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VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK (PODLIMITNÉ ZÁKAZKY)
Formulár: Formulár č. 7 podľa Vyhlášky č. 171/2013 Z. z.
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ/OBSTARÁVATEĽ

I.2.
I.2.1.

Obec Malý Krtíš
IČO: 17061733
Družstevná 2, 990 01 Malý Krtíš
Slovensko
Kontaktné miesto (miesta): Písecka 745/9, Veľký Krtíš
Kontaktná osoba: Miloslav Bobík
Telefón: +421 903618417
Fax: +421 474911109
Email: miloslavbobik@gmail.com
Ďalšie informácie možno získať na: už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach)
Súťažné a doplňujúce podklady možno získať na: už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach)
Ponuky budú doručené na: už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach)
Druh verejného obstarávateľa/obstarávateľa
Druh verejného obstarávateľa/obstarávateľa
RO - Regionálny alebo miestny orgán
Zatriedenie obstarávajúceho subjektu podľa zákona: § 6 ods. 1 písm. b)

ODDIEL II. PREDMET ZÁKAZKY
II.
II.1.
II.1.2.

II.1.3.

II.1.4.

II.2.
II.2.1.
II.2.2.
II.3.

OPIS
Názov zákazky
Chodníky pre peších ul. Osloboditeľov Malý Krtíš
Druh zákazky a miesto uskutočňovania stavebných prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb
Stavebné práce
Hlavné stavenisko alebo miesto uskutočňovania stavebných prác: Malý Krtíš, ul. Osloboditeľov, Katastrálne územie Malý
Krtíš, parcely č. 146/1 a 525/1
NUTS kód:
SK
Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov)
Predmetom projektu je návrh na výstavbu chodníkov pre peších na Ulici Osloboditeľov v Malom Krtíši.
Stavba je členená na dva stavebné objekty:
-SO-01 Chodníky pre peších
-SO-02 Dažďová kanalizácia
Spoločný slovník obstarávania (CPV)
Hlavný predmet
Hlavný slovník: 45233300-2
Množstvo alebo rozsah zákazky
Celkové množstvo alebo rozsah
určené v rozpočte stavby
Predpokladaná hodnota predmetu zákazky bez DPH
Hodnota: 103 000,0000 EUR
Trvanie zmluvy alebo lehota dodania
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
Zadajte hodnotu: 28

ODDIEL III. OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1.
III.1.1.

Podmienky účasti
Osobné postavenie
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: Uchádzač preukáže splnenie
podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia podľa § 26 ods. 1 zák. č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej zákon o VO) predložením dokladov podľa § 26
ods. 2, resp. ods. 4, 5 alebo § 128 ods. 1 zákona o VO, a to v súlade s § 19 ods. 3 zákona o VO. Skupina dodávateľov
preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia podľa § 31 ods. 3 zákona o VO. Doklady
musia byť predložené v origináli alebo úradne overenej kópii.
Odôvodnenie primeranosti podmienky účasti podľa § 32 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní: § 26 zákona č. 25/2006
Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je vymedzený
taxatívne a verejný obstarávateľ má povinnosť podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia uvedené v § 26
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III.1.2.

III.1.3.

zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
požadovať.
Ekonomické a finančné postavenie
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: Podľa § 27 ods, 1 pís. a) a
b) zák. č. 25/2006 Z.z.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov : Uchádzač predloží: Vyjadrenie banky o schopnosti uchádzača plniť svoje
finančné záväzky, nie staršie ako 3 mesiace ku dňu, v ktorom uplynie lehota na predkladanie ponúk. Verejný
obstarávateľ požaduje takéto vyjadrenie od každej banky, v ktorej má uchádzač vedený účet. V prípade, ak sa banka
vyjadrí, že uchádzač je v nepovolenom debete, alebo že jeho účet je predmetom exekúcie alebo že uchádzač nedodržuje
splátkový kalendár, je potrebné aby uchádzač doložil aj podrobné zdôvodnenie tohto stavu. V prípade, ak z
predložených dokladov alebo z predloženého zdôvodnenia uchádzača bude zrejmé, že uchádzač nie je schopný plniť
svoje finančné záväzky, bude z tejto zákazky uchádzač vylúčený. Uchádzač zároveň predloží aj čestné vyhlásenie
(podpísané osobou/osobami oprávnenou zastupovať uchádzača), v ktorom presne uvedie, v ktorých bankách má vedený
účet (vymenuje všetky banky) a že nemá vedený účet v inej banke (ani v Slovenskej republike a ani v zahraničí)..
Vyjadrenie banky a čestné vyhlásenie požaduje verejný obstarávateľ predložiť v originálnom rovnopise alebo v jeho
úradne overenej fotokópii.
Preloží písomné vyhlásenie , že má uzavretú poistnú zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone
povolania zamestnancov alebo potvrdenie o poistení zodpovednosti za škodu podnikateľa spôsobenú iným subjektom s
výškou poistného krytia v sume nie menej ako 16.000 EUR alebo že takúto poistnú zmluvu uzatvorí v prípade, že bude
víťazom v tejto zákazke v lehote uzatvorenia zmluvy .
Odôvodnenie vyžadovania finančného postavenie účasti: Vzhľadom na to, že úhrady za stavebné práce budú
fakturované s časovým odstupom, verejný obstarávateľ potrebuje mať istotu, že uchádzač dostatočne ekonomicky silný
a aj poistený v prípade vzniknutej škody a aby bol schopný realizovať zákazku aj bez predchádzajúcich záloh a
preddavkov. Táto podmienka účasti má slúžiť aj na to, aby verejný obstarávateľ získal aktuálny údaj o schopnosti
uchádzača plniť svoje finančné záväzky a to od bankového subjektu, ktorý uchádzačovi vedie účet/účty a teda má
prehľad o jeho prípadných finančných problémoch odôvodňujúcich obavu o riadne plnenie zmluvy (napr. o účte, ktorý je
zablokovaný exekútorom a pod.). Finančné postavenie uchádzača je dôležité aj pre to, aby bol uchádzač schopný plniť
svoje povinnosti vyplývajúce zo záruky.
Uchádzač môže na preukázanie finančného a ekonomického postavenia využiť finančné zdroje inej osoby, bez ohľadu
na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač alebo záujemca verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľov
preukázať, že pri plnení zmluvy bude môcť reálne disponovať so zdrojmi osoby, ktorej postavenie využíva na
preukázanie finančného a ekonomického postavenia. Túto skutočnosť preukazuje uchádzač písomnou zmluvou
uzavretou s touto osobou, obsahujúcou záväzok osoby, ktorej zdrojmi mieni preukázať svoje finančné a ekonomické
postavenie, že táto osoba poskytne plnenie počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej zdroje majú byť
použité na preukázanie finančného a ekonomického postavenia musí spĺňať podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 vo
vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli zdroje záujemcovi alebo uchádzačovi poskytnuté.
Technická alebo odborná spôsobilosť
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: Podľa § 28 ods, 1 pís. b) a
g), § 29 a § 30 zák. č. 25/2006 Z.z.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov : Uchádzač predloží: Zoznam stavebných prác uskutočnených za posledných
5 rokov s doplnenými potvrdeniami o uspokojivom vykonaní stavebných prác s uvedením cien, miest a lehôt
uskutočnenia prác a zhodnotenia uskutočnených prác podľa obchodných podmienok ak odberateľom
a/ bol verejný obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí tento verejný obstarávateľ
