OSOBA PODĽA § 7 ODS. 2 :

AGROREÁL, a.s.
Hlavná 322/166, 076 31 Streda nad Bodrogom
IČO: 31 707 424

SÚŤAŽNÉ PODKLADY
Názov zákazky: REKONŠTRUKCIA HNOJISKA

Druh zákazky: Stavebné práce

V Strede nad Bodrogom, dňa 19.07.2013

Ing. Andrej Sokol
predseda predstavenstva

Súlad súťažných podkladov so zákonom č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) potvrdzuje:

Vo Veľkých Kapušanoch, dňa 19.07.2013

Ing. Blažej Nagyidai
osoba zodpovedná
za verejné obstarávanie zákazky
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A. POKYNY PRE UCHÁDZAČOV
Časť I. Všeobecné informácie
1

IDENTIFIKÁCIA VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA/OBSTARÁVATEĽA
Názov organizácie: AGROREÁL, a.s.
IČO:
31707424
Adresa organizácie: Hlavná 322/166, 076 31 Streda nad Bodrogom
Kontaktná osoba: Ing. Andrej Sokol, predseda predstavenstva
Telefón:
056/6281880
E-mail:
agrorealas@agrorealas.sk

2 PREDMET ZÁKAZKY
2.1. Názov predmetu zákazky: Rekonštrukcia hnojiska
2.2. Predpokladaná hodnota zákazky: 107 499,12 € bez DPH
2.3. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, vrátane vypracovaných technických
samostatnú časť súťažných podkladov B. Opis predmetu zákazky.
2.4. Zatriedenie predmetu zákazky podľa Spoločného slovníka obstarávania (CPV):
Hlavný predmet
Hlavný slovník: 45213240-7 Stavebné práce na poľnohospodárskych budovách
Doplňujúce predmety
Hlavný slovník: 45111100-9 Demolačné práce
45112400-9 Výkopové práce
45223800-4 Kompletovanie a montáž prefabrikovaných konštrukcií
45232130-2 Stavebné práce na potrubí na odvádzanie dažďovej vody
45232400-6 Stavebné práce na stavbe kanalizácie
45261420-4 Izolačné práce proti vode
45262300-4 Betonárske práce
45262310-7 Železobetonárske práce
45262320-0 Vyrovnávacie práce
45262400-5 Montáž oceľových konštrukcií
45442121-1 Natieranie konštrukcií

3

špecifikácií,

tvorí

ROZDELENIE PREDMETU ZÁKAZKY NA ČASTI

3.1 Predmet zákazky nie je rozdelený na časti. Ponuku treba predložiť na celú zákazku.

4

VARIANTNÉ RIEŠENIE

4.1 Uchádzačom sa neumožňuje predložiť variantné riešenie vo vzťahu k požadovanému riešeniu.
4.2 Ak súčasťou ponuky bude aj variantné riešenie, nebude takéto variantné riešenie zaradené do vyhodnotenia
ponúk.

5

MIESTO USKUTOČNENIA STAVEBNÝCH PRÁC

5.1. Miesto uskutočnenia stavebných prác: Na pozemkoch p.č. 333/1, 333/4, 90/1 v k. ú. Klin nad Bodrogom.

6 TYP VEREJNEJ ZMLUVY A TRVANIE ZMLUVY
6.1. Výsledkom súťaže bude uzavretie zmluvy o dielo podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka.
6.2. Trvanie zmluvy: 6 mesiacov
6.3. Podrobné vymedzenie obchodných podmienok tvorí samostatnú časť súťažných podkladov, a to časť C.
Obchodné podmienky v nadväznosti na časť B. Opis predmetu zákazky.

7

ZDROJ FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV

Predmet obstarávania bude financovaný z nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka
SR 2007-2013 pre opatrenie 1.1 Modernizácia fariem a z vlastných zdrojov investora .

8

SKUPINA DODÁVATEĽOV

8.1. Verejného obstarávania sa môže zúčastniť skupina dodávateľov.
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8.2. Nevyžaduje sa od skupiny dodávateľov, aby vytvorila určitú právnu formu (napríklad § 829 Občianskeho
zákonníka, zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov) do predloženia
ponuky.
8.3. Ak ponuka skupiny dodávateľov bude prijatá, verejný obstarávateľ bude vyžadovať vytvorenie určitej právnej
formy pred podpisom zmluvy. Skupina môže vytvoriť subjekt s právnou subjektivitou podľa Obchodného
zákonníka, ale postačuje aj združenie bez právnej subjektivity na základe zmluvy o združení podľa § 829
Občianskeho zákonníka. V takom prípade je potrebné z hľadiska priehľadnosti vzťahov a prípadného
vymáhania záväzkov, aby takáto zmluva obsahovala podmienky pre všetkých účastníkov združenia, ako sa
majú pričiniť o dosiahnutie dojednaného účelu, pre ktorý združenie vzniklo. Zmluva musí obsahovať
splnomocnenie niektorého účastníka združenia na zastupovanie ostatných účastníkov združenia pri
dosahovaní dojednaného účelu združenia a na vykonávanie právnych úkonov a aby v nej bolo určené
spoločné meno združenia, pod ktorým bude združenie vystupovať.
8.4. Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa
osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne a splnenie podmienok účasti vo verejnom
obstarávaní týkajúce sa finančného a ekonomického postavenia a technickej alebo odbornej spôsobilosti
preukazuje spoločne. Splnenie podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní
preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.
8.5. Skupina dodávateľov môže využiť finančné zdroje účastníkov skupiny dodávateľov alebo iných osôb podľa §
27 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní, technické a odborné kapacity účastníkov skupiny dodávateľov
alebo iných osôb podľa § 28 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní.

9

ZRUŠENIE POUŽITÉHO POSTUPU ZADÁVANIA ZÁKAZKY

9.1. Verejný obstarávateľ zruší použitý postup zadávania zákazky, ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa
vyhlásilo verejné obstarávanie.
9.2. Verejný obstarávateľ bezodkladne upovedomí všetkých uchádzačov o zrušení použitého postupu zadávania
zákazky s uvedením dôvodu a oznámi postup, ktorý použije pri zadávaní zákazky na pôvodný predmet
zákazky.

Časť II.

