Obec Hervartov, Hervartov 84, 086 22 Hervartov

Súťažné podklady

Predmet zákazky: „Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Hervartov“

Zadávanie podlimitnej zákazky bez využitia elektronického trhoviska a bez
použitia elektronickej aukcie

Hervartov, dňa 23.01.2014

Miroslav Mackanič
starosta obce

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

Prešov, dňa 23.01.2014
Ing. Ľubica Tomášová
osoba odborne spôsobilá
vo verejnom obstarávaní
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Časť I.
Všeobecné informácie

1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.1.5
1.1.6
1.1.7

IDENTIFIKÁCIA VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Názov organizácie:
Obec Hervartov
Sídlo organizácie:
Hervartov 84, 086 22 Hervartov
IČO:
00322032
Kontaktná osoba:
Ing. Ľubica Tomášová
Mobil:
+421 907910242
Telefón:
054 / 472 37 60
e-mail
obstaravanie2013@gmail.com

1.2

PREDMET ZÁKAZKY
Názov predmetu zákazky: „Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Hervartov“

1.2.1

Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH: 133.606,89 €

1.2.2

Opis predmetu zákazky:
Predmetom zákazky sú stavebné práce – rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci
Hervartov. Podrobné vymedzenie predmetu obstarávania, vrátane vypracovaných technických
špecifikácií, tvorí časť súťažných podkladov v bodoch D,E, príloha č. 3 (Opis predmetu obstarávania,
Technická správa, Výkaz výmer)

1.2.3

Spoločný slovník obstarávania (CPV):
Hlavný predmet – hlavný slovník :
Hlavný predmet
Hlavný slovník: 45311000-0
Číselný kód tovaru pre hlavný predmet a doplňujúce predmety z Hlavného slovníka, prípadne
alfanumerický kód z Doplnkového slovníka Spoločného slovníka obstarávania (CPV/SSO 45311000-0;)
Číselný kód Odvetvovej klasifikácie ekonomických činností (OKEČ) – 45300);
Číselný kód štatistickej klasifikácie produktových činností (KP) – 503.5.45

1.3

KOMPLEXNOSŤ PLNENIA ZÁKAZKY

1.3.1

Verejný obstarávateľ požaduje predloženie ponuky na celý predmet zákazky.

1.3.2

V prípade, že uchádzač predloží ponuku na plnenie len časti zákazky, bude jeho ponuka vylúčená.

1.4

ZDROJ FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV
Predmet zmluvy bude financovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja /ERDF/
prostredníctvom Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast ( ďalej len OP KaHR)
a rozpočtu obce na základe faktúr formou bezhotovostného platobného styku. Lehota splatnosti faktúr je
60 kalendárnych dní odo dňa doručenia. Verejný obstarávateľ neposkytuje preddavky.

1.5

ZMLUVA.

1.5.1

Výsledkom podlimitnej zákazky bude Zmluva o dielo („ďalej len zmluva“) uzavretá v zmysle § 536 a nasl.
Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov na predmet zákazky, ktorý je
podrobne vymedzený v časti D. Opis predmetu zákazky.
Návrh Zmluvy o dielo sa nachádza v prílohe č. 2 súťažných podkladov. Vyplnený návrh zmluvy vrátane
príloh, ktorý musí byť plne v súlade s požiadavkami verejného obstarávateľa a v súlade podľa bodu 1.5.2
časti A týchto súťažných podkladov musí byť podpísaný uchádzačom, jeho štatutárnym orgánom, alebo
osobou oprávnenou konať za uchádzača v záväzkových vzťahoch a dátum jej vystavenia , v prípade
skupiny dodávateľov musí byť podpísané každým členom skupiny alebo osobou/osobami oprávnenými
konať v danej veci za člena skupiny. Zmluvu s prílohami musí uchádzač akceptovať Oprávnenie na
podpísanie zmluvy bude kontrolované napr. z výpisom z obchodného, resp. živnostenského registra
alebo iným relevantným dokladom, z ktorého je zrejmé, že osoba podpisujúca zmluvu je oprávnená k
tomuto úkonu.
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1.5.2

Požiadavky verejného obstarávateľa na obchodné podmienky, ktoré sú uvedené v časti G súťažných
podkladov, sú pre uchádzača záväzné a uchádzačom navrhované obchodné podmienky v zmluve ich
musia v danom rozsahu obsahovať.

1.5.3

Zmluva nesmie byť v rozpore so súťažnými podkladmi a s ponukou predloženou uchádzačom a nesmie
byť v rozpore s platnými právnymi predpismi.

1.6

MIESTO A TERMÍN PLNENIA ZÁKAZKY

1.6.1

Miesto plnenia zákazky: Obec Hervartov, Prešovský kraj, okres Bardejov

1.6.2

Predpokladaná dĺžka trvania zmluvy na zhotovenie predmetu obstarávania alebo predpokladaný termín
ukončenia zhotovenia diela: do 12 mesiacov od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o dielo.

1.7

OPRÁVNENÝ UCHÁDZAČ

1.7.1

Uchádzač na účely zákona o verejnom obstarávaní je fyzická osoba, právnická osoba alebo skupina
takýchto osôb, ktorá na trhu dodáva tovar, uskutočňuje stavebné práce alebo poskytuje službu
a predložila ponuku.

1.7.2

Právnická osoba, ktorej zakladateľ, člen alebo spoločník je politická strana alebo politické hnutie, sa
zadávania zákazky nemôže zúčastniť.

1.8

PREDLOŽENIE PONUKY

1.8.1

Uchádzač vloží kompletnú ponuku (pozostávajúcu z časti „Ostatné“ a časti „Kritériá“) do samostatnej
nepriehľadnej obálky/obalu. Obálka/obal ponuky musí byť uzatvorený, prípadne zapečatený proti
nežiaducemu otvoreniu a označený požadovanými údajmi podľa bodu 4.1 pričom v zmysle § 39 ods.
ZoVO v nadväznosti na § 100 ods. 1 písm. f) bod 1. ZoVO sa ponuka predkladá tak, aby obsahovala
osobitne oddelenú a uzavretú časť týkajúcu sa návrhu na plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk,
označenú slovom „Kritériá“ a osobitne oddelenú a uzavretú ostatnú časť ponuky, označenú slovom
„Ostatné“.
Uchádzač môže predložiť len jednu ponuku. Súčasťou ponuky musia byť: doklady a dokumenty
požadované v oznámení a podľa týchto súťažných podkladov.

1.8.2
1.8.3

Uchádzač predloží ponuku v uzavretom obale podľa bodu 4.1 osobne alebo poštovou zásielkou
na adresu uvedenú v bode 4.2.1 a v lehote na predkladanie ponúk podľa bodu 4.2.2.

1.8.4

Pri osobnom doručení ponuky uchádzačom na adrese uvedenej v bode 4.2.1. verejný obstarávateľ vydá
uchádzačovi potvrdenie o jej prevzatí s uvedením miesta, dátumu a času prevzatia ponuky.

1.8.5

V prípade, ak uchádzač predloží ponuku prostredníctvom poštovej zásielky, je podľa bodu 4.2.2
rozhodujúci termín doručenia ponuky verejnému obstarávateľovi.

1.8.6

Verejný obstarávateľ odporúča predloženie ponuky vo formáte „.pdf“ na CD/DVD nosiči a tieto
dokumenty by nemali obsahovať dôverné informácie a osobné údaje (v zmysle zákona č. 428/2002 Z. z.
o ochrane osobných údajov), nakoľko tieto dokumenty bude potrebné zverejniť v zmysle § 9 ods. 7 ZoVO
v CRDVO. Verejný obstarávateľ odporúča predložiť ponuku v elektronickej podobe, rozdelenú v zmysle
bodu 16. súťažných podkladov na jednotlivé časti ponuky označenej ako „Kritériá“ a ako „Ostatné“ a tak
aj na pamäťové média predložiť v tej ktorej obálke ponuky. Podrobný rozpočet ponuky predkladá
uchádzač vo formáte MS Excel.

1.9

VARIANTNÉ RIEŠENIE

1.9.1

Neumožňuje sa predložiť variantné riešenie.

1.9.2

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

1.10

PLATNOSŤ PONUKY/ LEHOTA VIAZANOSTI PONUK

1.10.1 Ponuky zostávajú platné počas lehoty viazanosti ponúk, do 31.12.2014.
1.10.2 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
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obstarávateľa alebo ak bude začatá kontrola postupu obstarávateľa pred uzavretím zmluvy podľa zákona
o verejnom obstarávaní a úrad vydá rozhodnutie o predbežnom opatrení, ktorým pozastaví konanie
obstarávateľa, oznámi sa uchádzačom predpokladané predĺženie lehoty viazanosti ponúk.
1.10.3 Uchádzači sú svojou ponukou viazaný do uplynutia obstarávateľom oznámenej, primerane predĺženej
lehoty viazanosti ponúk podľa bodu 1.10.2.

1.11

NÁKLADY NA PONUKU

1.11.1 Všetky výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez finančného nároku voči
verejnému obstarávateľovi.

1.11.2 Ponuky doručené na adresu uvedenú v bode 4.2.1 a predložené v lehote na predkladanie ponúk podľa
bodu 4.2.2, sa uchádzačom nevracajú a zostávajú ako súčasť dokumentácie vo verejnej obstarávaní.

1.11.3 Nevybratie uchádzača za zhotoviteľa zákazky, nevytvára nárok na uplatnenie náhrady škody.

1.12

Rozdelenie predmetu zákazky

1.12.1 Rozdelenie predmetu zákazky na časti sa neumožňuje. Verejný obstarávateľ nepripúšťa rozdelenie
predmetu zákazky a predloženie ponuky na časti.

Časť II.
Dorozumievanie a vysvetľovanie

2.1

DOROZUMIEVANIE MEDZI VEREJNÝM OBSTARÁVATEĽOM A UCHÁDZAČMI

2.1.1

Poskytovanie vysvetlení a iné dorozumievanie (ďalej len „informácie“) medzi verejným obstarávateľom
a uchádzačmi sa bude uskutočňovať písomnou formou v štátnom (slovenskom) alebo českom jazyku,
spôsobom, ktorý zabezpečí trvalé zachytenie ich obsahu.

2.1.2

Pri poskytnutí informácií napríklad elektronickou poštou, faxom a pod. (ďalej len „elektronické
prostriedky“), ktorými nemožno trvalo zachytiť ich obsah, tieto informácie sa doručia aj v písomnej forme,
najneskôr do 3 dní odo dňa odoslania informácie elektronickými prostriedkami tak, aby písomná forma
dorozumievania bola doručená v zákonom alebo verejným obstarávateľom určených lehotách
pre konkrétny úkon.

2.1.3

Pri zistení rozdielov medzi obsahom informácie bez trvalého zachytenia obsahu a informácie doručenej
v písomnej forme je rozhodujúca písomná forma. Pre komunikáciu platí § 16 ZoVO.

2.1.4

Záujemcovia môžu komunikovať so splnomocneným zástupcom verejného obstarávateľa (zodpovednou
osobou), vrátane žiadosti o vysvetlenie, len písomne (v listinnej forme) a to prostredníctvom pošty, faxom
alebo v elektronickej podobe (mailom). Komunikácia môže prebiehať aj s verejným obstarávateľom –
obcou Hervartov, ale odporúčame komunikáciu presmerovať na splnomocneného zástupcu pre rýchlosť
komunikácie a vybavenia žiadostí zo strany záujemcov. Ak bude žiadosť doručená na inú adresu, ako na
adresy uvedené v bodoch 2.1.4.1 a 2.1.4.2, bude sa na ňu prihliadať, ako by nebola doručená a nebude
riešená.
2.1.4.1 Verejný obstarávateľ:
Obec Hervartov
Hervartov 84
086 22 Hervartov
kontaktná osoba: Miroslav Mackanič – starosta obce ( mob.: +421908 879 664, email:
obec.hervartov@post.sk )

2.1.4.2 Splnomocnený zástupca verejného obstarávateľa:
LT – consult s.r.o.,
Duchnovičovo námestie 1,
080 01 Prešov;
kontaktná osoba: Ing. Ľubica Tomášová (mob.: +421907 910 242; email:
obstaravanie2013@gmail.com
2.1.5

Súťažné podklady si budú môcť záujemcovia vyzdvihnúť na adrese (viď bod 2.1.4) od 8:00 do 11:30 vo
všetky pracovné dni .
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2.2

VYSVETĽOVANIE A DOPLNENIE SÚŤAŽNÝCH PODKLADOV

2.2.1

V prípade potreby vysvetliť podmienky účasti vo verejnom obstarávaní, súťažných podkladov alebo inej
sprievodnej dokumentácie, môže ktorýkoľvek zo záujemcov písomne požiadať o ich vysvetlenie.