b/ bola iná osoba ako verejný obstarávateľ , dôkaz o plnení potvrdí odberateľ, ak to nie je možné, vyhlásením
uchádzača o ich uskutočnení
Verejný obstarávateľ požaduje predložiť zoznam realizovaných stavebných prác rovnakého alebo podobného charakteru
a zložitosti ako je predmet zákazky za predchádzajúcich päť rokov (2009, 2010, 2011, 2012, 2013), preukazované
realizované stavebné práce uvedené v predloženom zozname musia byť spolu v minimálnej hodnote 1.500 000,00 - eur
s DPH alebo ekvivalent tejto hodnoty v inej mene prepočítaný podľa kurzu tejto meny platného v Európskej centrálnej
banke ku dňu 1.1.2014. Z uvedených zákaziek v predloženom zozname musí byť aspoň jedna zákazka realizovaná v
celkovej výške min 200000,00 eur bez DPH. a zároveň požadujeme predložiť aj kontaktné osoby odberateľov s
uvedením ich tel. kontaktov.
Uchádzač predloží údajmi o vzdelaní a odbornej kvalifikácii riadiacich zamestnancov zodpovedných za plnenie zmluvy
resp. stavebných prác Verejný obstarávateľ požaduje aby osoba, ktorá bude priamo zodpovedať za Riadenie stavebných
prác preukázala:
1 Odbornú spôsobilosť na výkon činnosti stavbyvedúceho, t. j. musí mať osvedčenie o odbornej spôsobilosti, resp. o
vykonaní odbornej skúšky - odborné zameranie pozemné stavby a vodohospodárske stavby podľa zákona č. 138/1992
Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch alebo iný ekvivalentný doklad preukazujúci
túto skutočnosť, a to predložením overenej kópie osvedčenia alebo kópiou osvedčenia s originálom odtlačky pečiatky a
originálom podpisu tejto odborne spôsobilej osoby.
2. Vyhlásenie uchádzačom deklarovanej odborne spôsobilej osoby na výkon funkcie stavbyvedúceho, že bude
uchádzačovi k dispozícii na plnenie zmluvy týkajúcej sa predmetu zákazky
Uchádzač predloží: certifikát podľa normy STN EN ISO 9001:2009/EN ISO 9001:2008 systém manažérstva kvality a STN
OHSAS 18001:2009/OHSAS 18001:2007- systém manažérstva, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci alebo rovnocenné
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osvedčenia vydané príslušnými orgánmi členských štátov a predloží certifikát kvality vydaného nezávislou inštitúciou,
ktorým sa potvrdzuje splnenie určitých noriem environmentálneho riadenia uchádzačom
Predloží certifikát podľa normy STN EN ISO 14001:2005/EN ISO 14001:2004 systém zameraný na životné prostredie
systém environmentálneho manažérstva alebo rovnocenné osvedčenia vydané príslušnými orgánmi členských štátov
Uchádzač môže na preukázanie finančnej a ekonomickej, technickej a odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné
kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač alebo záujemca verejnému
obstarávateľovi alebo obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude môcť reálne disponovať s kapacitami osoby
, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti. Túto skutočnosť preukazuje
uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s touto osobou, obsahujúcou záväzok osoby, ktorej technickými a odbornými
kapacitami mieni preukázať svoju technickú alebo odbornú spôsobilosť, že táto osoba poskytne svoje kapacity počas
trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej a odbornej spôsobilosti
musí spĺňať podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 zákona vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli kapacity
záujemcovi alebo uchádzačovi poskytnuté. Ak uchádzač preukázal technickú alebo odbornú spôsobilosť odbornými
kapacitami inej osoby a počas zmluvy dôjde k plneniu ktorého sa toto preukázanie týka, uchádzač je oprávnený toto
plnenie poskytnúť len sám alebo prostredníctvom inej osoby, písomnou zmluvou s ktorou toto postavenie preukázal,
možnosť zmeny subdodávateľa tým nie je dotknuté
Zdôvodnenie primeranosti k § 32 ods. 6 zákona o VO: Verejný obstarávateľ má záujem o uzatvorenie zmluvy s
uchádzačom, ktorý preukáže základné skúsenosti s predmetom zákazky a stanovil, podmienky účasti primerane k
povahe predmetu zákazky a vyplývajúc z náročnosti zákazky.
Minimálna požiadavka je vzhľadom na veľkosť projektu veľmi mierna
Vyhradené zákazky pre chránené dielne alebo chránené pracoviská: Nie