Komunikácia a vysvetlenie

10. KOMUNIKÁCIA MEDZI VEREJNÝM OBSTARÁVATEĽOM A ZÁUJEMCAMI ALEBO UCHÁDZAČMI
10.1 Komunikácia sa uskutočňuje spôsobom, ktorý zabezpečí úplnosť a obsah údajov uvedených v ponuke a
zaručí ochranu dôverných a osobných údajov uvedených v tomto dokumente. Nikto nesmie preskúmavať
jej obsah pred uplynutím lehoty určenej na jej predloženie.
10.2 Oznámenie, odovzdávanie podkladov a dorozumievanie medzi verejným obstarávateľom a uchádzačom
možno uskutočňovať písomne prostredníctvom pošty, faxom, elektronicky alebo telefonicky alebo ich
kombináciou.
10.3 Elektronicky na účely tohto zákona sa rozumie použitie elektronických zariadení na spracovanie vrátane
digitálnej kompresie a uchovávanie údajov, ktoré sú prenášané, posielané a prijímané po vedení,
rádiovými vlnami, optickými prostriedkami alebo inými elektromagnetickými prostriedkami.
10.4 Písomne na účely tohto zákona sa rozumie akékoľvek vyjadrenie pozostávajúce zo slov alebo čísiel, ktoré
možno čítať, reprodukovať a následne odovzdať ďalej. Môže zahŕňať informácie prenášané a uložené
elektronickými prostriedkami.
10.5 Na moment doručenia dôležitých písomností medzi verejným obstarávateľom a uchádzačom, najmä
písomností, s doručením ktorých tento zákon spája plynutie lehôt, sa použijú primerane ustanovenia o
momente doručenia do vlastných rúk podľa všeobecného predpisu o správnom konaní (Zákon č. 71/1967
Zb. o správnom konaní).
11. VYSVETĽOVANIE A DOPLNENIE SÚŤAŽNÝCH PODKLADOV
11.1. Záujemca môže požiadať o vysvetlenie údajov uvedených vo výzve na predkladanie ponúk alebo v
súťažných podkladoch priamo u zodpovednej osoby na adrese: INGREAL DOMUS Veľké Kapušany,
s.r.o., P.O.Hviezdoslava 56/98, 079 01 Veľké Kapušany, kontaktná osoba: Ing. Blažej Nagyidai, tel.
č. 056/6284012, e-mail: info@ingrealdomus.sk.
11.2. Záujemca môže požiadať o vysvetlenie najneskôr šesť pracovných dní pred uplynutím lehoty na
predkladanie ponúk, t.j. do 05.08.2013.
11.3. Verejný obstarávateľ poskytne vysvetlenie údajov uvedených vo výzve na predkladanie ponúk alebo v
súťažných podkladoch bezodkladne, najneskôr do piatich pracovných dní od doručenia žiadosti
o vysvetlenie, všetkým zainteresovaným záujemcom za predpokladu, že o vysvetlenie sa požiada do
lehoty uvedenej v bode 11.2 súťažných podkladov.
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11.4. Ak je to nevyhnutné, verejný obstarávateľ môže doplniť informácie uvedené v súťažných podkladoch, ktoré
preukázateľne oznámi súčasne všetkým záujemcom najneskôr šesť dní pred uplynutím lehoty na
predkladanie ponúk.
12. OBHLIADKA MIESTA USKUTOČNENIA STAVEBNÝCH PRÁC
12.1. Záujemcom sa odporúča vykonať obhliadku miesta realizácie. Výdavky spojené s obhliadkou miesta
stavby znáša záujemca.
12.2. Obhliadka miesta realizácie sa uskutoční dňa 02.08.2013 o 10:00 hodine.
12.3. Záujemcovia, ktorí prejavia záujem o vykonanie obhliadky miesta realizácie predmetu obstarávania,
dostanú informácie priamo u kontaktnej osoby Ing. Andrej Sokol na adrese AGROREÁL, a.s., Hlavná
322/166, 076 31 Streda nad Bodrogom, alebo na telefónnom čísle: 056/6281880, alebo prostredníctvom
elektronickej pošty na „e-mailovej“ adrese: agrorealas@agrorealas.sk.

Časť III. Príprava ponuky
13. JAZYK PONUKY
13.1. Ponuky a ďalšie doklady a dokumenty vo verejnom obstarávaní sa predkladajú v štátnom jazyku.
13.2. Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti uchádzačov so sídlom mimo územia Slovenskej
republiky musia byť predložené v pôvodnom jazyku a súčasne musia byť preložené do štátneho jazyka
okrem dokladov predložených v českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je úradný
preklad v štátnom jazyku.
14. VYHOTOVENIE A OBSAH PONUKY
14.1. Uchádzač predkladá verejnému obstarávateľovi ponuku v listinnej podobe.
14.2. Ponuka musí obsahovať:
14.3.1 Identifikačné údaje uchádzača (v prípade skupiny za každého člena skupiny) : obchodný názov, adresa
sídla uchádzača, IČO, DIČ, IČ DPH, meno, priezvisko, funkcia kontaktnej osoby v rámci procesu
verejného obstarávania, telefónne číslo kontaktnej osoby v rámci procesu verejného obstarávania, emailová adresa pre elektronickú komunikáciu v rámci procesu verejného obstarávania,
14.3.2 doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti, týkajúce sa :
a) osobného postavenia podľa § 26 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní a časti D1. Podmienky účasti
týkajúce sa osobného postavenia
b) finančného a ekonomického postavenie podľa § 27 zákona o verejnom obstarávaní a časti D2.
Podmienky účasti týkajúce sa finančného a ekonomického postavenia a doklady na ich preukázanie
c) technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti podľa § 28 až 30 zákona o verejnom obstarávaní a
časti D3. Podmienky účasti týkajúce sa technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti a doklady
na ich preukázanie
14.3.2.1 Splnenie podmienky účasti možno preukázať podľa § 32 ods. 11 zákona o verejnom
obstarávaní čestným vyhlásením uchádzača, pričom doklady, preukazujúce splnenie
podmienok účasti predkladá verejnému obstarávateľovi úspešný uchádzač alebo uchádzači,
ktorí sa umiestnili na prvom až treťom mieste v poradí podľa § 44 ods. 1 zákona o verejnom
obstarávaní v čase a spôsobom, určeným verejným obstarávateľom.
14.3.2.2 Doklady, ktorým uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti podľa bodu 14.3.2. musia byť
predložené ako originály alebo úradne osvedčené kópie týchto dokladov.
14.3.3 návrh na plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk podľa prílohy č. 1 súťažných podkladov,
14.3.4 ponukový rozpočet (ocenený výkaz výmer), spracovaný podľa bodu 15 časti A. Pokyny pre uchádzačov
a prílohy č. 2 - Zadanie ( neocenený výkaz výmer) v listinnej podobe a na pamäťovom médiu vo formáte
EXCEL,
14.3.5 návrh zmluvy o dielo v jednom vyhotovení, ktorý bude spracovaný podľa časti C. Obchodné podmienky a
prílohy č. 3 – Obchodné podmienky.
15.