2.2.2

Aby verejný obstarávateľ mohol zabezpečiť vysvetlenie podmienky účasti vo verejnom obstarávaní,
súťažných podkladov alebo inej sprievodnej dokumentácie, v zmysle §38 a § 100 ods. 1 písm. e) zákona
o verejnom obstarávaní 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 včas doručenú požiadavku záujemcu o
vysvetlenie podmienky účasti vo verejnom obstarávaní, súťažných podkladov alebo inej sprievodnej
dokumentácie, sa považuje požiadavka zaslaná verejnému obstarávateľovi najneskôr 6 pracovných dní
pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk u splnomocneného zástupcu verejného obstarávateľa,
na adrese uvedenej v bode 2.1.4.

2.2.3

Ak požiadavka záujemcu o vysvetlenie nebude zaslaná v lehote podľa bodu 2.2.2 tejto časti súťažných
podkladov, vyhradzuje si verejný obstarávateľ právo na takúto požiadavku o vysvetlenie súťažných
podkladov neodpovedať.

2.2.4

Verejný obstarávateľ má, v zmysle § 34 ods. 14 zákona o verejnom obstarávaní, právo vo výnimočných
prípadoch doplniť informácie uvedené v súťažných podkladoch. Takéto doplňujúce informácie budú
oznámené všetkým záujemcom najneskôr šesť kalendárnych dní pred uplynutím lehoty na predkladanie
ponúk.

.

2.3

OBHLIADKA MIESTA PLNENIA ZÁKAZKY

2.3.1

Obhliadka nie je potrebná.

2.3.2

Uchádzači, ktorý prejavia záujem o vykonanie obhliadky miesta dostanú informácie priamo
u zodpovednej osoby na adrese, telefónnom čísle, alebo prostredníctvom elektronickej pošty
na e-mailovej adrese uvedených v bode 1.1. súťažných podkladov.

Časť III.
Príprava ponuky
3.1

JAZYK PONUKY

3.1.1

Ponuky a ďalšie doklady a dokumenty vo verejnom obstarávaní sa predkladajú v štátnom( t.j. ďalej
v slovenskom) jazyku alebo v českom jazyku.

3.1.2

Ak ponuku predkladá uchádzač so sídlom mimo územia SR alebo ČR, musí ponuku (vrátane dokladov
preukazujúcich splnenie podmienok účasti) predložiť v pôvodnom jazyku a súčasne doložiť preklad
do štátneho jazyka. Ak sa u dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti zistí rozdiel
v ich obsahu, rozhodujúci je úradný preklad v štátnom jazyku.

3.1.3

Návrh zmluvy všetkých uchádzačov musí byť predložený v slovenskom jazyku a vypracovaný v zmysle
právnych úprav platných v Slovenskej republike /napr. Obchodný zákonník SR, atď./ (v zmysle prílohy
č.2 súťažných podkladov).

3.2

OBSAH PONUKY

3.2

Ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať:

3.2.1.1 Identifikačné údaje uchádzača (obchodné meno a sídlo uchádzača, IČO, DIČ, IČ pre daň, telefón, fax, email, webová stránka, bankové spojenie, č. účtu a pod.) s uvedením predmetu zákazky, ak ponuku
predkladá skupina dodávateľov, ponuka musí obsahovať aj kompletný samostatný zoznam členov
skupiny dodávateľov s uvedením ich názvu – obchodného mena a adresy sídla/miesta podnikania
a určenie člena skupiny, ktorý bude určený na komunikáciu s verejným obstarávateľom v mene skupiny
dodávateľov a právne úkony v mene skupiny dodávateľov v rámci celého procesu obstarania. Určenie
tohto člena sa vyžaduje predložiť vo forme dokladu – plnej moci, ktorý bude podpísaný všetkými členmi
skupiny dodávateľov a bude predložený ako originál.
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3.2.1.2 Vyhlásenie uchádzača, že súhlasí s podmienkami verejnej súťaže určenými obstarávateľom; citované
vyhlásenie musí byť podpísané uchádzačom alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača, v prípade
skupiny dodávateľov musí byť podpísané každým členom skupiny alebo osobou/osobami oprávnenými
konať v danej veci za člena skupiny,
3.2.1.3 Potvrdenia, doklady a dokumenty, prostredníctvom ktorých uchádzač preukazuje splnenie podmienok
účasti vo verejnej súťaži, požadované v oznámení prostredníctvom ktorého bola vyhlásená verejná súťaž
a podľa časti súťažných podkladov B Podmienky účasti uchádzačov, vrátane zoznamu takto
predložených potvrdení, dokladov a dokumentov; citovaný zoznam musí byť podpísaný uchádzačom
alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača v prípade skupiny dodávateľov musí byť podpísané
každým členom skupiny alebo osobou/osobami oprávnenými konať v danej veci za člena skupiny.
3.2.1.4 Doklady uvedené v časti E znenia súťažných podkladov Technické požiadavky, na základe ktorých je
možné vyhodnotiť požiadavky na predmet zákazky: „Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci
Hervartov“ .
3.2.1.5 Vyhlásenie uchádzača o pravdivosti a úplnosti všetkých dokladov a údajov uvedených v ponuke
s podpisom uchádzača, (t.j. u fyzickej osoby podnikateľom, u právnickej osoby štatutárnym orgánom)
alebo osoby oprávnenej konať v danej veci za člena skupiny, (oprávnená osoba preukazuje svoje
oprávnenie konať priloženou úradne osvedčenou plnou mocou),
3.2.1.6 Uchádzači sa nebudú zúčastňovať elektronickej aukcie (ďalej len „e-aukcie“), preto nie je potrebné, aby
museli vo svojej ponuke uviesť e-mailovú adresu určenú pre elektronickú komunikáciu v e-aukcii.

3.2.2

Časť 2 s označením „Kritériá“

3.2.2.1 Návrh na plnenie jednotlivých kritérií. Návrh na plnenie kritérií musí byť vypracovaný v požadovanom
rozsahu na osobitnom dokumente podľa prílohy č. 1 súťažných podkladov. Údaje uvedené v osobitnom
dokumente – návrh na plnenie kritérií, musia byť totožné s údajmi uvedenými v ponuke a v návrhu
zmluvy. V prípade rozdielnych údajov, uvedených v návrhu na plnenie kritérií (dokument podľa prílohy
č. 1 týchto súťažných podkladov), v ponuke a v návrhu zmluvy, pri vyhodnocovaní ponúk podľa kritérií
určených na vyhodnocovanie ponúk, sa budú vyhodnocovať údaje, uvádzané v ponuke a v návrhu
zmluvy, a nie údaje uvádzané v osobitnom dokumente podľa prílohy č. 1.
3.2.2.2 Súčasťou ponuky musí byť aj vyplnený a ocenený Výkaz výmer - Rozpočet v zmysle prílohy č.3
súťažných podkladov, ktorý musí byť podpísaný štatutárnym orgánom uchádzača alebo členom
štatutárneho orgánu uchádzača alebo iným zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene
uchádzača v záväzkových vzťahoch a ktorý musí byť identický so zmluvnou cenou. V ocenenom Výkaze
výmer – Rozpočte uviesť jednotkové ceny v € na 2 desatinné miesta a s výslednými cenami
zaokrúhlenými príkazom round tiež na 2 desatinné miesta, resp. nastavením presnosti zobrazenia cien
na 2 desatinné miesta, je potrebné predložiť v ponuke aj v elektronickej forme napr. na CD alebo DVD,
v prevedení programu Excel. Uchádzač je povinný oceniť všetky položky Výkazu výmer (jednotkovou
cenou rovnou alebo vyššou ako 0,00 €), jednotlivé položky nemeniť ani nepridávať, resp. akokoľvek
pozmeňovať Výkaz výmer, okrem prípadného zvýrazneného doplnenia textu jednotlivých položiek,
v ktorých uchádzač použije ekvivalent výrobku, materiálu a pod.. V prípade odkazu na konkrétneho
výrobcu v položke, je možné naceniť ekvivalent, ale je nutné predložiť doklad, že daná položka je
kvalitatívne na rovnakej alebo vyššej úrovni.
V prípade zistenia nezrovnalostí vo Výkaze výmer s PD uchádzač ocení súvisiace položky Výkazu výmer
tak, že jednotkové ceny budú už zohľadňovať dodávku a montáž prác na úspešnú realizáciu stavebného
diela - predmetu zákazky; zároveň zistené nezrovnalosti uvedie v poznámke pod oceneným Výkazom
výmer - Rozpočtom. Upozorňujeme záujemcov/uchádzačov, aby vypĺňali obdŕžanú prílohu č.3 súťažných
podkladov a nie inú; aby vypĺňali len bunky s jednotkovými cenami a aby nezasahovali do iných buniek
(okrem už vyššie uvedeného), čím predídu súčtovým a ďalším chybám v predloženej ponuke.
V cene jednotlivých stavebných objektov - predmetu zákazky musia byť zahrnuté všetky náklady
súvisiace s realizáciou a úspešným odovzdaním stavebného diela objednávateľovi. Cena
v požadovanom členení (bez DPH, sadzba a výška DPH 20% a vrátane DPH v €) musí vychádzať
z oceneného výkazu výmer.
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3.2.2.3. Vyplnený návrh zmluvy vrátane príloh, ktorý musí byť plne v súlade s požiadavkami verejného
obstarávateľa týchto súťažných podkladov a v súlade podľa bodu 1.5.2 časti A týchto súťažných
podkladov musí byť podpísaný uchádzačom, jeho štatutárnym orgánom, alebo osobou oprávnenou
konať za uchádzača v záväzkových vzťahoch a dátum jej vystavenia , v prípade skupiny dodávateľov
musí byť podpísané každým členom skupiny alebo osobou/osobami oprávnenými konať v danej veci za
člena skupiny. Zmluvu s prílohami musí uchádzač akceptovať Oprávnenie na podpísanie zmluvy bude
kontrolované napr. z výpisom z obchodného, resp. živnostenského registra alebo iným relevantným
dokladom, z ktorého je zrejmé, že osoba podpisujúca zmluvu je oprávnená k tomuto úkonu.
Uchádzač taktiež predloží čestné vyhlásenie k ZoD, v zmysle bodu G ods. 4 súťažných podkladov.
3.3

ZÁBEZPEKA

3.3.1

Zábezpeka ponuky sa nevyžaduje.

3.4

MENA A CENY UVÁDZANÉ V

3.4.1

Navrhovaná zmluvná cena 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 v znení neskorších predpisov. Uchádzačom navrhovaná
zmluvná cena bude vyjadrená v eurách.

3.4.2

Cenu – návrh na plnenie kritérií, uchádzač uvedie v prílohe č. 1 ako celkovú cenu za dodanie predmetu
zákazky. Navrhovaná zmluvná cena je pevnou cenou a musí obsahovať cenu za celý požadovaný
predmet obstarávania, súčet/sumár všetkých položiek podrobného rozpočtu a výkazu výmer
predloženého v prílohe č. 3 súťažných podkladov, D Opis predmetu obstarávania a E Technické
požiadavky.

3.4.3

Ak je uchádzač platcom dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“), navrhovanú zmluvnú cenu uvedie
v zložení:
· navrhovaná zmluvná cena celkom bez DPH,
· sadzba DPH a výška DPH,
· navrhovaná zmluvná cena vrátane DPH.

3.4.4

Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom. Na skutočnosť, že nie je
platcom DPH, upozorní aj slovne („Nie sme platcom DPH“).

3.5

VYHOTOVENIE PONUKY

PONUKE

3.5.1

Ponuka musí byť vyhotovená v písomnej forme a to písacím strojom alebo tlačiarňou počítača, perom
s nezmazateľným atramentom a pod.

3.5.2

Doklady a dokumenty tvoriace obsah ponuky, požadované v týchto súťažných podkladoch, musia byť
v ponuke predložené ako originály alebo úradne overené kópie týchto dokladov alebo dokumentov
(v zmysle bodu 3.2 toto platí len pre originálne vyhotovenie ponuky).

3.5.3

Všetky doklady vystavené uchádzačom (ako napr. vyhlásenia, prílohy, návrh zmluvy a pod.) musia byť
podpísané osobami oprávnenými konať v mene uchádzača.

