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VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK
HLAVIČKA FORMULÁRA
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1)

I.2)

I.3)

I.4)
I.5)

NÁZOV A ADRESY
Obec Svederník
IČO: 00321664
Svederník 48, 013 32 Dlhé Pole
Slovensko
Kontaktná osoba: Roman Lisický
Telefón: +421 415005680
Email: starosta@svedernik.info
Fax: +421 415005680
Webové sídlo (internetová adresa)
SPOLOČNÉ VEREJNÉ OBSTARÁVANIE
Zákazka zahŕňa spoločné obstarávanie: Nie
Zákazku prideľuje centrálna obstarávacia organizácia: Nie
KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Zadajte adresu (URL): http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/5441alebo
http://www.evoservis.sk/jktina/
Ďalšie informácie možno získať na adrese
iné (vyplňte prílohu A.I)
Príloha A.I): ADRESA A KONTAKTNÉ MIESTO (MIESTA), ODKIAĽ MOŽNO ZÍSKAŤ ĎALŠIE INFORMÁCIE
JK TINA s.r.o.
IČO: 46307192
SNP 362 , 024 01 Kysucké Nové Mesto
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Jozef Kubala
Telefón: +421 911311929
Email: info@jktina.sk
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky: Nie
Chcete vyplniť aj adresu: Áno
Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na
iné (vyplňte prílohu A.II)
Obec Svederník
IČO: 00321664
Svederník 48 , 013 32 Dlhé Pole
Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Roman Lisický
Telefón: +421 415005680
Email: starosta@svedernik.info
Elektronická komunikácia si vyžaduje využitie nástrojov a zariadení, ktoré nie sú všeobecne k dispozícii.: Áno
Neobmedzený a plný priamy prístup k týmto nástrojom a zariadeniam je možný bezplatne na: (URL):
http://www.evoservis.sk/jktina/
DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Regionálny alebo miestny orgán
HLAVNÁ ČINNOSŤ
Všeobecné verejné služby

ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1)
II.1.1)
II.1.2)
II.1.3)
II.1.4)

ROZSAH OBSTARÁVANIA
Názov:
Chodník pri ceste II/507 v obci Svederník
Hlavný kód CPV
45233260-9
Druh zákazky
Práce
Stručný opis:
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II.1.5)

II.1.6)
II.2)
II.2.2)

Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác podľa požiadaviek, ktoré určil verejný obstarávateľ súvisiace s
činnosťou uvedenou v oddiely 45 slovníka obstarávania - Stavebné práce na stavbe chodníka v rozsahu projektovej
dokumentácie.
Celková predpokladaná hodnota
Hodnota bez DPH: 102 073,0000 EUR
(v prípade rámcových dohôd – celková predpokladaná maximálna hodnota za celé obdobie trvania rámcovej dohody)
Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
OPIS
Dodatočné kódy CPV
Časť: 1
45233340-4

Časť: 2
45233253-7
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS:
SK
SK031
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Obec Svederník pri ceste II/507.
II.2.4) Opis obstarávania:
V rozsahu projektovej dokumentácie a zadania.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena nie je jediným kritériom výberu a všetky kritériá sú uvedené len v súťažných podkladoch
II.2.6) Predpokladaná hodnota
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
Trvanie v mesiacoch:: 3
Informácie o obnovenom obstarávaní
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.12)Informácie o elektronických katalógoch
Ponuky musia byť predložené vo forme elektronických katalógov alebo obsahovať elektronický katalóg: Nie
II.2.13)INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Nie

ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1)Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných
registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa podmienky účasti
týkajúce sa osobného postavenia: podľa § 32 ods. 1 písm. e) - je oprávnený uskutočňovať stavebné práce. zákona o
VO. Uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) dokladom podľa § 32 ods. 2 písm. e)
zákona o VO- doloženým dokladom o oprávnení uskutočňovať stavebné práce, ktorý zodpovedá predmetu zákazky.
Odôvodnenie:
Podľa § 114 ods. 2 zákona o VO - na preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia verejný
obstarávateľ vyžaduje doklad o oprávnení uskutočňovať stavebné práce v rozsahu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky.
III.1.2)Ekonomické a finančné postavenie
III.1.3)Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok, odôvodnenie primeranosti každej určenej podmienky: Podľa § 114 ods.2 zákona o
VO verejný obstarávateľ vyžaduje na preukázanie splnenia podmienok účasti doklady, ktorými sa preukazuje technická
alebo odborná spôsobilosť podľa 34 ods. 1 písm. i) zákona o VO - údajmi o priemernom ročnom počte zamestnancov a
o počte riadiacich zamestnancov za predchádzajúce tri roky.
Podľa § 34 ods. 4 zákona o VO verejný obstarávateľ vyžaduje, aby uchádzač a iná osoba, ktorej kapacity majú byť
použité na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, zodpovedali za plnenie zmluvy spoločne.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Uchádzač preukáže, že za predchádzajúce tri roky bol jeho priemerný ročný
počet zamestnancov v priemere rovnom a vyššom ako 20 zamestnancov.
1.Na preukázanie údajov o priemernom ročnom počte zamestnancov za predchádzajúce tri roky (2015, 2014, 2013),
uchádzač predloží ako dôkaz potvrdenie príslušnej Sociálnej poisťovne o priemernom ročnom počte zamestnancov za
požadované obdobie resp. iným dokladom, z ktorého bude možné určiť priemerný ročný počet zamestnancov (napr.
potvrdenie zdravotnej poisťovne, daňového úradu a pod.). V prípade ak uchádzači nemajú sídlo v Slovenskej republike
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predložia ekvivalentný doklad, ktorý sa vydáva v krajine jeho pôvodu.
2.Na preukázanie údajov o počte riadiacich zamestnancov za predchádzajúce tri roky uchádzač poskytne čestné
vyhlásenie o počte riadiacich zamestnancov za predchádzajúce tri roky.
3. 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
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 zákona o VO. Oprávnenie uskutočňovať
stavebné práce preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli kapacity uchádzačovi poskytnuté.
Podľa § 34 ods. 4 zákona o VO verejný obstarávateľ vyžaduje, aby uchádzač a iná osoba, ktorej kapacity majú byť
použité na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, zodpovedali za plnenie zmluvy spoločne.
4.V prípade ak uchádzač preukazuje technickú a odbornú spôsobilosť využitím technických a odborných kapacít inej
osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah túto skutočnosť preukazuje uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s touto
osobou. Súčasťou zmluvy bude potvrdenie príslušnej Sociálnej poisťovne o priemernom ročnom počte zamestnancov za
predchádzajúce tri roky resp. iným dokladom, z ktorého bude možné určiť priemerný ročný počet zamestnancov (napr.
potvrdenie zdravotnej poisťovne, daňového úradu a pod.). V prípade ak osoba, ktorej kapacity majú byť použité nemá
sídlo v Slovenskej republike predloží k zmluve ekvivalentný doklad, ktorý sa vydáva v krajine jeho pôvodu.
Odôvodnenie:
Primeranosť úrovne stanovených podmienok účasti verejným obstarávateľom požaduje vo vzťahu k charakteru,
náročnosti, významu a účelu predmetu zákazky. Požiadavka na preukazovanie splnenia podmienok účasti má zaistiť, aby
sa v konečnom výbere umiestnili len ponuky uchádzačov, ktorí disponujú dostatočnými kapacitami a kvalifikovanými
zamestnancami na realizáciu zákazky podľa špecializovaných technických činnosti v rozsahu požadovaných stavebných
prác. Minimálny počet zamestnancov vychádza s požadovaných profesií pri realizácií zákazky.
III.1.5)Informácie o vyhradených zákazkách
Zákazka je vyhradená pre chránené pracovné dielne a hospodárske subjekty, ktorých hlavným cieľom je sociálna a
profesionálna integrácia postihnutých alebo znevýhodnených osôb: Nie
Uskutočnenie zákazky je vyhradené pre rámcové programy chránených pracovných miest: Nie
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3)Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky: Áno

ODDIEL IV: POSTUP
IV.1)
IV.1.3)
IV.1.6)
IV.2)
IV.2.2)
IV.2.6)

IV.2.7)

OPIS
Informácie o rámcovej dohode
Obstarávanie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody: Nie
Informácie o elektornickej aukcii
Použije sa elektronická aukcia: Nie
ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 10.06.2016 08:00
Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí byť platná do
Ponuka musí platiť do: 31.08.2016
Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 10.06.2016 08:15
Miesto: Obecný úrad Svederník. Otváranie ponúk časti označenej ako "Ostatné".
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Verejný obstarávateľ umožňuje účasť na otváraní častí ponúk,
označených ako Kritériá všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk a ktorých ponuka
nebola vylúčená. Verejný obstarávateľ oznámi uchádzačom miesto a čas otvárania častí ponúk, označených ako Kritériá.

ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2)

VI.3)

INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použije sa elektronické objednávanie: Nie
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia: Nie
Použijú sa elektronické platby: Áno
DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
1.Súťažné podklady sa nachádzajú na zriadenom úložisku Úradu pre verejné obstarávanie na webovej adrese
http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/5441, informatívny dokument a prílohy potrebné na vypracovanie
ponuky sa nachádzajú v elektronickom nástroji EVOSERVIS (ďalej len EN EVOSERVIS) na webovej adrese
www.evoservis.sk/jktina/ .
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VI.5)

2.EN EVOSERVIS zabezpečuje riadenie prístupu prostredníctvom identifikácie a autentifikácie pristupujúcej osoby
(menom a heslom). EN EVOSERVIS na účely identifikácie a autentifikácie umožňuje aj použitie nástrojov podľa § 14 ods.
2 písm. a) - občiansky preukaz s elektronickým čipom a bezpečnostným osobným kódom (elektronická identifikačná
karta - EID).
3.Verejný obstarávateľ bude postupovať pri výbere zhotoviteľa na predmet zákazky postupom podľa § 116 zákona o
VO, ak nastanú skutočnosti uvedené v § 116 ods. 1 písm. b) a d) zákona o VO.
4. Hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené verejným
obstarávateľom - Jednotným európskym dokumentom.
DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
14.05.2016
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