MENA A CENY UVÁDZANÉ V PONUKE

15.1. Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena za dodanie požadovaného predmetu obstarávania, uvedená v
ponuke uchádzača, bude vyjadrená v eurách.
15.2. Cena za celý predmet zákazky musí byť stanovená podľa 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 Národnej rady
Slovenskej republiky č.18/1996 Z. z. o cenách.
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15.3. Uchádzač ku každej oceňovanej položke podľa predloženého výkazu položiek uvedie jednotkovú cenu.
Celková cena za dodanie predmetu zákazky je daná súčtom všetkých medzisúčtov/súčinov jednotkovej
ceny a množstva uvedeného v zozname položiek podľa časti súťažných podkladov B. Opis predmetu
obstarávania.
15.4. Navrhovaná zmluvná cena musí obsahovať cenu za celý požadovaný predmet zákazky, súčet/sumár
všetkých položiek, ktorý vychádza z uchádzačom ocenených položiek podľa výkazu položiek predloženého
v prílohe č. 2 súťažných podkladov ako Zadanie.
15.5. Uchádzač bude ponúkať požadované stavebné práce a dodávky materiálov komplexne podľa
neocenených položiek (Zadanie - viď. príloha č. 2 súťažných podkladov) tak, aby celková cena ponuky
pokryla všetky jeho záväzky.
15.6. Pri určovaní cien jednotlivých položiek je potrebné venovať pozornosť všetkým požadovaným údajom, ako
aj pokynom a záväzkom vyplývajúcim z pokynov pre uchádzačov na zhotovenie ponuky, z obchodných
podmienok dodania predmetu obstarávania, ako aj z iných dokladov tvoriacich súčasť zmluvného záväzku
(napr. náklady na prevádzkové, sociálne, výrobné zariadenia staveniska, poistenie stavby atď.).
15.7. Všetky náklady, ktoré nie sú osobitne uvedené v popise položky, ale s ňou bezprostredne súvisia, je
potrebné do príslušnej položky započítať.
15.8. Uchádzač označí položky (tučným písmom, resp. farebne), ktoré bude zabezpečovať subdodávateľmi.
15.9. Ak je uchádzač platiteľom dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“), navrhovanú zmluvnú cenu uvedie v
zložení:
- navrhovaná zmluvná cena bez DPH,
- zákonná sadzba DPH .....% a výška DPH,
- navrhovaná zmluvná cena celkom vrátane DPH.
15.10. Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie navrhovanú cenu celkom ( ktorej súčasťou je aj DPH). Na
skutočnosť, že nie je platiteľom DPH, upozorní/uvedie v ponuke.
16. ZÁBEZPEKA
16.1. Zábezpeka ponuky sa nevyžaduje.

17. NÁKLADY NA PONUKU
17.1 Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez akéhokoľvek
finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi/obstarávateľovi, bez ohľadu na výsledok verejného
obstarávania. Ponuky predložené v lehote na predkladanie ponúk podľa bodu 21.3 uchádzačom
nevracajú, zostávajú ako súčasť dokumentácie z verejného obstarávania zákazky.
18. LEHOTA VIAZANOSTI PONUKY
18.1 Uchádzač je svojou ponukou viazaný od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk až do uplynutia lehoty
viazanosti ponúk stanovenej verejným obstarávateľom do 13.10.2013.
18.2 V prípade, ak bude podaná námietka proti postupu obstarávateľa a začaté konanie o námietkach pred
uzavretím zmluvy bude mať podľa zákona o verejnom obstarávaní odkladný účinok na konanie
obstarávateľa alebo ak bude začatá kontrola postupu obstarávateľa pred uzavretím zmluvy podľa zákona
o verejnom obstarávaní a Úrad pre verejné obstarávanie vydá rozhodnutie o predbežnom opatrení, ktorým
pozastaví konanie verejného obstarávateľa, oznámi sa uchádzačom predpokladané predĺženie lehoty
viazanosti ponúk.
18.3 Uchádzači sú svojou ponukou viazaný do uplynutia verejným obstarávateľom oznámenej, primerane
predĺženej lehoty viazanosti ponúk podľa bodu 18.2.

Časť IV. Predkladanie ponuky
19. UCHÁDZAČ OPRÁVNENÝ PREDLOŽIŤ PONUKU
19.1 Právnická osoba alebo skupina takýchto osôb, ktorá na trhu uskutočňuje stavebné práce.
19.2 Uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku.
19.3 Uchádzač nemôže byť v tom istom postupe zadávania zákazky členom skupiny dodávateľov, ktorá
predkladá ponuku. Verejný obstarávateľ vylúči uchádzača podľa § 39 ods. 5 zákona o verejnom
obstarávaní, ktorý je súčasne členom skupiny dodávateľov.
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20. SPÔSOB PREDLOŽENIA PONUKY
20.1. Ponuka sa doručí v lehote na predkladanie ponúk v uzavretom obale s uvedením obchodného mena a
sídla uchádzača alebo miesta podnikania uchádzača s označením "súťaž – neotvárať!" a heslom súťaže:
„Rekonštrukcia hnojiska“.
20.2. Ak sa ponuka doručuje osobne, verejný obstarávateľ vydá potvrdenie o jej prevzatí, v ktorom uvedie
dátum, čas a miesto prevzatia ponuky.
20.3. Ponuka predložená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk sa vráti uchádzačovi neotvorená.
21. MIESTO A LEHOTA NA PREDKLADANIE PONUKY
21.1. Ponuky je potrebné doručiť na adresu: AGROREÁL, a.s., Hlavná 322/166, 076 31 Streda nad
Bodrogom.
21.2. V prípade osobného doručenia, uchádzač odovzdá ponuku na adrese: AGROREÁL, a.s., Hlavná 322/166,
Streda nad Bodrogom, kontaktnej osobe: Božena Bárányová, v čase od 8:00 hod. do 15:00 hod.
21.3. Lehota na predkladanie ponúk je stanovená na deň 13.08.2013 do 10:15 hod.

22

DOPLNENIE, ZMENA A ODVOLANIE PONUKY

22.1 Uchádzač môže predloženú ponuku dodatočne doplniť, zmeniť alebo vziať späť do uplynutia lehoty na
predkladanie ponúk podľa bodu 21.3.
22.2 Doplnenie, zmenu alebo späťvzatie ponuky je možné vykonať odvolaním pôvodnej ponuky na základe
písomnej žiadosti uchádzača, podpísanej uchádzačom alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača,
doručenej osobne alebo zaslanej prostredníctvom poštovej zásielky na adresu podľa bodu 21.1. Doplnenú,
zmenenú alebo inak upravenú ponuku je potrebné doručiť v lehote na predkladanie ponúk podľa bodu 21.3
a na adresu podľa bodu 21.1.