3.5.4

Verejný obstarávateľ odporúča uchádzačom ponuku zviazať v celku bez možnosti svojvoľnej výmeny
jednotlivých častí, teda musí tvoriť jeden celok, za ktorý sa považuje knižná väzba, hrebeňová väzba
doplnená špagátom, ktorá je zabezpečená prelepením páskou a opatrená pečiatkou záujemcu, alebo
rýchloviazač doplnený špagátovým spojením, ktorý je zabezpečený prelepením páskou a opatrený
pečiatkou záujemcu. Ďalej verejný obstarávateľ uchádzačom odporúča, aby všetky listy ponuky boli
očíslované a aby ponuka bola nerozoberateľne zviazaná. Vo vlastnom záujme uchádzačov
požadujeme aby každý list ponuky bol podpísaný alebo parafovaný osobou oprávnenou konať v mene
záujemcu a očíslovať vzostupne od strany 1 po stranu x arabskými číslicami bez kombinácie s
abecednými znakmi. Ponuka by mala obsahovať zoznam dokladov a dokumentov predkladaných
uchádzačom, podpísaný osobou oprávnenou konať v mene uchádzača.

3.5.5

Verejný obstarávateľ požaduje okrem predloženia ponuky v origináli súčasne predloženie kópie ponuky
na elektronickom nosiči v zmysle a rozsahu podľa Usmernenia k zasielaniu dokumentácie z verejného
obstarávania vydaného Úradom pre verejné obstarávanie na webovej stránke www.uvo.gov.sk sekcia
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Metodika. Kópia ponuky na elektronickom nosiči bude uchádzačom predložená vo formáte PDF
vo verzii po označení obchodného tajomstva a dôverných informácií v dokumentoch ponuky. V prípade,
ak kópia ponuky na CD/DVD nosiči bude obsahovať osobné údaje alebo iné informácie, ktoré uchádzač
považuje za dôverné alebo obchodné tajomstvo, je potrebné zo strany uchádzača tieto údaje
anonymizovať (napr. začierniť) v súlade s platnými právnymi predpismi. Podrobný rozpočet ponuky
predkladá uchádzač vo formáte MS Excel, rovnako ako aj každú prípadnú ďalšiu zmenu tohto rozpočtu.

Časť IV.
Predkladanie ponúk
4.1
4.1.1
4.1.2
4.1.2.1
4.1.2.2

OZNAČENIE OBALOV PONÚK
Uchádzač vloží ponuku do samostatného obalu. Obal musí byť uzatvorený.
Obal ponuky musí obsahovať nasledovné údaje:
Adresu uvedenú v bode 4.2.1,
Identifikačné údaje uchádzača obchodné meno a sídlo uchádzača, (v prípade predkladania ponuky
skupinou dodávateľov názov alebo obchodné meno a adresu sídla alebo miesta podnikania lídra
skupiny, splnomocneného člena),
4.1.2.3 Označenie „PONUKA – NEOTVÁRAŤ“,
4.1.2.4 Označenie heslom: „Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Hervartov“
4.2

MIESTO A LEHOTA NA PREDKLADANIE PONÚK

4.2.1

Ponuky je potrebné doručiť na adresu:
Názov:
LT – consult s.r.o.
Sídlo:
Duchnovičovo námestie 1, 080 01 Prešov
Lehota na predkladanie ponúk uplynie: 19.2.2014 o 9:00 hod.
Ponuka predložená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk uvedenej v bode 4.2.2 sa vráti
uchádzačovi neotvorená a nebude predmetom vyhodnocovania v tejto zákazke.
Lehota na predkladanie žiadosti o poskytnutie súťažných podkladov uplynie 19.2.2014
o 9:00 hod.
Upozorňujeme uchádzačov, že lehota na podanie vysvetlenia súťažných podkladov uplynie verejnému
obstarávateľovi dňa 12.02.2014, preto odporúčame uchádzačom prevziať súťažné podklady pred týmto
dátumom. Po tomto dátume, už nebudú verejným obstarávateľom poskytované informácie k súťažným
podkladom i keď bude možné o súťažné podklady naďalej žiadať.
Ak vonkajšia obálka/obal ponuky nebude zalepený a označený tak, ako je to uvedené v bode. 4.1
verejný obstarávateľ nepreberá žiadnu zodpovednosť za nesprávne doručenie alebo za predčasné
otvorenie obálky/obalu s ponukou.

4.2.2
4.2.3
4.2.4
4.2.5

4.2.6

4.3

DOPLNENIE, ZMENA A ODVOLANIE PONUKY

4.3.1

Uchádzač môže predloženú ponuku dodatočne doplniť, zmeniť alebo odvolať najneskôr do uplynutia
lehoty na predkladanie ponúk podľa bodu 4.2.2.
Doplnenie alebo zmenu ponuky je možné vykonať odvolaním pôvodnej ponuky na základe písomnej
žiadosti uchádzača, zaslanej prostredníctvom poštovej zásielky alebo doručenej osobne uchádzačom
alebo splnomocnenou osobou uchádzača na adresu podľa bodu 4.2.1 a doručením novej ponuky
v lehote na predkladanie ponúk podľa bodu 4.2.2 a na adresu podľa bodu 4.2.1.

4.3.2

Časť V.
Otváranie a vyhodnotenie ponúk
5.1

OTVÁRANIE OBÁLOK S

5.1.1

Otváranie obálok s ponukami sa uskutoční dňa 19.02.2014 o 10:00 hod. na adrese
LT – consult s.r.o.
Duchnovičovo námestie 1, 080 01 Prešov

5.1.2

Otváranie časti ponúk označených ako „Ostatné“ sa uskutoční dňa 19.02.2014 o 10:00 hod. (podľa bodu
1.10.4), za splnenia podmienok uvedených v § 41 ods. 1 ZoVO. Komisia najskôr overí neporušenosť
jednotlivých doručených ponúk v lehote na predkladanie ponúk a následne ich postupne otvorí v poradí,
v akom boli predložené, vrátane otvorenia častí „Ostatné“. Otváranie ponúk a následné vyhodnotenie
časti ponuky „Ostatné“ je neverejné v zmysle § 100 ods. 1 písm. f) bod 1. v nadväznosti na § 41 ods. 1 a
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ods. 4 ZoVO. Komisia každú otvorenú časť ponuky označenú ako „Ostatné“ označí poradovým číslom v
tom poradí, v akom bola predložená.

5.1.3

Otváranie časti ponúk označených ako „Kritériá“, za splnenia podmienok uvedených v § 41 ods. 1 ZoVO,
vykoná komisia len vo vzťahu k ponukám, ktoré neboli vylúčené, a to v mieste a v čase, ktoré verejný
obstarávateľ oznámi uchádzačom v zmysle § 41 ods. 3 ZoVO. Medzi odoslaním oznámenia a
otváraním časti ponúk, označených ako „Kritériá“, musí byť aspoň 5 pracovných dní. Verejný
obstarávateľ umožní účasť na otváraní častí ponúk, označených ako "Kritériá" všetkým uchádzačom,
ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk a ktorých ponuka nebola vylúčená a to:
štatutárnemu zástupcovi uchádzača alebo ním písomne poverenej osobe. Uchádzač (fyzická osoba),
štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu uchádzača (právnická osoba) sa preukáže na otváraní
ponúk preukazom totožnosti; poverený zástupca uchádzača sa takisto preukáže preukazom totožnosti
a odovzdá splnomocnenie na zastupovanie. Komisia overí neporušenosť časti ponuky, označenej ako
"Kritériá" a zverejní obchodné mená, sídla alebo miesta podnikania všetkých uchádzačov a ich návrhy
na plnenie kritérií, ktoré sa dajú vyjadriť číslom, určených verejným obstarávateľom na vyhodnotenie
ponúk. Ostatné údaje uvedené v časti ponuky, označenej ako "Kritériá" sa nezverejňujú. Každú
otvorenú časť ponuky, označenú ako „Kritériá“ komisia označí rovnakým poradovým číslom ako časť
ponuky, označenú ako „Ostatné“, predloženú tým istým uchádzačom.

5.1.4

Všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk a ich ponuka nebola
vylúčená, bude najneskôr do 5 dní odo dňa otvárania ponúk časti „Kritéria“ doručená zápisnica z
otvárania obálok s ponukami, s uvedením zoznamu uchádzačov vrátane ich obchodných mien, adries
alebo sídiel a ich návrhov na plnenie jednotlivých kritérií, ktoré sa dajú vyjadriť číslom, určených obstarávateľom
na hodnotenie ponúk.

5.2

DÔVERNOSŤ PROCESU VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA

5.2.1

Informácie, týkajúce sa preskúmania, vysvetlenia, vyhodnotenia, vzájomného porovnania ponúk
a odporúčaní prijatia ponuky sú dôverné. Členovia komisie na vyhodnotenie ponúk a zodpovedné osoby
verejného obstarávateľa nesmú počas prebiehajúceho procesu verejného obstarávania poskytnúť
alebo zverejniť uvedené informácie ani uchádzačom, ani žiadnym iným osobám.

5.2.2

Informácie, ktoré uchádzač v ponuke označí za dôverné, nebudú zverejnené alebo inak použité
bez predošlého súhlasu uchádzača, pokiaľ uvedené nebude v rozpore so zákonom o verejnom
obstarávaní a inými všeobecne záväznými právnymi predpismi/osobitnými predpismi (zákon č. 211/2000
Z. z. slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 215/2004
Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov atď.).
Ponuky uchádzačov, ani ich jednotlivé časti, nebude možné použiť bez predchádzajúceho súhlasu
uchádzačov.
Uchádzač a záujemca, ktorý sa domnieva, že jeho práva alebo právom chránené záujmy boli alebo mohli
byť postupom obstarávateľa dotknuté, môže využiť revízne postupy podľa zákona 25/2006 Z. z.
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

5.2.3
5.2.4

5.3

PRESKÚMANIE PONÚK

5.3.1 Verejný obstarávateľ vymenuje na vyhodnotenie ponúk komisiu (ďalej len „komisia“) v zmysle, § 100 ods. 1
písm. g) v nadväznosti na § 42 a § 40 ZoVO. Pri jej zriaďovaní postupuje podľa § 40 ZoVO.
5.3.2

Do procesu vyhodnocovania ponúk budú zaradené tie ponuky, ktoré:
a)
boli doručené v lehote predkladania ponúk,
b)
obsahujú náležitosti uvedené v bode 3.2 a 4.1
c)
zodpovedajú požiadavkám a podmienkam uvedeným v oznámení o vyhlásení verejnej súťaže
a v týchto súťažných podkladoch..

5.3.3

Platnou ponukou je ponuka, ktorá zároveň neobsahuje žiadne obmedzenia alebo výhrady, ktoré sú
v rozpore s požiadavkami a podmienkami uvedenými verejným obstarávateľom vo výzve a v týchto
súťažných podkladoch. Uchádzači, ktorých ponuky sú v rozpore s vyššie uvedeným budú vylúčení.

5.3.4

Komisia bezodkladne oznámi verejnému obstarávateľovi zoznam vylúčených ponúk s uvedením dôvodu
ich vylúčenia.

