkladmi a zmluvnými podmienkami verejného obstarávateľa. Ak budú pre
verejného obstarávateľa nevýhodné, nebude sa na ne prihliadať.
4. Návrh zmluvy musí byť podpísaný štatutárnym zástupcom uchádzača v súlade s dokladom o oprávnení podnikať.
V prípade skupiny dodávateľov musí byť podpísaný každým členom skupiny dodávateľov alebo osobami
oprávnenými konať za každého člena skupiny dodávateľov.
5. Všetky dokumenty, ktoré zmluvný zhotoviteľ od verejného obstarávateľa obdrží budú dôverné a nebude ich
možné použiť bez predchádzajúceho súhlasu verejného obstarávateľa.
6 Verejný obstarávateľ uzavrie zmluvu v lehote viazanosti ponúk. Uzavretá zmluva nesmie byť v rozpore so
súťažnými podkladmi a s ponukou predloženou úspešným uchádzačom .
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