Časť V. Otváranie a vyhodnotenie ponúk
23. PODMIENKY OTVÁRANIA PONÚK
23.1. Otváranie ponúk sa uskutoční dňa 13.08.2013 o 10:30 hod.
na adrese: AGROREÁL, a.s., Hlavná 322/166, Streda nad Bodrogom v nástennej miestnosti.
23.2. Keďže sa jedná o zákazku, pri ktorej nemôže podať námietky iná osoba, než orgán štátnej správy podľa §
137 ods. 2 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní, verejný obstarávateľ otvára ponuky spôsobom podľa §
100 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní.
23.3. Verejný obstarávateľ umožňuje účasť na otváraní ponúk všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v
lehote na predkladanie ponúk. Na otváraní ponúk môže byť uchádzač zastúpený štatutárnym orgánom
alebo členom štatutárneho orgánu uchádzača, alebo osobou splnomocnenou uchádzačom na jeho
zastupovanie. Uchádzač sa preukáže na otváraní ponúk preukazom totožnosti a kópiou dokladu o
oprávnení podnikať, poverený zástupca uchádzača preukazom totožnosti a plnou mocou na zastupovanie
a kópiou dokladu o oprávnení podnikať.
23.4. Komisia pred otvorením ponúk overí neporušenosť ponúk a zverejní obchodné mená, sídla alebo miesta
podnikania všetkých uchádzačov a ich návrhy na plnenie kritérií, ktoré sa dajú vyjadriť číslicou, určených
verejným obstarávateľom na vyhodnotenie ponúk; ostatné údaje uvedené v ponuke sa nezverejňujú.
23.5. Každú otvorenú ponuku komisia označí poradovým číslom v tom poradí, v akom bola predložená.
23.6. Verejný obstarávateľ najneskôr do piatich dní odo dňa otvárania ponúk pošle všetkým uchádzačom, ktorí
predložili ponuky v lehote na predkladanie ponúk, zápisnicu z otvárania ponúk. Zápisnica obsahuje údaje
zverejnené podľa bodu 23.4.
24. VYHODNOTENIE SPLNENIA PODMIENOK ÚČASTI
24.1 Verejný obstarávateľ posudzuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní v súlade s výzvou na
predkladanie ponúk.
24.2 Verejný obstarávateľ uzná rovnocenné potvrdenie vydané príslušným orgánom iného členského štátu,
ktorým uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ
prijme aj iný rovnocenný doklad predložený uchádzačom.
24.3 Verejný obstarávateľ vyhodnocuje splnenie podmienok účasti podľa § 26 zákona o verejnom obstarávaní
spôsobom podľa § 128 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní.
24.4 Verejný obstarávateľ môže pri vyhodnocovaní splnenia podmienok účasti vo verejnom obstarávaní
uchádzačov a členov skupiny dodávateľov, ktorí sú obchodnou spoločnosťou, požiadať, aby predložili
zoznam všetkých svojich spoločníkov a známych akcionárov, nie starší, ako 60 dní, s uvedením ich mena
a priezviska, obchodného mena alebo názvu, adresy pobytu alebo sídla, identifikačného čísla alebo
dátumu narodenia, ak nebolo pridelené identifikačné číslo.
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24.5 Verejný obstarávateľ písomne požiada uchádzača o vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov
vždy, keď z predložených dokladov nemožno posúdiť ich platnosť alebo splnenie podmienky účasti. Ak ide
o doplnenie dokladov podľa § 26 zákona o verejnom obstarávaní, uchádzač doplní doklady spôsobom
podľa § 132 zákona o verejnom obstarávaní a ak ide o doplnenie iných dokladov alebo o vysvetlenie
dokladov, uchádzač ho doručí verejnému obstarávateľovi/obstarávateľovi, pričom v oboch prípadoch je tak
povinný urobiť do
a) piatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti, ak verejný obstarávateľ použil s uchádzačom formu
komunikácie prostredníctvom poštovej prepravy alebo
b) dvoch pracovných dní odo dňa odoslania žiadosti, ak verejný obstarávateľ použil s uchádzačom
elektronickú formu komunikácie, pokiaľ verejný obstarávateľ/obstarávateľ neurčil dlhšiu lehotu.
24.6 Verejný obstarávateľ vylúči z verejného obstarávania uchádzača, ak
a) nesplnil podmienky účasti,
b) predložil neplatné doklady,
c) nepredložil po písomnej žiadosti podľa bodu 24.5 vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov v
určenej lehote alebo
d) poskytol nepravdivé informácie alebo skreslené informácie.
24.7 Neplatnými dokladmi sú doklady,
a) ktorými uplynula lehota platnosti,
b) ktoré sú neúplné alebo
c) ktoré sú poškodené, nečitateľné alebo pozmenené.
24.8 Spôsob vyhodnotenia splnenia podmienok účasti :
a) komisia bude posudzovať splnenie podmienok účasti podľa kritérií uvedených v oznámení o vyhlásení
verejného obstarávania a tejto časti súťažných podkladov spôsobom SPLNIL – NESPLNIL,
b) ak bude uchádzač hodnotený aspoň raz NESPLNIL, nesplnil podmienky účasti. Uchádzač bude zo
súťaže vylúčený.
24.9 Verejný obstarávateľ bezodkladne písomne upovedomí uchádzača, že bol vylúčený s uvedením dôvodu.
24.10 Námietku proti vylúčeniu uchádzača nemožno podať v zmysle § 140 písm. b) zákona o verejnom
obstarávaní, nakoľko sa jedná o podlimitnú zákazku podľa § 100 až 102 zákona o verejnom obstarávaní
a predpokladaná hodnota zákazky je nižšia, než 200 000 eur; to neplatí ak ide o námietky podané
orgánom štátnej správy podľa § 137 ods. 2 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní.
25. VYHODNOTENIE PONÚK Z HĽADISKA SPLNENIA POŽIADAVIEK VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
25.1. Vyhodnotenie ponúk komisiou je neverejné. Komisia vyhodnotí ponuky z hľadiska splnenia požiadaviek
verejného obstarávateľa na predmet zákazky a náležitosti ponuky a vylúči ponuky, ktoré nespĺňajú
požiadavky na predmet zákazky uvedené vo výzve na predkladanie ponúk a v súťažných podkladoch
alebo náležitosti ponuky.
25.2. Komisia môže písomne požiadať uchádzačov o vysvetlenie ponuky. Vysvetlením ponuky nemôže dôjsť