Súťažné podklady

Hervartov, január 2014

11/33

5.3.5

HODNOTENIE SPLNENIE PODMIENOK ÚČASTI UCHÁDZAČOV

5.3.5.1 Hodnotenie splnenia podmienok účasti uchádzačov podľa časti B. posudzuje verejný obstarávateľ
splnením podmienok účasti vo verejnom obstarávaní v súlade s výzvou na predkladanie ponúk
a súťažnými podkladmi predložením časti ponuky označenej ako „Ostatné“.
5.3.5.2 Verejný obstarávateľ môže pri vyhodnocovaní splnenia podmienok účasti vo verejnom obstarávaní
uchádzačov, ktorí sú obchodnou spoločnosťou, požiadať, aby predložili zoznam všetkých svojich
spoločníkov.
5.3.5.3 Verejný obstarávateľ a obstarávateľ písomne požiada uchádzača alebo záujemcu o vysvetlenie
alebo doplnenie predložených dokladov vždy, keď z predložených dokladov nemožno posúdiť
ich platnosť alebo splnenie podmienky účasti. Uchádzač alebo záujemca musí odoslať vysvetlenie alebo
požadované doplnenie predložených dokladov do a) piatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti,
ak verejný obstarávateľ a obstarávateľ použil s uchádzačom alebo záujemcom formu komunikácie
prostredníctvom poštovej prepravy alebo b) dvoch pracovných dní odo dňa odoslania žiadosti, ak verejný
obstarávateľ a obstarávateľ použil s uchádzačom alebo záujemcom elektronickú formu komunikácie,
pokiaľ verejný obstarávateľ a obstarávateľ neurčil dlhšiu lehotu.
5.3.5.4 Verejný obstarávateľ vylúči z verejného obstarávania uchádzača, ak
a) nesplnil podmienky účasti,
b) predložil neplatné doklady,
c) nepredložil po písomnej žiadosti vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov do piatich
pracovných dní alebo,
d) poskytol nepravdivé informácie alebo skreslené informácie.
5.3.5.5 Neplatnými dokladmi sú doklady,
a) ktorým uplynula lehota platnosti,
b) ktoré sú neúplné alebo
c) ktoré sú poškodené, nečitateľné alebo pozmenené.
5.3.5.6 Uchádzača z členského štátu, ak je v krajine svojho sídla oprávnený vykonávať požadovanú činnosť,
verejný obstarávateľ nevylúči z dôvodu, že na základe zákona sa vyžaduje na vykonávanie požadovanej
činnosti určitá právna forma.
5.3.5.7 Verejný obstarávateľ bezodkladne písomne upovedomí uchádzača, že bol vylúčený s uvedením dôvodu
a lehoty, v ktorej môže byť podaná námietka v zmysle platných ustanovení ZoVO.
5.4

OPRAVNÉ PROSTRIEDKY

5.4.1

Záujemca, uchádzač, účastník alebo osoba, ktorej práva alebo právom chránené záujmy boli alebo mohli
byť dotknuté postupom obstarávateľa, môže podľa § 136 ods. 1 písm. a) až c) ZoVO podať verejnému
obstarávateľovi žiadosť o nápravu. Tá musí byť podaná v súlade s ustanoveniami zákona o verejnom
obstarávaní.

5.4.2

Záujemca alebo uchádzač, ktorý podľa bodu 5.4.1 podal verejnému obstarávateľovi na vybavenie
žiadosť o nápravu, môže v prípade zamietnutia podanej úplnej žiadosti o nápravu, resp. doručenia
nesúhlasného stanoviska verejného obstarávateľa ku podanej žiadosti o nápravu, podať podľa § 138
ods. 2 písm. a) až c) zákona o verejnom obstarávaní námietku proti postupu verejného obstarávateľa.
Námietku môže podať aj v zmysle § 138 ods. 2 písm. d) až g) ZoVO. Námietka musí byť podaná v
súlade s ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní.

5.5

MENA NA VYHODNOTENIE PONÚK

5.5.1

Uchádzač uvedie všetky ceny v eurách. Ceny uvedené v ponukách uchádzačov sa budú vyhodnocovať
v mene €.

5.5.2

Ak budú v inej mene ako €, ekvivalent finančnej sumy uvedený v inej mene ako eur, bude prepočítaný
platným kurzom NBS inej meny k eur k dátumu zverejnenia tohto oznámenia

5.6

HODNOTENIE PONÚK

5.6.1

Ponuky uchádzačov, ktoré budú spĺňať stanovené podmienky podľa bodov 4.1. a 4.2. a neboli z verejnej
súťaže vylúčené, budú vyhodnocované podľa kritérií na hodnotenie ponúk uvedených v oznámení,
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5.6.6

prostredníctvom ktorého bola vyhlásená verejná súťaž a spôsobom určeným v časti C súťažných
podkladov „Kritériá na hodnotenie ponúk a pravidlá ich uplatnenia.“
Komisia môže písomne požiadať uchádzačov o vysvetlenie ponuky. Vysvetlením ponuky nemôže dôjsť
k jej zmene. Za zmenu sa nepovažuje odstránenie zrejmých chýb v písaní a počítaní.
Ak sa pri určitej zákazke objaví mimoriadne nízka ponuka vo vzťahu k predmetu zákazky, komisia
verejného obstarávateľa 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 od doručenia žiadosti, pokiaľ komisia neurčila dlhšiu lehotu. Tieto podrobnosti sa môžu
týkať najmä:
a) technického riešenia alebo osobitne výhodných podmienok, ktoré má uchádzač k dispozícii na
poskytnutie služby,
b) osobitosti služby navrhovanej uchádzačom,
c) súladu so zákonom, ktoré sa týkajú ochrany zamestnanosti a pracovných podmienok platných
v mieste poskytnutia služby navrhovanej uchádzačom
d) možnosti uchádzača získať štátnu pomoc.
Komisia zohľadní vysvetlenie ponuky uchádzačom v súlade s požiadavkou podľa bodu 5.6.2
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.
Verejný obstarávateľ vylúči ponuku ak uchádzač:
nedoručí písomné vysvetlenie ponuky na základe požiadavky o vysvetlenie ponuky uchádzačom v lehote
piatich pracovných dní od doručenia žiadosti o vysvetlenie, pokiaľ komisia neurčila dlhšiu lehotu,
predložené vysvetlenie ponuky nie je v súlade s požiadavkou podľa bodu 5.6.2
nedoručí písomné odôvodnenie mimoriadne nízkej ponuky v určenej lehote,
nedostaví sa po výzve komisie na osobnú konzultáciu na účely vysvetlenia predloženého odôvodnenia
mimoriadne nízkej ponuky alebo
predložené odôvodnenie mimoriadne nízkej ponuky nie je svojím obsahom v súlade s požiadavkou podľa
bodu 5.6.3.
Uchádzač bude písomne upovedomený o vylúčení jeho ponuky s uvedením dôvodu vylúčenia.

5.7

ELEKTRONICKÁ AUKCIA

5.6.2
5.6.3

5.6.4

5.6.5
a)
b)
c)
d)
e)

5.7.1

neuplatňuje sa

Časť VI.
Prijatie zmluvy
6.1

OZNÁMENIE O VÝSLEDKU VYHODNOTENIA PONÚK

6.1.1

Úspešnému uchádzačovi verejný obstarávateľ oznámi, že jeho ponuku prijíma, ostatným uchádzačom
oznámi, že neuspeli. Neúspešnému uchádzačovi oznámi, že neuspel a dôvody neprijatia ponuky.

6.1.2

Ak v prípade podľa § 32 ods. 11 nedošlo k predloženiu dokladov preukazujúcich splnenie podmienok
účasti skôr, je verejný obstarávateľ povinný po vyhodnotení ponúk vyhodnotiť 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 podľa prvej
vety postupuje verejný obstarávateľ podľa § 33, 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.
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6.2

UZAVRETIE ZMLUVY

6.2.1

Verejný obstarávateľ uzavrie zmluvu s úspešným uchádzačom najskôr šestnásty deň odo dňa odoslania
oznámenia o výsledku vyhodnotenia ponúk všetkým uchádzačom, ktorých ponuky boli vyhodnocované.

6.2.2

Ponuky uchádzačov, ani ich časti, sa nepoužijú bez súhlasu uchádzačov

6.2.3

V prípade, že ponuku predkladá skupina dodávateľov a verejný obstarávateľ prijme jeho ponuku,
uchádzač je povinný predložiť pred podpisom zmluvy Zmluvu preukazujúcu zmluvný vzťah skupiny
dodávateľov (a ich podiel na plnení predmetu obstarávania) v takom zložení, ako predkladali ponuku. V
prípade, že takýto uchádzač nie je schopný predložiť Zmluvu preukazujúcu zmluvný vzťah skupiny
dodávateľov, bude vylúčený a nahradený uchádzačom nasledujúcim v poradí hodnotenia ponúk.

6.2.4

V prípade, ak úspešný uchádzač prestane plniť svoje záväzky v súlade so zmluvou o dielo (napr.
nedostatočná komunikácia a spolupráca, nedôsledné dodržiavanie termínov), verejný obstarávateľ
(objednávateľ) má právo od zmluvy odstúpiť.

Časť VII.
Zrušenie použitého postupu.
7.1
7.2

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje zrušiť podlimitnú zákazku, ak nastanú skutočnosti v § 46 bod 1) alebo
bod 2).
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje zrušiť podlimitnú zákazku v prípade zmeny financovania predmetu
zákazky zo strany verejného obstarávateľa.
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B. PODMIENKY ÚČASTI UCHÁDZAČOV
B. PODMIENKY ÚČASTI UCHÁDZAČOV
1.
PODMIENKY ÚČASTI – OSOBNÉ POSTAVENIE UCHÁDZAČOV VO VEREJNOM OBSTARÁVANÍ
PODĽA § 26 ZoVO A PODĽA VÝKLADOVÉHO STANOVISKA Č. 10/2013 K OSOBNÉMU POSTAVENIU
PODĽA ZÁKONA O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ.
1.1 Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia uvedené v § 26 ods. 1 ZoVO.
a)

b)
c)
d)
e)
f)

g)
h)

i)

j)

§ 26, ods. 1,písm. a) - nebol on ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu právoplatne
odsúdený za trestný čin korupcie, za trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskej únie, za
trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, alebo za trestný čin založenia, zosnovania alebo
podporovania teroristickej skupiny alebo za trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme,
§ 26, ods. 1,písm. b) - nebol on ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu právoplatne
odsúdený za trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním,
§ 26, ods. 1,písm. c) - nebol naňho vyhlásený konkurz, nie je v likvidácii, nebolo proti nemu zastavené
konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku
§ 26, ods. 1,písm. d) - nemá evidované nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a
príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia,
§ 26, ods. 1,písm. e) - nemá evidované daňové nedoplatky, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia,
§ 26, ods. 1,písm. f) - je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu,
vo vzťahu aspoň k jednému predmetu zákazky, na ktorú predkladá uchádzač ponuku alebo žiadosť
o účasť.
§ 26, ods. 1,písm. g) - nebolo mu v predchádzajúcich troch rokoch preukázané porušenie odborných
povinností, ktoré dokáže verejný obstarávateľ a obstarávateľ preukázať,
§ 26, ods. 1,písm. h) - nemá právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní alebo nie je
osobou,
1. ktorej spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % akcií tejto spoločnosti alebo
členom, alebo ktorej štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou
osobou je osoba, ktorá má právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní,
2. ktorej spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % akcií tejto spoločnosti alebo
členom, alebo ktorej štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou
osobou je osoba, ktorá je alebo v čase, keď prebiehalo verejné obstarávanie vo vzťahu ku ktorému bol
právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní, bola
2a. spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % akcií tejto spoločnosti alebo členom,
alebo ktorej štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou
osobou osoby, ktorá má právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní,
2b. právnym nástupcom osoby, ktorá mala v čase, keď k nástupníctvu došlo, právoplatne uložený zákaz
účasti vo verejnom obstarávaní,
3. ktorá sa stala právnym nástupcom osoby, ktorá mala v čase, keď k nástupníctvu došlo, právoplatne
uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní.
§ 26, ods. 1,písm. i) - nemá nesplnenú povinnosť vyplatenia odmeny alebo odplaty zo zmluvy s osobou,
ktorá je alebo bola subdodávateľom vo vzťahu k zákazke, zadanej podľa tohto zákona, ktorá sa vymáha
výkonom rozhodnutia,
§ 26, ods. 1,písm. j) - nemá nesplnenú povinnosť vyplatenia mzdy, platu alebo inej odmeny za prácu,
náhrady mzdy alebo odstupného, na ktorých vyplatenie má zamestnanec nárok, ktoré sa vymáhajú
výkonom rozhodnutia.