ODDIEL IV. POSTUP
IV.1.
IV.1.1.

Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Voľba: Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka z hľadiska
kritérií uvedených nižšie (kritériá na vyhodnotenie ponúk je potrebné uviesť s ich relatívnou váhou alebo v zostupnom
poradí dôležitosti, ak nemožno z preukázateľných dôvodov uviesť ich relatívnu váhu)
Časť: 1
Názov: cena za uskutočnenie stavebných prác
Váha: 70

IV.1.2.
IV.2.
IV.2.1.
IV.2.2.

IV.2.3.
IV.2.4.

Časť: 2
Názov: lehota výstavby v kalendárnych dňoch odo dňa odovzdania staveniska objednávateľom
Váha: 30
Použije sa elektronická aukcia
Nie
Administratívne informácie
Evidenčné číslo spisu, ktoré pridelil verejný obstarávateľ/obstarávateľ
1-malykrtis-vo/2014
Podmienky na získanie súťažných podkladov a doplňujúcich dokumentov
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady alebo o prístup k dokumentom
Dátum a čas: 24.02.2014 10:00
Úhrada za súťažné podklady
Uvedte: Nie
Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 24.02.2014 10:00
Podmienky otvárania ponúk
Dátum a čas: 24.02.2014 13:00
Miesto : Otváranie časti ponuky označenej ako "Ostatné", je neverejné, t.j. účasť uchádzačov, ktorí predložili ponuky v
lehote na predkladanie ponúk sa na otváraní ponúk neumožňuje. Otváranie časti ponúk "Kritéria" bude vykonané len vo
vzťahu k ponukám, ktoré neboli vylúčené a uchádzačom, ktorí nebudú vylúčení, bude oznámený termín a miesto
otvárania časti ponúk "Kritéria".
Osoby oprávnené zúčastniť sa na otváraní ponúk : Na otváraní ponúk časť Kritéria bude umožnená účasť uchádzačov.
Na otváraní obálok s ponukami môže byť uchádzač zastúpený štatutárnym orgánom.

ODDIEL VI. DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
VI.1.
VI.2.

Zákazka sa týka projektu /programu financovaného z fondov EÚ
Nie
Ďalšie doplňujúce informácie
Súťažné podklady budú vydané na základe žiadosti o ich vydanie. Záujemca si ich môže vyžiadať zaslaním, predložením
alebo doručením žiadosti o vydanie na emailovú adresu: miloslavbobik@gmail.com alebo zaslaním poštou na adresu
Písecká 745/9, 990 01 Veľký Krtíš. Záujemca zároveň v žiadosti uvedie spôsob komunikácie a to elektronicky alebo
prostredníctvom pošty. Uchádzač ponuku predloží osobne alebo zaslaním na poštovú adresu: Obec Malý Krtíš ul.
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VI.3.

Družstevná 2, 990 01 Malý Krtíš Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ponuku v prípade, keď sa podstatne
zmenia okolnosti, za ktorých sa oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania vyhlásilo a nebolo ich možné predvídať.
Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboch zmluvných strán (v prípade, že nie je potrebný iný súhlas) a účinnosť
nadobúda dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v súlade so zákonom 546/2010 Z.z,, ktorým sa dopĺňa zákon č.
40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Doklady a dokumenty požaduje verejný obstarávateľ predložiť ako originály alebo úradné overené kópie podpísané
štatutárnym orgánom uchádzača podľa výpisu z OR a ŽL alebo splnomocnenou osobou. Pri splnomocnení je nutné
predložiť plnú moc. Ponuka uchádzača musí byť predložené na na CD/DVD nosiči vo formáte jedného PDF súboru,
bližšie špecifikované v súťažných podkladoch.
Pracovná doba verejného obstarávateľa v prac. Dni v čase od 09.00 hod, do 11.00 hod
Dátum odoslania tejto výzvy
03.02.2014
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