k jej zmene. Za zmenu ponuky sa nepovažuje odstránenie zrejmých chýb v písaní a počítaní.
25.3. Ak sa pri určitej zákazke objaví mimoriadne nízka ponuka vo vzťahu k prácam, komisia môže písomne
požiadať uchádzača o podrobnosti týkajúce sa tej časti ponuky, ktoré sú pre jej cenu podstatné. Uchádzač
musí doručiť odôvodnenie nízkej ponuky do piatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti, pokiaľ
komisia neurčila dlhšiu lehotu. Tieto podrobnosti sa môžu týkať najmä:
a) hospodárnosti stavebných postupov,
b) technického riešenia alebo osobitne výhodných podmienok, ktoré má uchádzač k dispozícii na
uskutočnenie stavebných prác,
c) osobitosti stavebných prác navrhovaných uchádzačom,
d) súladu so zákonmi, ktoré sa týkajú ochrany zamestnanosti a pracovných podmienok platných na mieste
uskutočnenia stavebných prác,
e) možnosti uchádzača získať štátnu pomoc.
25.4. Ak boli predložené najmenej tri ponuky od uchádzačov, ktorí spĺňajú podmienky účasti, ktoré spĺňajú
požiadavky verejného obstarávateľa /obstarávateľa na predmet zákazky, mimoriadne nízkou ponukou je
vždy aj ponuka, ktorá obsahuje cenu plnenia, ktorá je najmenej o
a) 30 % nižšia, než priemer cien plnenia podľa ostatných ponúk,
b) 15 % nižšia, než je cena plnenia podľa ponuky s druhou najnižšou cenou plnenia a zároveň
c) 15 % nižšia ako predpokladaná hodnota zákazky, ak je vyjadrená konkrétnym číslom.
25.5.
Komisia zohľadní vysvetlenie ponuky uchádzačom v
súlade s požiadavkou podľa bodu 25.2 alebo odôvodnenie mimoriadne nízkej ponuky uchádzačom, ktoré
vychádza z predložených dôkazov. Po písomnom odôvodnení mimoriadne nízkej ponuky môže komisia
vyzvať uchádzača na osobnú konzultáciu na účely vysvetlenia predloženého odôvodnenia, ktorá sa
nesmie konať skôr ako päť pracovných dní odo dňa doručenia pozvánky.
25.6. Verejný obstarávateľ vylúči ponuku, ak uchádzač
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a) nedoručí písomné vysvetlenie ponuky na základe požiadavky podľa bodu 25.2 v lehote piatich
pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti o vysvetlenie, ak komisia neurčí dlhšiu lehotu,
b) predložené vysvetlenie ponuky nie je v súlade s požiadavkou podľa bodu 25.2,
c) nedoručí písomné odôvodnenie mimoriadne nízkej ponuky v lehote podľa bodu 25.3,
d) nedostaví sa po výzve komisie na osobnú konzultáciu na účely vysvetlenia predloženého odôvodnenia
mimoriadne nízkej ponuky alebo
e) predložené odôvodnenie mimoriadne nízkej ponuky nie je svojím obsahom v súlade s požiadavkou
podľa bodu 25.3.
25.7. Ak uchádzač odôvodňuje mimoriadne nízku ponuku získaním štátnej pomoci, musí byť schopný v
primeranej lehote určenej komisiou preukázať, že mu štátna pomoc bola poskytnutá v súlade s príslušným
právnym predpisom, inak verejný obstarávateľ vylúči ponuku.
25.8. Verejný obstarávateľ písomne oznámi uchádzačovi jeho vylúčenie s uvedením dôvodov vyplývajúcich
najmä z nesúladu predloženej ponuky s technickými špecifikáciami, výkonnostnými požiadavkami a
funkčnými požiadavkami na predmet zákazky určenými verejným obstarávateľom podľa § 34 ods. 2
zákona o verejnom obstarávaní.
25.9. Námietku proti vylúčeniu uchádzača nemožno podať v zmysle § 140 písm. b) zákona o verejnom
obstarávaní, nakoľko sa jedná o podlimitnú zákazku podľa § 100 až 102 zákona o verejnom obstarávaní
a predpokladaná hodnota zákazky je nižšia, než 200 000 eur; to neplatí ak ide o námietky podané
orgánom štátnej správy podľa § 137 ods. 2 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní.
26. VYHODNOTENIE PONÚK
26.1 Komisia vyhodnocuje ponuky, ktoré neboli vylúčené, podľa kritérií určených v oznámení o vyhlásení
verejného obstarávania a v súťažných podkladoch a na základe pravidiel ich uplatnenia určených v časti
E. Kritériá na hodnotenie ponúk a pravidlá ich uplatnenia.
27. INFORMÁCIA O VÝSLEDKU VYHODNOTENIA PONÚK
27.1 Ak uchádzač preukázal splnenie podmienky účasti čestným vyhlásením podľa § 32 ods. 11 zákona
o verejnom obstarávaní, verejný obstarávateľ po vyhodnotení ponúk vyhodnotí splnenie podmienok účasti
úspešným uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí sa umiestnili na prvom až treťom mieste v poradí; ak
dôjde k vylúčeniu uchádzača alebo uchádzačov, vyhodnotí následne splnenie podmienok účasti ďalšieho
uchádzača alebo uchádzačov v poradí. Pri vyhodnotení splnenia podmienok účasti postupuje verejný
obstarávateľ podľa bodu 24, pričom vyzve uchádzačov na predloženie dokladov preukazujúcich splnenie
podmienok účasti v lehote nie kratšej, ako desať pracovných dní odo dňa doručenia výzvy a nepredloženie
dokladov v tejto lehote sa považuje za nesplnenie podmienok účasti.
27.2 Verejný obstarávateľ po vyhodnotení ponúk, po skončení postupu podľa bodu 27.1 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 zverejní informáciu
o výsledku vyhodnotenia ponúk a poradie uchádzačov v profile. Úspešnému uchádzačovi alebo
uchádzačom oznámi, že jeho ponuku alebo ponuky prijíma. Neúspešnému uchádzačovi oznámi, že
neuspel a dôvody neprijatia jeho ponuky. V oznámení uvedie identifikáciu úspešného uchádzača alebo
uchádzačov, informáciu o charakteristikách a výhodách prijatej ponuky.
27.3 Námietku proti vyhodnoteniu ponúk nemožno podať v zmysle § 140 písm. b) zákona o verejnom
obstarávaní, nakoľko sa jedná o podlimitnú zákazku podľa § 100 až 102 zákona o verejnom obstarávaní
a predpokladaná hodnota zákazky je nižšia, než 200 000 eur; to neplatí ak ide o námietky podané
orgánom štátnej správy podľa § 137 ods. 2 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní.