Uvedené podmienky uchádzač preukazuje predložením dokladov podľa § 26 ods. 2, resp. ods. 4 a 5 ZoVO.
Požadované doklady musia byť predložené v origináloch alebo úradne osvedčených kópiách v rozsahu, forme a
platnosti v zmysle ZoVO.
1.2 Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienok účasti podľa odseku 1
a) písm. a) a b) výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace,
b) písm. c) potvrdením príslušného súdu, nie starším ako tri mesiace
c) písm. d) potvrdením Sociálnej poisťovne a zdravotnej poisťovne nie starším ako tri mesiace,
d) písm. e) potvrdením miestne príslušného daňového úradu nie starším ako tri mesiace,
f) písm. f) dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu
g) písm. h) čestným vyhlásením
h) písm. i) a j) čestným vyhlásením
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Uchádzač zapísaný v zozname podnikateľov podľa ZoVO v znení účinnom od 01.07.2013 (t.j. podnikateľ, ktorý o
zapísanie do zoznamu podnikateľov požiadal po 30.06.2013 a ktorému ÚVO vydal výpis zo zoznamu
podnikateľov vo forme elektronického odpisu) nie je povinný v procesoch verejného obstarávania predkladať
doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia podľa § 26 ods. 2 zákona
o verejnom obstarávaní.
Uchádzač zapísaný v zozname podnikateľov podľa ZoVO v znení účinnom do 30.06.2013 (t.j. podnikateľ, ktorý o
zapísanie do zoznamu podnikateľov požiadal do 30.06.2013 a ktorému ÚVO vydal potvrdenie o zapísaní do
zoznamu podnikateľov v listinnej podobe) nie je povinný v procesoch verejného obstarávania predkladať toto
potvrdenie. Avšak je potrebné, aby tento podnikateľ preukázal v procesoch verejného obstarávania, že spĺňa aj
podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 písm. i) a j), príp. aj podľa písm. h) ZoVO, ak ani tento údaj potvrdenie
neobsahuje.
Splnenie týchto podmienok účasti môže podnikateľ zapísaný v zozname podnikateľov podľa ZoVO v znení
účinnom do 30.06.2013 preukázať tým, že v ponuke alebo v žiadosti o účasť predloží doklady na preukázanie
splnenia týchto podmienok [§ 26 ods. 1 písm. i) a j), príp. aj písm. h) ZoVO, t.j. čestné vyhlásenia podľa § 26 ods.
2 písm. g), príp. aj písm. h) tohto zákona].
Uchádzač, ktorý nie je zapísaný v zozname podnikateľov, môže v ponuke predložiť doklady podľa §26 ods. 2
ZoVO na preukázanie splnenia podmienok účasti podľa §26 ods. 1 ZoVO.
1.3 Ak uchádzač alebo záujemca nemá sídlo v Slovenskej republike a krajina jeho sídla nevydáva niektoré z
dokladov uvedených v odseku 2 alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným
vyhlásením podľa predpisov platných v krajine jeho sídla.
1.4 Ak má uchádzač alebo záujemca sídlo v členskom štáte inom ako Slovenská republika a právo tohto
členského štátu neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, možno ho nahradiť vyhlásením urobeným pred
súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa
predpisov platných v krajine pôvodu alebo v krajine sídla uchádzača alebo záujemcu.
1.5 Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa
osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne.
Ak viac osôb tvorí štatutárny orgán, alebo sú členmi štatutárneho orgánu doklady, podľa bodov 1.1. a 1.2.
predkladajú všetky osoby štatutárneho orgánu.
1.6 Splnenie podmienky účasti možno preukázať čestným vyhlásením uchádzača, pričom doklady,
preukazujúce splnenie podmienok účasti, doručí verejnému obstarávateľovi úspešný uchádzač podľa § 44
ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní v čase a spôsobom určeným verejným obstarávateľom.
Nepredloženie dokladov v tejto lehote sa považuje za nesplnenie podmienok účasti.
Odôvodnenie primeranosti podmienok účasti podľa § 32 ods. 6 ZoVO: preukázanie osobného postavenia
vyplýva taxatívne z príslušných ustanovení ZoVO.
2.

PODMIENKY ÚČASTI – FINANČNÉ A EKONOMICKÉ POSTAVENIE UCHÁDZAČOV

2.1. Podľa § 27 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní:
a) Vyjadrenie banky alebo pobočky zahraničnej banky, ktorým môže byť Výpis z bankového účtu s minimálnym
zostatkom vo výške 130 000,00 € alebo prísľub banky alebo pobočky zahraničnej banky o poskytnutí úveru vo
výške130 000 € bez DPH. Predložený doklad nesmie byť starší ako tri mesiace ku dňu predkladania ponúk.
b) Uchádzač predloží vyjadrenie každej banky alebo pobočky zahraničnej banky/bánk, v ktorých má
podnikateľský účet, ktorým preukáže, že za posledné tri roky, za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo
začatia prevádzkovania činnosti nebol v nepovolenom debete a že si plní voči banke/bankám všetky záväzky,
ktoré vyplývajú zo zriadenia účtu, príp. z plnenia si záväzkov vyplývajúcich z úverových vzťahov.
c) Uchádzač predloží čestné vyhlásenie, že nemá účty v iných bankách ako tých, za ktoré predložil vyjadrenie
banky. Výpis z účtu sa nepovažuje za vyjadrenie banky.
Pri prepočte cudzej meny na EUR bude použitý prepočítací koeficient určený kurzom NBS v deň uverejnenia
tohto oznámenia. Ak ponuku predkladá skupina dodávateľov, preukazuje splnenie podmienok účasti ekonomické a finančné postavenie, spoločne.
2.3. Podľa § 27 ods. 1 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní:
Uchádzač predloží doklad v zmysle § 27 ods. 1 písm. d) ZoVO: prehľad o celkovom (súhrnnom) obrate v oblasti,
ktorej sa predmet zákazky týka, za posledné 3 hospodárske roky za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku
alebo začatia prevádzkovania činnosti.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov :
Verejný obstarávateľ požaduje, aby výška celkového obratu uchádzača v oblasti, ktorej sa predmet zákazky týka
spolu za predchádzajúce tri roky (2013, 2012, 2011) za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia
prevádzkovania činnosti bola 390 000 € bez DPH. Uchádzač splnenie tejto podmienky účasti preukazuje napr.
predložením výkazov ziskov a strát alebo výkazy o príjmoch a výdavkoch za posledné 3 hospodárske roky za
Súťažné podklady

Hervartov, január 2014

16/33

Podlimitná zákazka: „Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Hervartov“
ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti. V predložených účtovných
výkazoch verejný obstarávateľ odporúča zvýrazňovačom vyznačiť riadky z ktorých sa skladá celková
čiastka/výška obratu uchádzača za príslušný rok, alebo vo forme vyhlásenia, ktoré musí byť podpísané
štatutárnym orgánom uchádzača alebo členom štatutárneho orgánu uchádzača alebo iným zástupcom
uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača v záväzkových vzťahoch.
Verejný obstarávateľ, za splnenia podmienok § 27 ods. 3 ZoVO, uzná aj iné rovnocenné doklady, ktoré majú
požadovanú výpovednú hodnotu, ktorými uchádzač preukazuje finančné a ekonomické postavenie.
Pri prepočte cudzej meny na EUR bude použitý prepočítací koeficient určený kurzom NBS v deň uverejnenia
tohto oznámenia. Ak ponuku predkladá skupina dodávateľov, preukazuje splnenie podmienok účasti ekonomické a finančné postavenie, spoločne.
Ak uchádzač preukazuje finančné a ekonomické postavenie prostredníctvom inej osoby, v tomto prípade musí
uchádzač verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude môcť reálne disponovať so zdrojmi
osoby, ktorej postavenie využíva na preukazovanie finančného a ekonomického postavenia. Túto skutočnosť
preukazuje záujemca alebo 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 zákona o verejnom obstarávaní vo
vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli zdroje záujemcovi alebo uchádzačovi poskytnuté. Ak uchádzač
alebo záujemca preukázal finančné a ekonomické postavenie zdrojmi inej osoby a počas trvania rámcovej
dohody dôjde k plneniu, ktorého sa preukázanie týka, uchádzač alebo záujemca je oprávnený toto plnenie
poskytnúť len sám, alebo prostredníctvom tej osoby, písomnou zmluvou s ktorou toto postavenie preukázal.
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.
Splnenie podmienky účasti možno preukázať čestným vyhlásením uchádzača, pričom doklady, preukazujúce
splnenie podmienok účasti, doručí verejnému obstarávateľovi úspešný uchádzač podľa § 44 ods. 1 zákona o
verejnom obstarávaní v čase a spôsobom určeným verejným obstarávateľom. Nepredloženie dokladov v tejto
lehote sa považuje za nesplnenie podmienok účasti.
Odôvodnenie primeranosti podmienky účasti vo vzťahu k predmetu zákazky podľa § 32 ods. 6 zákona
o verejnom obstarávaní: Na preukázanie finančného a ekonomického postavenia, či technickej a odbornej
spôsobilosti je možné vyžadovať doklady, z ktorých sa dá primerane zistiť uchádzačova alebo záujemcova
situácia alebo spôsobilosť vykonávať určitú činnosť. Ide o ochranu verejného obstarávateľa, aby plnenie zmluvy
bolo zabezpečované spôsobilým zmluvným uchádzačom, ktorý je schopný zabezpečiť plnenie služby v rozsahu
a v kvalite požadovanej verejným obstarávateľom.
3.

PODMIENKY ÚČASTI – TECHNICKÁ ALEBO ODBORNÁ SPÔSOBILOSŤ UCHÁDZAČOV

Uchádzač v ponuke predloží nasledovné doklady, ktorými preukazuje svoju technickú alebo odbornú
spôsobilosť ako dôkazy, že v predchádzajúcom období bol z hľadiska svojej technickej alebo odbornej
spôsobilosti schopný úspešne splniť zmluvy rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky.
Uchádzač predkladá originálne doklady alebo ich úradne overené kópie.
Požadovanú technickú alebo odbornú spôsobilosť uchádzač preukáže:
3.1. Podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní: Zoznamom uskutočnených stavebných prác
zrealizovaných za predchádzajúcich päť rokov (2009, 2010, 2011, 2012, 2013) , doplnený 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 podľa tohto zákona, dokladom je referencia,
2. bola iná osoba ako verejný obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také
potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich dodaní,
doplneným dokladom, preukazujúcim ich dodanie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli dodané.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov
Týmto spôsobom uchádzač preukáže realizáciu minimálne 5 zákaziek týkajúcich sa stavebných prác rovnakého
alebo podobného charakteru predmetu zákazky za posledných päť rokov (2009 – 2013), aspoň jedna v min.
hodnote 130 000,00 € bez DPH. Za práce rovnakého alebo podobného charakteru sa budú považovať práce na
modernizácii a rekonštrukcii verejného osvetlenia s výmenou káblových rozvodov a RVO vrátane riadiaceho
systému. Verejný obstarávateľ požaduje, aby aspoň 1 referencia v min hodnote 130 000 EUR.
Odôvodnenie primeranosti určenej podmienky účasti vo vzťahu k predmetu zákazky podľa § 32 ods. 6 zákona o
VO: Účelom požiadavky na predloženie zoznamu uskutočnených stavebných prác v predchádzajúcom období,
ako jednej z podmienok účasti týkajúcej sa technickej spôsobilosti, ako aj minimálnej požadovanej úrovne
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štandardov, je najmä preukázanie skutočnosti, či mal uchádzač v tomto období dostatočnú materiálnu a
personálnu vybavenosť, či je spoľahlivý a technicky spôsobilý zrealizovať predmet zákazky.
3.2 podľa § 28 ods. 1 písm. c) zákona č.25/2006 Z .z o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov,
údaje o technikoch, ktorí budú zodpovední za kontrolu kvality.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov
Uchádzač predloží osvedčenia o odbornej spôsobilosti - min. 1 technika , ktorý má príslušné oprávnenia o
odbornej spôsobilosti „revízny technik“ na odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradeného technického
zariadenia elektrického podľa §24 vyhlášky 508/2009 Z. z. (fotokópiu dokladu s originálnym podpisom a
odtlačkom pečiatky osoby, na ktorú bolo osvedčenie o vykonaní odbornej spôsobilosti vydané)
Verejný obstarávateľ uzná ako rovnocenné osvedčenie vydané príslušnými orgánmi členských štátov, alebo iný
dôkaz predložený uchádzačom alebo záujemcom.
Odôvodnenie primeranosti podmienok účasti: Verejný obstarávateľ požadovaním týchto podmienok účasti,
vrátane splnenia minimálnej požadovanej úrovne štandardov požaduje, aby sa verejného obstarávania zúčastnili
len kvalitní uchádzači, ktorí majú prepracovaný aj systém kvality na stavenisku počas realizácie predmetu
zákazky. Podmienka účasti je potrebná a primeraná vo vzťahu k bezproblémovej realizácii predmetu zákazky.
3.3 podľa § 28 ods. 1 písm. g) zákona č.25/2006 Z .z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov,
zoznamom pracovníkov s údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácii riadiacich
zamestnancov, osobitne osôb zodpovedných za riadenie stavebných prác pre vedenie zákazky ako
elektrotechnik na riadenie činnosti a riadenie prevádzky.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov
Uchádzač musí preukázať, že ním navrhnuté osoby spĺňajú nasledujúce minimálne požiadavky:
3.3.1 Minimálne 1 stavbyvedúci s odbornou spôsobilosti pre výkon činnosti zameranie/kategóriu: líniové
a energetické stavby.
Osvedčenie pre výkon činnosti zameranie/kategóriu: líniové a energetické stavby, ako fotokópiu dokladu s
originálnym podpisom a odtlačkom pečiatky osoby, na ktorú bolo osvedčenie o vykonaní odbornej
spôsobilosti vydané.
Uchádzač so sídlom v SR predkladá potvrdenie o odbornej spôsobilosti pre výkon činnosti stavbyvedúceho,
vystavené a potvrdené SKSI pre odborné zameranie/kategóriu: líniové a energetické stavby. Verejný
obstarávateľ uzná ako rovnocenné osvedčenie, vydané príslušnými orgánmi členských štátov, alebo iný dôkaz
predložený uchádzačom alebo záujemcom.
3.3.2 Minimálne 1 pracovník s odborným zameraním podľa §23 vyhlášky 508/2009 – Elektrotechnik na
riadenie činnosti alebo na riadenie prevádzky. Zároveň uvedení pracovníci musia mať osvedčenie o
odbornej spôsobilosti pre práce pod napätím podľa STN 50 110-1 pre práce pod napätím, nakoľko verejný
obstarávateľ požaduje prevedenie prác bez vypnutia NN siete.
Uchádzač predkladá predmetné osvedčenie, ako fotokópiu dokladu s originálnym podpisom a odtlačkom
pečiatky osoby, na ktorú bolo osvedčenie o vykonaní odbornej spôsobilosti vydané.
Verejný obstarávateľ uzná ako rovnocenné osvedčenie, vydané príslušnými orgánmi členských štátov, alebo iný
dôkaz predložený uchádzačom alebo záujemcom.
3.4 podľa § 28 ods. 1 písm. j)
Uchádzač preukazuje splnenie podmienky uvedenej v tomto bode predmetu zákazky dokladom v zmysle § 28
ods. 1 písm. j) ZoVO t.j. predloženie údajov o strojovom a technickom vybavení, ktoré má uchádzač k dispozícii
na uskutočnenie predmetu zákazky.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov:
Verejný obstarávateľ požaduje od uchádzača preukázanie sa minimálnym strojným vybavením pre realizáciu
predmetu zákazky.
Odôvodnenie primeranosti podmienok účasti :
Verejný obstarávateľ požadovaním týchto podmienok účasti, vrátane splnenia minimálnej požadovanej úrovne
štandardov požaduje, aby sa verejného obstarávania zúčastnili len kvalitní uchádzači, dostatočne strojne,
technicky a výrobne vybavení uchádzači, ktorí disponujú min. predpísaným strojovým, technickým a výrobným
vybavením potrebným pre realizáciu predmetu zákazky (s predpísaným technickým riešením), čo je predpoklad
kvalitnej a dostatočne rýchlej realizácie stavebných prác v zmysle maximálnej lehoty na realizáciu. Podmienka
účasti je potrebná a primeraná vo vzťahu k preukázaniu schopnosti a spôsobilosti vykonávania predpísaných
stavebných prác uchádzačom požadovanom rozsahu, požadovanej kvalite a tým k bezproblémovej realizácii
predmetu zákazky.
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.
4. DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená na verejnom obstarávaní, požaduje sa
preukázanie podmienok účasti podľa § 28 za všetkých členov skupiny spoločne. Splnenie podmienky účasti
podľa § 26 ods. 1 preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.
V prípade, že uchádzač využije na preukázanie technickej/odbornej spôsobilosti technické a odborné kapacity
inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah v čase predloženia ponuky, v tomto prípade musí uchádzač
verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude môcť reálne disponovať so zdrojmi osoby, ktorej
postavenie využíva na preukazovanie technickej a odbornej spôsobilosti v zmysle § 28 ods.2. Túto skutočnosť
preukazuje záujemca alebo 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 zákona o verejnom obstarávaní
vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli zdroje záujemcovi alebo uchádzačovi poskytnuté. Ak
uchádzač alebo záujemca preukázal finančné a ekonomické postavenie zdrojmi inej osoby a počas trvania
rámcovej dohody dôjde k plneniu, ktorého sa preukázanie týka, uchádzač alebo záujemca je oprávnený toto
plnenie poskytnúť len sám, alebo prostredníctvom tej osoby, písomnou zmluvou s ktorou toto postavenie
preukázal.
Verejný obstarávateľ uzná ako rovnocenné osvedčenie vydané príslušnými orgánmi členských štátov, alebo iný
dôkaz predložený uchádzačom alebo záujemcom.
Splnenie podmienok účasti (doklady podľa bodov 1. , 2. a 3. a bodu III.1) Výzvy na predkladanie ponúk) možno
preukázať aj spôsobom podľa § 32 ods. 11 ZoVO - čestným vyhlásením uchádzača, pričom doklady
preukazujúce splnenie podmienok účasti predkladá verejnému obstarávateľovi úspešný uchádzač, resp.
uchádzači podľa § 44 ods. 1 ZoVO v čase a spôsobom, určeným verejným obstarávateľom.
Verejný obstarávateľ bude od úspešného uchádzača, resp. uchádzačov, ktorí sa umiestnili na prvom až treťom
mieste v poradí, požadovať predloženie dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti v požadovanom
rozsahu, forme a platnosti zákona o verejnom obstarávaní, v zmysle bodov 1. , 2. a 3. súťažných podkladov (v
prípade, ak už skôr nepredložili požadované doklady), a to v lehote nie kratšej ako 10 pracovných dní odo dňa
doručenia výzvy verejného obstarávateľa. Ďalej platia ustanovenia § 44 ods. 1 ZoVO.
Ekvivalent finančnej sumy uvedený v inej mene ako eur, bude prepočítaný platným kurzom NBS inej meny k eur
k dátumu zverejnenia tohto oznámenia. Tento prepočet vykoná uchádzač, pričom prepočet bude uvedený na
samostatnom liste hneď ako nasledujúca strana po strane, ktorou sa preukazujú požadované údaje tak, že k
sume v pôvodnej mene sa uvedie suma v eur a platný kurz.
Vyžaduje sa predloženie originálov alebo úradne overených kópií všetkých dokladov uvedených podľa bodov II. a
III. oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania a týchto súťažných podkladov, ak nie je určené inak.
V súlade s § 19 ods. 3 zákona o verenom obstarávaní splnenie podmienok účasti uchádzačov so sídlom mimo
územia Slovenskej republiky doklady podľa §27 a §28 musia byť predložené v pôvodnom jazyku a súčasne
musia byť preložené do štátneho (slovenského) jazyka okrem dokladov predložených v českom jazyku. Ak sa
zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je úradný preklad v štátnom (slovenskom) jazyku.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ponuku, ak cena za predmet zákazky bude výrazne presahovať
finančný limit (predpokladanú hodnotu zákazky), ktorý bude mať verejný obstarávateľ na jej úhradu.
Skutočnosti, ktoré môžu nastať v procese postupu zadávania zákazky, neupravené týmto oznámením
o vyhlásení verejného obstarávania a súťažnými podkladmi, sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č.
25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v platnom znení.
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C. KRITÉRIÁ NA HODNOTENIE PONÚK A PRAVIDLÁ ICH UPLATNENIA
1

Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena, t.j. konečná cena, resp. cena celkom za celý
predmet zákazky v € (EURO) vrátane DPH, vypočítaná a vyjadrená podľa bodu 3.4.2 časti súťažných
podkladov A. Pokyny pre uchádzačov = 100 %..
Pravidlá uplatnenia jednotlivých kritérií na vyhodnotenie ponúk predmetu zákazky:
• kritérium 1.1: najnižšia cena celkom predmetu zákazky v € s DPH, resp. konečná cena = 100 %.
Na prvom mieste sa umiestni ponuka s najnižšou celkovou cenou s DPH, resp. konečnou cenou. Poradie
ostatných ponúk sa určí vzájomným porovnaním ponukových cien (vyššia cena – nižšie poradové miesto).

2

3.

Uchádzač uvedie návrh na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk predmetu zákazky, stanovených verejným
obstarávateľom v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a tejto časti súťažných podkladov podľa
prílohy č.1 – Návrh na plnenie kritéria tejto časti súťažných podkladov.

Hodnotenie splnenia požiadaviek
3.1

Komisia vyhodnotí ponuky z hľadiska splnenia požiadaviek verejného obstarávateľa na predmet
zákazky a preverí, či uchádzačom navrhované vlastnosti predmetu zákazky, ktoré uchádzač
predložil v ponuke, sú v súlade s požiadavkami verejného obstarávateľa.

3.2

Členovia komisie budú posudzovať splnenie požiadaviek verejného obstarávateľa vylučovacím
spôsobom, a to SPLNIL (A) / NESPLNIL (N).

3.3

Tí uchádzači, ktorí boli pri posudzovaní splnenia požiadaviek uvedených v súťažných podkladoch,
hodnotení aspoň raz vyjadrením NESPLNIL (N), nesplnili požiadavky verejného obstarávateľa na
predmet zákazky.

3.4

Ponuka, ktorej predmet nebude spĺňať čo i len jednu požiadavku uvedenú v oznámení o vyhlásení
verejného obstarávania a v súťažných podkladoch, bude z podlimitnej zákazky vylúčená a nebude
sa vyhodnocovať.
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D. OPIS PREDMETU ZÁKAZKY
1.1. Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Hervartov
1.2. Spoločný slovník obstarávania (CPV) - Hlavný predmet - Hlavný slovník: 45311000-0
1.3. Druh zákazky a miesto uskutočňovania zákazky: obec Hervartov
1.4. Opis zákazky:.