Časť VI. Prijatie ponuky
28.

UZAVRETIE ZMLUVY

28.1 Verejný obstarávateľ uzavrie zmluvu v lehote viazanosti ponúk podľa bodu 18. Uzavretá zmluva nesmie
byť v rozpore so súťažnými podkladmi a s ponukou predloženou úspešným uchádzačom.
28.2 Úspešný uchádzač je povinní poskytnúť verejnému obstarávateľovi riadnu súčinnosť potrebnú na uzavretie
zmluvy tak, aby mohli byť uzatvorené do 30 dní odo dňa odoslania informácie o výsledku vyhodnotenia
ponúk. Ak úspešný uchádzač odmietne uzavrieť zmluvu alebo nesplní povinnosť podľa prvej vety, verejný
obstarávateľ môže uzatvoriť zmluvu s uchádzačom, ktorý sa umiestnil ako druhý v poradí. Ak uchádzač,
ktorý sa umiestnil druhý v poradí odmietne uzavrieť zmluvu, alebo neposkytne verejnému obstarávateľovi
riadnu súčinnosť, potrebnú na jej uzavretie tak, aby mohla byť uzatvorená do 30 dní odo dňa, keď bol na
jej uzavretie písomne vyzvaný, verejný obstarávateľ môže uzatvoriť zmluvu s uchádzačom, ktorý sa
umiestnil ako tretí v poradí. Uchádzač, ktorý sa umiestnil tretí v poradí je povinný poskytnúť verejnému
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obstarávateľovi riadnu súčinnosť, potrebnú na uzavretie zmluvy tak, aby mohla byť uzatvorená do 30 dní
odo dňa, keď bol na jej uzavretie písomne vyzvaný.

Časť VII. Dôvernosť procesu verejného obstarávania
29. DÔVERNOSŤ PROCESU VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
29.1 Verejný obstarávateľ zachováva mlčanlivosť o obchodnom tajomstve a o informáciách označených ako
dôverné, ktoré im uchádzač poskytol; na tento účel uchádzač označí, ktoré skutočnosti sú obchodným
tajomstvom. Za dôverné informácie je na účely zákona o verejnom obstarávaní možné označiť výhradne
technické riešenia a predlohy, návody, výkresy, projektové dokumentácie, modely, spôsob výpočtu
jednotkových cien. Ustanoveniami prvej a druhej vety nie sú dotknuté ustanovenia zákona o verejnom
obstarávaní, ukladajúce povinnosť verejného obstarávateľa oznamovať či zasielať Úradu pre verejné
obstarávanie dokumenty a iné oznámenia, ako ani ustanovenia ukladajúce verejnému obstarávateľovi a
Úradu pre verejné obstarávanie zverejňovať dokumenty a iné oznámenia podľa zákona o verejnom
obstarávaní a tiež povinnosti zverejňovania zmlúv podľa osobitného predpisu (§ 47a Občianskeho
zákonníka).
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B. OPIS PREDMETU ZÁKAZKY
1. Stručný opis zákazky:
Predmetom zákazky sú stavebné úpravy a rekonštrukcia jestvujúceho hnojiska a žumpy. Komplexný objekt
„Hnojisko“ bude realizovaný na jestvujúcich povrchových plochách hnojiska. Dopravná infraštruktúra sa
nemení, príjazd na hnojisko je po jestvujúcej prístupovej komunikácii.
2. Technické riešenie
Búracie práce - Demontáž železobetónových panelov – stredný múr hnojiska – 29 ks panelov tvaru T, z
ktorých 15 ks sa spätne použije v severozápadnej časti hnojiska. Premiestnenie zvyšných panelov mimo
riešeného územia hnojiska. Búracie práce budú pozostávať z odstránenia časti spevnenej asfaltovej plochy v
mieste uloženia oporných panelov na konci hnojiska a taktiež v mieste novonavrhovaných odvodňovacích
žľabov a prípojného potrubia.
Výkopy - Výkopové práce budú pozostávať z výkopu ryhy hĺbky 800 mm od pôvodného terénu pod nové
oporné panely a taktiež rýh pre odvodňovacie žľaby a prípojné potrubie až ku existujúcej žumpe.
Stavebné úpravy – Hnojisko
Stavebné úpravy samotného hnojiska budú pozostávať z týchto činností :
- očistenie existujúcich žb oporných „T“ panelov a následné vyspravenie chýbajúcich, poškodených častí vo
forme dobetonávok,
- zaslepenie montážnych otvorov panelov pomocou cementovej malty,
- očistenie a následné ošetrenie odhalenej výstuže panelov antikoróznym náterovým systémom pre
agresívne prostredie,
- odhalené časti panelov napenetrovať a vyspraviť cementovou stierkou ,
- všetky zvislé špáry panelov vyplniť cementovou maltou,
- väčšie nerovnosti v asfaltovej spevnenej ploche vyspraviť betónovým poterom,
- previesť podkladné betóny v mieste žľabov,
- previesť zhutnené štrkové vankúše pod nové oporné panely - demontované a následne ich osadenie,
- previesť dobetonávky stien v mieste styku starých a nových panelov,
- doplniť podlahu - betónovú mazaninu po odstránených paneloch v strede hnojiska,
- osadiť kanalizačné potrubie pri žľaboch,
- aplikovať hydroizolačnú fóliu : FATRAFOL 803 resp. ekvivalent, hr. 1,5 mm medzi dve ochranné geotextílie
300 g/m2 s vyvedením na ukončujúcu lištu cca 1100 mm nad pôvodný terén dna jamy,
- osadiť odvodňovacie žľaby BGZ-S300 resp. ekvivalent s liatinovým roštom a vpusťou v strede žľabov,
- previesť betonáž spádových poterov 1% ku stredovým žľabom a vstupného nábehu 11% v mieste vjazdu
do hnojiska + výstuž pomocou kari sieti 150/150-ø8 mm s krytím 50 mm pri hornom povrchu. Po obvode je
potrebné kari siete vyhnúť do stien pribetonávky min. 400 mm,
- nad ukončovacou lištou fólie navŕtať otvory (3 ks/panel), pre kotevné fúzy z betonárskej ocele, ktoré sa
osadia pomocou chemických kotiev,
- po uložení kari sieti previesť betonáž stien s následným zvibrovaním,
- do čerstvého betónu osadiť po celom obvode jamy ochranný uholník L 90/60x6,
- nad uholníkom previesť nábehový klin z cementovej malty,
- všetky betónové konštrukcie (staré aj nové) opatriť ochranným náterom vo forme kryštalickej izolácie.
Stavebné úpravy –Žumpa
Stavebné úpravy žumpy budú pozostávať z týchto činností :
existujúcu žumpu je potrebné vyprázdniť a zbaviť všetkých nečistôt,
uložiť kanalizačné potrubie od revíznej šachty pri hnojisku, až po zaústenie do žumpy,
odstrániť všetky voľné a slabo upevnené časti podkladu (stien a podlahy) – otriskovaním,
ošetriť odhalenú výstuže antikoróznym náterovým systémom pre agresívne prostredie,
odhalené časti betónových konštrukcií napenetrovať a vyspraviť cementovou stierkou,
previesť dobetonávky chýbajúcich a poškodených častí stien žumpy,
po obvode zrealizovať zrovnávací, stužujúci veniec 300/250 mm, s hornou hranou v jednej rovine pre
uloženie stropných panelov,
- osadiť žb stropné panely spiroll, do maltového lôžka,
- osadiť oceľové nosníky a zrealizovať dobetonávku stropu,
-
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- previesť ochranné antikorózne nátery všetkých oceľových konštrukcií,
- aplikovať izolačný náterový systém všetkých betónových konštrukcií, pomocou kryštalickej izolácie pre
agresívne prostredie ( napr. Sikkaton Isol ).
3. Ak sa v prílohe alebo na inom mieste v súťažných podkladoch uvádza odkaz na technické špecifikácie
konkrétnych stavebných materiálov, stavebných dielov alebo výrobkov, umožňuje sa uchádzačom predložiť
ponuky s ekvivalentným riešením, ktoré majú porovnateľné technické vlastnosti ako uvedené konkrétne
výrobky v súťažných podkladoch. Verejný obstarávateľ prijme uchádzačom ponúkané výrobky, stavebné
práce, ak sú v súlade so slovenskou technickou normou, ktorou sa prevzala európska norma, s európskym
technickým osvedčením, so spoločnou technickou špecifikáciou, s medzinárodnou normou alebo technickým
referenčným systémom zavedeným európskym úradom pre normalizáciu; uchádzač musí vo svojej ponuke
preukázať, že výrobky a stavebné práce spĺňajúce príslušné normy zároveň spĺňajú na spokojnosť verejného
obstarávateľa požadované výkonnostné alebo funkčné požiadavky.
4. Za vhodný spôsob podľa bodu 3 možno považovať aj predloženie technickej dokumentácie výrobcu alebo
skúšobný protokol vydaný skúšobným a kalibračným laboratóriom, certifikačným a inšpekčným orgánom
spĺňajúcim platné európske normy. Verejný obstarávateľ bude akceptovať certifikáty vydané takouto
inštitúciou so sídlom v inom členskom štáte.
5. Podrobná špecifikácia zákazky je uvedená v prílohe č. 2 - Zadanie s výkazom výmer.
6. V prípade nesúladu projektovej dokumentácie a zadania (výkazu výmer), platia údaje uvedené v zadaní
(výkaze výmer).
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C. OBCHODNÉ PODMIENKY
1. Verejný obstarávateľ stanovuje minimálne obchodné podmienky (príloha č. 3), ktoré musia byť súčasťou
zmluvy o dielo.
2. Uchádzač doplní minimálne obchodné podmienky o svoje obchodné podmienky a to tak, že:
2.1 doplní údaje označené kurzívou „( doplní uchádzač)“.
2.2 v prípade potreby uvedie aj svoje obchodné podmienky (uchádzač zvýrazní doplnenie obchodných
podmienok).
3. Obchodné podmienky uchádzača nesmú byť v rozpore s podmienkami verejného obstarávateľa, nesmú
verejného obstarávateľa znevýhodňovať alebo mať za následok zvýšené náklady, ktoré verejný obstarávateľ
v súvislosti s predmetom plnenia nepredpokladal a nesmú sa vymykať bežným obchodným zvyklostiam.
4. Ak bude mať verejný obstarávateľ výhrady k doplneným obchodným podmienkam uchádzača, uvedeným
v ponuke, bude rokovať s úspešným uchádzačom o jeho obchodných podmienkach.
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D. PODMIENKY ÚČASTI UCHÁDZAČOV

D1. PODMIENKY ÚČASTI TÝKAJÚCE SA OSOBNÉHO POSTAVENIA

1.

2.

3.
4.

5.

6.

Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 26 ods. 1 zákona č.
25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“), ktoré preukazuje podľa § 26 ods. 2 zákona
o verejnom obstarávaní.
Úrad pre verejné obstarávanie vedie zoznam podnikateľov, ktorí preukázali spôsobilosť na uzavieranie
zmlúv alebo rámcových dohôd vo verejnom obstarávaní a ktorí o zapísanie požiadali. Podnikateľ vo
verejnom obstarávaní preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 26 údajmi
a dokladmi, zapísanými v zozname podnikateľov.
Úrad vydá podnikateľovi, ktorého sa zápis týka, výpis zo zoznamu podnikateľov, a to vo forme
elektronického odpisu podľa osobitného zákona.
Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa
osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Splnenie podmienky účasti podľa § 26 ods. 1
písm. f) zákona o verejnom obstarávaní preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky,
ktorú má zabezpečiť.
Ak uchádzač nemá sídlo v Slovenskej republike a krajina jeho sídla nevydá niektoré z dokladov podľa §
26 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní alebo nevydá ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť
čestným vyhlásením podľa predpisov platných v krajine jeho sídla.
Ak má uchádzač sídlo v členskom štáte inom ako Slovenská republika a právo tohto členského štátu
neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, možno ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom,
správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov
platných v krajine pôvodu alebo v krajine sídla uchádzača.

D2. PODMIENKY ÚČASTI TÝKAJÚCE SA FINANČNÉHO A EKONOMICKÉHO

POSTAVENIA A DOKLADY NA

ICH PREUKÁZANIE

7.