Podrobný popis zákazky uvádza verejný obstarávateľ v Technickej správe ktorá je súčasťou súťažných
podkladov a vo výkaze výmer bez uvedenia cien, ktorý tvorí minimálnu požadovanú úroveň výkonnostných
a funkčných štandardov na predmet zákazky ako aj dostatočný základ pre zostavenie relevantnej a presnej
cenovej ponuky.
Technické otázky k predmetu obstarávania môže uchádzač adresovať poštou alebo mailom na adresu:
LT – consult s.r.o.,
Duchnovičovo námestie 1,
080 01 Prešov;
Kontaktná osoba: Ing. Ľubica Tomášová (mob.: +421 907910242;email: obstaravanie2013@gmail.com)..
Podmienky verejného obstarávateľa na predmet zákazky reglementujúce minimálnu úroveň záručného
a pozáručného servisu ako i údržbu predmetu zákazky:
1/ Verejný obstarávateľ vyžaduje od uchádzača pravidelný preventívny bezplatný servis verejného
osvetlenia počas doby minimálne 60 mesiacov od podpisu Zmluvy o Dielo.
2/ V rámci záručného a pozáručného servisu si verejný obstarávateľ vyhradzuje podmienkou nástupu
na servisný zásah do 48hodín po nahlásení poruchy, ako aj dodávku náhradných dielov do 7 dní
od nahlásenia poruchy
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E. TECHNICKÉ POŽIADAVKY
1. Technické požiadavky definované nižšie boli spracované na základe Technickej správy projektovej
dokumentácie, spracovanej Ing. Mačej v 9/2013 Všetky predložené výrobky musia spĺňať relevantné technické
požiadavky pre predkladaný výrobok. V prípade potreby, resp. odkazu na konkrétneho výrobcu v položke, je
možné naceniť ekvivalent, avšak je nutné predložiť doklad, že daná položka je kvalitatívne na rovnakej alebo
vyššej úrovni. V prípade nesplnenia min. požiadaviek na zadané parametre nebude verejný obstarávateľ takýto
výrobok akceptovať a ponuka uchádzača bude z procesu verejného obstarávania vylúčená
2. Uchádzač predloží zoznam ekvivalentných položiek vo forme tabuľky.
V rámci realizácie projektu budú všetky súčasné svietidlá vymenené za nové LED svietidlá so svetelným zdrojom
s minimálnou svietivosťou 100 lm/W a svetelnými emisiami horizontálne alebo smerom dohora 0 cd/klm.
Minimálne parametre LED svietidiel sú: - výkon 31,2 W, merný svetelný výkon svietidla min. 100 lm/W, trieda
ochrany II., krytie IP 67 pre celé svietidlo, celohliníkové teleso svietidla s vysoko efektívnym chladením, povrch
ošetrený lakovanou odolnou práškovou farbou, svietidlo je vybavené súvislým silikónovým tesnením, riadiaca
jednotka vybavená systémom kontroly a riadenia teploty, pri poruche niektorého z LED modulov bude
ROZLOŽENIE SVETLA NA CESTE AUTOMATICKY SAMO UPRAVENÉ, svietidlo je pripravené a konštruované
na budúcu generáciu LED zdrojov, s digitálnym elektronickým predradníkom DALI, trieda intenzity osvetlenia G4,
index oslnenia D6 a index mechanickej odolnosti IK-08, ako svetelný zdroj budú použité vysoko svietivé LED
diódy s vysokým svetelným tokom, dlhou a spoľahlivou životnosťou min. 100.000 hodín, kábel je chránený proti
prerážaniu napätia, svietidlo sa napája na svorkovnicu s poistkou 4A T, odpor do 10KV (s varistorom), L.O.R
v zmysle normy DIN/EN 13032/2, pomer svetelného toku svietidla k toku svetelného zdroja - 100%.
Minimálne parametre ovládacích modulov sú: - stabilná dvojcestná komunikácia po elektrickom napájacom
vedení (PLC-Power Line Communication) s protokolom DALI prenášajúca nasledovné informácie: info o zapnutí
lampy svietiacej na plný výkon a na redukovaný výkon, anomália poruchy lampy, anomália nízkeho napätia
lampy, odpojenie lampy pri prúdovom zaťažení, blikanie lampy, kontrola stavu spojenia ovládacieho modulu s
protokolom DALI a digitálneho elektronického predradníka, regulovanie od 100 do 30%, získavanie a
upravovanie stavov a programovaných parametrov z rozvádzača.
Minimálne parametre kabeláže sú: - kábel závesný 1-AES 4x16 mm včítane príslušenstva na rozvinutie,
zavesenie, napnutie a vyregulovanie siete verejného osvetlenia (s kotevnými a nosnými svorkami, hakmi,
sponami) včítane použitia omedzovačov prepätia s uzemnením, komponenty musia byť štandardizované
prevádzkovateľom distribučnej siete.
Minimálne parametre rozvádzačov sú: - plastový závesný v prevedení s IP 65, s uzamykateľnými dvierkami,
trojdielny o rozmeroch š 840 x v 900 x h 240 mm – elektromerová, vývodová a riadiaca časť, včítane ističov,
stýkačov, prepäťových ochrán na vstupe a výstupe, pomocných spínačov, prúdových transformátorov,
odrušovacích filtrov, digitálneho wattmetra, GPRS modemu a modulov ovládania a regulácie.
Minimálne parametre systému diaľkového riadenia, dozoru a regulácie sú: - musí zaistiť spoľahlivé a
efektívne zapínanie, vypínanie a regulovanie osvetľovacej sústavy spolu s možnosťou kontroly elektrických a
meteorologických veličín, dôležitých pre ekonomické a bezpečnostné vyhodnotenie prevádzky pomocou
dispečerskej činnosti, možnosťou nadstavby ďalších systémov (internet, dátová sieť, video dohľad, obecný
rozhlas, komunál, help, smart town, info displeje ...), diagnostiku a priebežnú pasportizáciu sústav verejného
osvetlenia včítane ich jednotlivých častí podľa konkrétnych požiadaviek užívateľa a prevádzkovateľa na riadenie
rozvádzačov i jednotlivých svetelných bodov a to prepojením jednotlivých rozvádzačov na dohľadový server so
softvérovými nadstavbami s minimálne nasledovnymi vlastosťami:
- úrovňové manažovanie príkazov svietidiel (zapínanie, vypínanie, regulovanie)
- úrovňové manažovanie detekcie svietidiel (detekcia porúch svietidiel, chýbajúci alebo nepostačujúci
kondenzátor, anomália nízkeho napätia lampy, odpojenie lampy pri prúdovom zaťažení, blikanie lampy,
vyčerpanosť svetelného zdroja, kontrola stavu spojenia ovládacieho modulu s protokolom DALI
a digitálneho elektronického predradníka, atď.)
- manažovanie elektrických parametrov (dáva informáciu o stave rozvádzača - celkový príkon, hodnoty
napätia na jednotlivých fázach, hodnoty prúdov, zobrazovanie stavov spotreby elektrickej energie, atď.)
- kartografický modul (grafická nadstavba na zobrazenie rozvádzačov a svietidiel na mapovom podklade)
- zobrazovanie štatistík automatických udalosti
Pri realizácii je možné použiť aj iné ekvivalentné zariadenia, ktoré budú spĺňať požiadavky spracované
v projektovej dokumentácii, avšak je potrebné na tieto zariadenia doložiť platné certifikáty, katalógové
a technické listy (so všetkými potrebnými informáciami ako sú rozmer a hmotnosť, parametre, princíp a spôsob
fungovania a pod.), svetelnotechnické výpočty pre návrh osvetlenia v tlačenej forme a taktiež v digitálnej forme
na CD nosiči s uvedením typu softvéru pre výpočet osvetlenia (napr. DIALUX, RELUX a pod.), dodaním pluginov
(zdrojových dát) pre navrhované svietidlo, aby mohol investor dať overiť vlastnosti navrhovaných ekvivalentných
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zariadení oprávnenej nezávislej osobe, či spĺňajú všetky parametre na nich kladené v zmysle projektovej
dokumentácie.
3. Súčasťou predkladanej ponuky ďalej budú:
3.1 Svetelno-technické výpočty pre triedy osvetlenia ME6 a S4 pri 100% výkone a S5 pri 50% výkone svietidla
podľa vzorových výpočtov v tlačenej forme a v elektronickej forme v .dlx súbore. Uchádzač zároveň predloží
krivky svietidiel v elektronickej forme v *.uld alebo *.ldt súbore, pre overenie výpočtu hodnotiacou komisiou.
3.2 Katalógové listy ponúkaných výrobkov – svietidiel, výložníkov a stĺpov s uvedením údajov potrebných pre
vyhodnotenie splnenia požadovaných vlastností a parametrov uvedených v súťažných podkladoch.
3.3 Podrobný popis riadiaceho systému s presnou špecifikáciou uvedenia vlastností a možností riadiaceho
systému, ktorý spĺňa požiadavky v zmysle priloženej technickej správy.
3.4 Potvrdenie o kompatibilite riadiaceho systému, resp. Prehlásenie o zhode s navrhovaným svietidlom,
výložníkom a stĺpom, vystavené výrobcom regulácie alebo výrobcom svietidla (originál alebo overená kópia)

3.5 Záručný list na záruku za svietidlo potvrdený výrobcom svietidiel min. 5 rokov.
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F SPÔSOB URČENIA CENY

1.

Cena za plnenie zákazky musí byť v ponuke špecifikovaná v zmysle zák. NR SR č. 18/1996 Z. z. o
cenách, v znení neskorších predpisov, ako cena za určených podmienok, platná pre daný rozsah
zákazky a čas plnenia.

2.

Cena musí byť stanovená ako platná pre verejným obstarávateľom stanovený rozsah zákazky, ktorý
je daný cenou za dodanie predmetu zákazky.

3.

Uchádzačom navrhnutá cena zákazky musí zahŕňať všetky náklady súvisiace s plnením zákazky
v rozsahu podľa uvedeného v týchto súťažných podkladoch. Cena stanovená uchádzačom je
konečná, bez jeho nároku na navýšenie ceny.

4.

Súčasťou ponuky uchádzača musí byť príloha č. 1 súťažných podkladov – návrh na plnenie kritéria .

5.

Uchádzač musí cenu zákazky predložiť v mene Euro €.

6.

V prípade, že je uchádzač platcom DPH, musí celkovú cenu uviesť ako cenu bez DPH, DPH a cenu
vrátane DPH. DPH musí byť stanovená v zmysle platných zákonov SR. V prípade nesprávneho
vyčíslenia DPH idú všetky zvýšené náklady ako aj sankcie z toho vyplývajúce na vrub uchádzača.

7.

Verejný obstarávateľ bude hodnotiť celkovú cenu zákazky. V prípade že uchádzač je platcom DPH,
bude hodnotená cena vrátane DPH. Ak uchádzač nie je platcom DPH, vyhodnocovaná bude cena
celkom.

Ceny, uvedené v celkovej cene za poskytnutie predmetu zákazky, budú záväzné pri uzatváraní a
podpise zmluvy s úspešným uchádzačom.
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G. ZÁKLADNÉ POŽIADAVKY VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA NA
OBSAH ZMLUVY
1

Verejný obstarávateľ vo vzťahu k predchádzajúcim odsekom predkladá v Prílohe č. 2 súťažných
podkladov Návrh zmluvy o dielo, do ktorého uchádzač doplní svoje návrhy na plnenie jednotlivých kritérií
určených na vyhodnotenie ponúk, vrátane svojich identifikačných údajov. V tomto dokumente s časťou
obchodných podmienok na zhotovenie diela sa uvedie zoznam príloh, ktoré tvoria zmluvnú dokumentáciu
a budú nedeliteľnou časťou uzatvorenej zmluvy. Všetky dokumenty tvoriace zmluvnú dokumentáciu sa
považujú za navzájom vysvetľujúce zmluvné dokumenty a v prípade ich nejednoznačnosti alebo odchýlky
sa uplatňujú v takom poradí, v akom budú uvedené v zmluve teda v poradí určujúcom ich dôležitosť
z hľadiska ich významu vo vzťahu k uzavretej zmluve.

2

Návrh zmluvy uchádzača musí zachovať všetky podmienky a stanovenú štruktúru. Text návrhu zmluvy
vrátane jej príloh nesmie obsahovať obmedzujúce alebo inak neprijateľné časti a nesmie sa zmeniť
podstatným spôsobom. Uzavretá zmluva nesmie byť v rozpore s Oznámením o vyhlásení verejného
obstarávania, so súťažnými podkladmi, ako aj s ponukou predloženou úspešným uchádzačom.

3

Vyplnený návrh zmluvy vrátane príloh, ktorý musí byť plne v súlade s požiadavkami verejného
obstarávateľa týchto súťažných podkladov a v súlade podľa bodu 1.5.2 časti A týchto súťažných
podkladov musí byť podpísaný uchádzačom, jeho štatutárnym orgánom, alebo osobou oprávnenou konať
za uchádzača v záväzkových vzťahoch a dátum jej vystavenia , v prípade skupiny dodávateľov musí byť
podpísané každým členom skupiny alebo osobou/osobami oprávnenými konať v danej veci za člena
skupiny. Zmluvu s prílohami musí uchádzač akceptovať Oprávnenie na podpísanie zmluvy bude
kontrolované napr. z výpisom z obchodného, resp. živnostenského registra alebo iným relevantným
dokladom, z ktorého je zrejmé, že osoba podpisujúca zmluvu je oprávnená k tomuto úkonu.

4. Uchádzač je povinný predložiť v originálnom vyhotovení alebo úradne osvedčenej kópii, čestné
prehlásenie so súhlasom Obchodných (zmluvných) podmienok dodania predmetu zákazky, v
ktorom musí byť uvedené, že uchádzač sa oboznámil s podmienkami uvedenými v ZoD, porozumel
im, súhlasí s návrhom uvedeným v prílohe č.2 súťažných podkladov v plnom rozsahu so všetkými
jej prílohami, bez obmedzení a výhrad a ku dňu podpisu zmluvy predloží všetky doklady
a oprávnenia, ktoré majú byť súčasťou zmluvy.
Požadované čestné prehlásenie sa požaduje z dôvodu uistenia sa verejného obstarávateľa, že
uchádzač akceptuje predpísaný návrh Zmluvy so všetkými prílohami a tým spĺňa zmluvné
podmienky. Uvedené čestné prehlásenie musí byť podpísané štatutárnym zástupcom uchádzača
alebo iným zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača
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Príloha č. 1 súťažných podkladov

Obchodné meno, adresa alebo sídlo uchádzača:

NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIA
NAJNIŽŠIA CENA

Názov predmetu zákazky : „Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci
Hervartov“

Cena bez DPH v EUR

.....................................

Cena DPH v EUR

.....................................

Cena s DPH v EUR

.....................................

V ........................... dňa: ..........................