Uchádzač preukáže finančné a ekonomické postavenie:

7.1. podľa § 27 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní vyjadrením banky alebo pobočky
zahraničnej banky, ktorým môže byť prísľub banky alebo pobočky zahraničnej banky o poskytnutí úveru.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Predloženie vyjadrenia banky alebo pobočky zahraničnej
banky, ktorým je prísľub banky alebo pobočky zahraničnej banky o poskytnutí úveru vo výške minimálne
50 000 EUR. Odôvodnenie primeranosti podmienky účasti vo vzťahu k predmetu zákazky podľa § 32 ods.
6 zákona o verejnom obstarávaní: táto podmienka je nevyhnutná z hľadiska spôsobu financovania
predmetu zákazky zo strany objednávateľa, kedy uchádzač musí byť schopný získať finančné krytie na
dodávku predmetu zákazky bez poskytnutia preddavkov zo stany objednávateľa.
8. Uchádzač môže na preukázanie finančného a ekonomického postavenia využiť finančné zdroje inej
osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač verejnému obstarávateľovi
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. Ak uchádzač preukázal finančné a ekonomické
postavenie zdrojmi inej osoby a počas trvania zmluvy dôjde k plneniu, ktorého sa toto preukázanie týka,
uchádzač je oprávnený toto plnenie poskytnúť len sám, alebo prostredníctvom tej osoby, písomnou
zmluvou s ktorou toto postavenie preukázal; možnosť zmeny subdodávateľa tým nie je dotknutá.
9. Ak uchádzač nedokáže z objektívnych dôvodov preukázať finančné a ekonomické postavenie určeným
dokladom, verejný obstarávateľ môže uznať aj iný doklad, ktorým sa preukazuje finančné a ekonomické
postavenie.
10. Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúce sa
finančného a ekonomického postavenia preukazuje spoločne.
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D3. PODMIENKY ÚČASTI TÝKAJÚCE SA TECHNICKEJ SPÔSOBILOSTI ALEBO ODBORNEJ SPÔSOBILOSTI A
DOKLADY NA ICH PREUKÁZANIE

11. Uchádzač preukáže technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť:
11.1. podľa § 28 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní zoznamom stavebných prác uskutočnených
za predchádzajúcich päť rokov doplneným potvrdeniami o uspokojivom vykonaní stavebných prác s
uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia prác a zhodnotenia uskutočnených 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 nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača o ich
uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe
ktorého boli uskutočnené. Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Predloženie minimálne troch
potvrdených referencií o zrealizovaných stavbách podobných predmetu zákazky (novostavba,
rekonštrukcia podobných poľnohospodárskych stavieb) za predchádzajúcich päť rokov ( 2008, 2009,
2010, 2011, 2012) s minimálnym rozpočtovým nákladom 100 000 EUR bez DPH . Zmluvné ceny
vyjadrené v inej mene, uvedie uchádzač v pôvodnej mene a v mene EUR. Prepočet sa bude realizovať
kurzom meny k EURU, ktorý bol platný v deň vyhlásenia verejnej súťaže vo vestníku VO. Akceptované
budú aj také referencie na stavebné práce, ktorých realizácia začala pred rozhodujúcim obdobím, resp.
ktorých realizácia bola ukončená po rozhodujúcom období, pričom budú započítané hodnoty
zodpovedajúce vykonaným stavebným prácam v rozhodujúcom období. Odôvodnenie primeranosti
podmienky účasti vo vzťahu k predmetu zákazky podľa § 32 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní:
určená hodnota je primeraná k rozpočtovým nákladom predmetu obstarávania, táto podmienka uisťuje
verejného obstarávateľa o spôsobilosti uchádzača realizovať predmet zákazky v požadovanom rozsahu
a kvalite.
11.2. podľa § 28 ods. 1 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo
o odbornej kvalifikácii riadiacich zamestnancov, osobitne osôb zodpovedných za riadenie stavebných
prác. Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Predloženie zoznamu vedúcich zamestnancov
s uvedením mena , priezviska, titulu a funkcie, o dĺžke odbornej praxe v stavebníctve, ďalej doklad
o odbornej spôsobilosti stavbyvedúceho - osvedčenie s odborným zameraním stavbyvedúci pre
pozemné stavby v zmysle zákona 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných
stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov, resp. obdobné osvedčenie vydané v krajine
Európskej únie. Odôvodnenie primeranosti podmienky účasti vo vzťahu k predmetu zákazky podľa § 32
ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní: uchádzač musí preukázať, že osoby poverené riadením
stavebných prác na stavbe majú zodpovedajúcu odbornú prax a kvalifikáciu.
11.3. § 28 ods. 1 písm. j) zákona o verejnom obstarávaní údajmi o strojovom a technickom vybavení, ktoré
má uchádzač k dispozícii na uskutočnenie stavebných prác. Odôvodnenie primeranosti podmienky
účasti vo vzťahu k predmetu zákazky podľa § 32 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní: táto podmienka
zaručuje, že predmet zákazky bude realizovaný úspešným uchádzačom (zhotoviteľom), ktorý má
k dispozícií príslušné stroje a zariadenia na riadne plnenie zmluvy.
12. Uchádzač môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a
odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač
verejnému obstarávateľovi/ obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude môcť reálne
disponovať s kapacitami osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti 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 spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť, že táto osoba poskytne svoje kapacity počas celého
trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej alebo
odbornej spôsobilosti, musí spĺňať podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 vo vzťahu k tej časti predmetu
zákazky, na ktorú boli kapacity uchádzačovi poskytnuté. Ak uchádzač preukázal technickú spôsobilosť
alebo odbornú spôsobilosť technickými a odbornými kapacitami inej osoby a počas trvania zmluvy dôjde
k plneniu, ktorého sa toto preukázanie týka, uchádzač je oprávnený toto plnenie poskytnúť len sám,
alebo prostredníctvom tej osoby, písomnou zmluvou s ktorou toto postavenie preukázal; možnosť
zmeny subdodávateľa tým nie je dotknutá.
13. Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúce sa
technickej alebo odbornej spôsobilosti preukazuje spoločne.
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V E R E J N Á S Ú Ť A Ž – VEREJNÁ ZMLUVA NA USKUTOČNENIE STAVEBNÝCH PRÁC
______________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________

Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska podľa § 100 až 102 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

E. KRITÉRIÁ NA HODNOTENIE PONÚK A PRAVIDLÁ ICH UPLATNENIA
1. Verejný obstarávateľ vyhodnocuje ponuky na základe najnižšej ceny.
2. Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je cena za celý predmet zákazky vrátane DPH vyjadrená v eurách.
3. Úspešným uchádzačom súťaže sa stane uchádzač, ktorého ponuka obsahuje v porovnaní s ostatnými
ponukami najnižšiu cenu.

G. PRÍLOHY

Príloha č. 1 – Návrh na plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk (Vzor)
Príloha č. 2 - Zadanie s výkazom výmer
Príloha č. 3 – Obchodné podmienky verejného obstarávateľa
Príloha č. 4 – PD na pamäťovom médiu
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