.........................................................
Odtlačok pečiatky a podpis/y štatutárneho / nych zástupcu / ov

Súťažné podklady

Hervartov, január 2014

26/33

Príloha č. 2 súťažných podkladov
NÁVRH ZMLUVY O DIELO
ZMLUVA O DIELO č. ............................ (doplní zhotoviteľ)
uzavretá v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov
Čl. 1
Zmluvné strany
OBJEDNÁVATEĽ:
Sídlo:
Zastúpený:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
Tel.:
Fax:
E-mail:
Web:

Obec Hervartov
Obecný úrad Hervartov 84, 086 22 Hervartov
Miroslav Mackanič, starosta obce
00 322 032
2020623077
Prima banka Slovensko, a.s.
3603281001/5600
+421 54 4723 760
+421 54 4881 198
obec.hervartov@post.sk
http://hervertov.zsnespo.sk

ZHOTOVITEĽ:
Sídlo:
Zastúpený:
Zástupca zhotoviteľa oprávnený jednať v mene zhotoviteľa na stavbe:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Tel.:
E-mail:
Web:
zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka číslo: 3207/P
„zhotoviteľ“)

(ďalej len

Čl. 2
Predmet plnenia
3.1

3.2

3.3
3.4

Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie diela – stavby na základe verejného obstarávania podľa
zákona č. 25/2006 Z.z. na akciu „Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Hervartov“
zhotoviteľom pre objednávateľa podľa vypracovanej technickej správy a projektovej dokumentácie.
Podrobný opis predmetu zmluvy je v súťažných podkladoch verejného obstarávania zákazky, časť B.1
Opis zákazky.
Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť pre objednávateľa dielo na svoje náklady, vo vlastnom mene, na svoje
nebezpečenstvo, v dojednanom čase a podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve. Ďalej sa zaväzuje
zhotovené dielo odovzdať objednávateľovi riadne, včas, bez vád a nedorobkov brániacich užívaniu,
v zodpovedajúcej kvalite.
Objednávateľ sa zaväzuje dielo zhotovené v súlade s touto zmluvou prevziať a zaplatiť za dielo dohodnutú
cenu podľa platných podmienok dohodnutých v tejto zmluve.
Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou diela, sú mu známe
technické, kvalitatívne a iné podmienky potrebné k realizácii diela a disponuje takými kapacitami a
odbornými znalosťami, ktoré sú pre kvalitné zhotovenie diela potrebné.
Čl. 3
Rozsah a spôsob plnenia a splnenia
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3.1

3.2
3.3

3.4
3.5
3.6

Práce, ktoré sú predmetom tejto zmluvy a sú potrebné pre zhotovenie diela podľa článku 2. bod
2.1 budú vykonané na základe :
a) tejto podpísanej zmluvy o dielo
b) projektovej dokumentácie stavby – technickej správy
c) stavebného povolenia
Stavebné práce vrátane montáže technológií potrebné na zhotovenie diela podľa čl. 2, bod 1. budú
vykonané v rozsahu predloženej projektovej dokumentácie – technickej správy.
Ostatné časti plnenia predmetu zmluvy:
- Dodanie kompletných dokladov týkajúcich sa realizácie stavby a jej kvality
- Projekt skutočného vyhotovenia stavby
Spôsob splnenia predmetu zmluvy
Povinnosť zhotoviť dielo riadne a včas si zhotoviteľ splní :
Pre predmet zmluvy uvedený v bode 2.1 zrealizovaním predmetného diela podpísaním preberacieho
protokolu, bez vád a nedorobkov brániacich užívaniu a splnením prípadných podmienok užívania
týkajúcich sa predmetu tejto zmluvy, a to v termíne dohodnutom v tejto zmluve o dielo.
Pre predmet zmluvy uvedený v bode 2.1 protokolárnym odovzdaním objednávateľovi v jeho sídle, a to
v rozsahu, termíne a počte vyhotovení dohodnutých touto zmluvou.
Čl. 4
Čas plnenia

4.1

Termín realizácie diela:
Termín začatia:
do 14 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy
Termín ukončenia:
do 06/2015
4.2 Čas plnenia sa upraví podľa finančných možností objednávateľa.
Zhotoviteľ je povinný bez meškania informovať objednávateľa o vzniku udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje
realizáciu diela, s dôsledkom omeškania doby výstavby dohodnutej touto zmluvou.
4.3 V prípade, že zhotoviteľ
bude v omeškaní s plnením z dôvodov spočívajúcich na jeho strane viac ako 30 dní, považuje sa toto
omeškanie alebo nesplnenie si povinnosti za podstatné porušenie zmluvy.
4.4 V prípade porušenia alebo zastavenia prác na predmete zmluvy je zhotoviteľ povinný bezodkladne vykonať
také opatrenia, ktoré zabránia zničeniu, poškodeniu, odcudzeniu alebo inej škode na diele. Rozsah, spôsob
a úhrada nákladov bude dohodnutá zmluvnými stranami pred vykonaním prác.
Čl. 5
Cena predmetu zmluvy
5.1
5.2

5.3
5.4

5.5

Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu čl. II. tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán
v zmysle § 3 zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách ako cena maximálna.
Cenu je možné zmeniť v prípade zmeny sadzby DPH zákonom v priebehu realizácie diela.
Cena diela je:
Cena bez DPH
:
€
DPH 20 %
:
€
Cena vrátane DPH :
€
Slovom:
eur
Súhrnný položkový rozpočet stavby vrátane krycieho listu rozpočtu, tvorí Prílohu č. 1 tejto zmluvy o dielo
a je pre vymedzenie rozsahu predmetu plnenia záväzný. Zhotoviteľ je povinný riadne prekontrolovať
správnosť celkovej ceny vzhľadom na položky rozpočtu.
V kalkulácii ceny diela sú zahrnuté podľa potreby aj náklady na odvoz odpadov vrátane poplatku za
skládku, telefón, dočasné užívanie verejných komunikácií, poplatky, vytýčenie stavby, zriadenie, prevádzku
a vypratanie zariadenia staveniska, projekt skutočného vyhotovenia, porealizačné zameranie,
spracovanie dielenskej alebo výrobnej dokumentácie, náklady na stráženie staveniska a náklady na
spotrebu elektrickej energie a vody, poistné stavby počas realizácie, kompletačná činnosť, skúšky, revízie,
merania a kontroly kvality prác a pod..
Cena uvedená v bode 5.2 pokrýva celý zmluvný záväzok a všetky náležitosti a veci nevyhnutné na riadne
vykonanie a odovzdanie predmetu zmluvy a ktoré umožnia objednávateľovi riadne nakladanie
s odovzdaným predmetom zmluvy.
Čl. 6
Platobné podmienky

Súťažné podklady

Hervartov, január 2014

28/33

Podlimitná zákazka: „Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Hervartov“
Zhotoviteľ uplatňuje nárok na úhradu prác a dodávok podľa zmluvy čiastkovými mesačnými faktúrami a
konečnou faktúrou podľa bodu 6.10.
6.2 Zhotoviteľ musí svoje práce vyúčtovať overiteľným spôsobom. Faktúra musí byť zostavená prehľadne a
pritom musí dodržiavať poradie položiek a označenie, ktoré je v súlade s oceneným popisom prác podľa
zmluvy. Súčasťou je súpis vykonaných prác. Súpis vykonaných prác musí byť potvrdený stavebným
dozorom objednávateľa, prípadne ďalšími písomne poverenými osobami.
6.3 Zhotoviteľ predloží objednávateľovi do 5 pracovných dní po skončení mesiaca pred vystavením čiastkovej
faktúry na vecnú kontrolu vo dvoch vyhotoveniach mesačný súpis vykonaných prác vrátane
rozpracovanosti výroby. Objednávateľ overí ich správnosť v lehote do troch dní od obdržania podpisom
oprávneného pracovníka. Na základe takto overeného výkazu bude zhotoviteľ oprávnený vystaviť faktúru.
6.4 Objednávateľ sa zaväzuje uhrádzať zhotoviteľovi takto vystavené faktúry za uplynulý mesiac v lehote
splatnosti 60 dní od ich obdržania a úplnej správnosti faktúry. Zhotoviteľ nemôže voči objednávateľovi
uplatniť sankcie, pokiaľ oneskorenie úhrady bolo spôsobené bankou objednávateľa.
6.5 Faktúry musia mať predpísané náležitosti podľa § 71 zákona č. 222/2004 Z.z. v znení noviel a priložené
doklady umožňujúce posúdiť oprávnenosť fakturácie. Faktúry budú predkladané v štyroch vyhotoveniach
pre objednávateľa. Náležitosti faktúr:
a) označenie “faktúra” a jej číslo,
b) identifikačné údaje objednávateľa a zhotoviteľa (IČO, DIČ, sídlo), registrácia,
c) označenie banky a číslo účtu, na ktorý sa má platiť,
d) číslo zmluvy a označenie fakturovanej časti diela,
e) deň vystavenia a odoslania faktúry a lehotu jej splatnosti, fakturačné obdobie,
f) fakturovaná suma,
g) náležitosti pre účely dane z pridanej hodnoty,
h) objednávateľom potvrdený súpis vykonaných prác a dodávok vo dvoch vyhotoveniach,
i) pečiatka a podpis.
6.5 Ak zhotoviteľ doručí nesprávne vyhotovenú alebo neúplnú faktúru alebo pripojené doklady, objednávateľ je
oprávnený takúto faktúru pred uplynutím lehoty splatnosti vrátiť bez zaplatenia. V takom prípade plynie nová
lehota splatnosti faktúry, a to odo dňa doručenia opravenej alebo novo vystavenej faktúry.
6.6 Zhotoviteľ nie je oprávnený jednostranne zmeniť cenu dohodnutú v tejto zmluve. Cena môže byť upravená len
v prípade administratívnych opatrení štátu, t.j. zmeny DPH a v prípade zmeny právnych predpisov
vzťahujúcich sa na túto zmluvu.
6.7 Zmluvné strany sa dohodli, že pohľadávky, ktoré vzniknú z tohto zmluvného vzťahu, nie je možné postúpiť tretej
osobe a ani nie je možné zriadiť záložné právo na tieto pohľadávky, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.
6.8 Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ nie je v omeškaní s lehotou splatnosti v zmysle ods. 6.4 tejto
zmluvy po dobu, po ktorú nemohol svoju povinnosť plniť následkom okolností vzniknutých na strane
zhotoviteľa. V tomto prípade sa doba uvedená v ods. 6.4 predlžuje o túto dobu.
6.9 Cena diela bude zúčtovaná v konečnej faktúre vystavenej zhotoviteľom po splnení zmluvnej dodávky. Konečná
faktúra bude v sume min. 10 % z ceny diela. Právo vystaviť konečnú faktúru vzniká po kolaudácii diela a
odstránení poslednej vady a posledného nedorobku na diele. Zhotoviteľ zašle objednávateľovi konečnú
faktúru doporučeným listom v štyroch vyhotoveniach, ktorú uhradí objednávateľ do 60 dní od jej doručenia.
6.10 Práce, ktoré zhotoviteľ vykoná bez príkazu objednávateľa alebo odlišne od dohodnutého rozsahu, nebudú
uhradené. Zhotoviteľ je povinný odstrániť bez zbytočného odkladu prípadné chyby na zhotovenom predmete
zmluvy a tie ktoré objednávateľ nezistil na preberacom konaní, aj po termíne splnenia všetkých záväzkov, ku
ktorým sa podľa tejto zmluvy zhotoviteľ zaviazal.
6.1

Čl. 7
Záručná doba – zodpovednosť za vady
7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

Dielo špecifikované v čl. 2 ods. 2.1 zmluvy sa považuje za ukončené jeho odovzdaním a prevzatím, o čom
sa spíše písomný protokol o odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy, ktorý musí byť podpísaný oboma
zmluvnými stranami.
Zhotoviteľ ručí za to, že zhotovené dielo špecifikované v čl. 2 ods. 2.1 bude mať počas celej záručnej doby
vlastnosti zodpovedajúce technickým normám a predpisom, že zhotovené dielo bude bez vád, ktoré by rušili
alebo znižovali hodnotu alebo schopnosť jeho používania k určeným účelom, t.j. že zhotovené dielo bude
mať počas celej záručnej doby vlastnosti, preukázané zhotoviteľom objednávateľovi na preberacom konaní.
Záručná doba na predmet zmluvy špecifikovaný v čl. 2 ods. 2.1 je 60 mesiacov na stavebné práce a 24
mesiacov na zariadenia a začína plynúť dňom jeho odovzdania zhotoviteľom. O odovzdaní predmetu
zmluvy špecifikovanom v čl. 2 ods. 2.1 sa spíše protokol o odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy, ktorý
musí byť podpísaný oboma zmluvnými stranami.
Ak zhotoviteľ poruší povinnosti ustanovené v ods. 7.2, má predmet zmluvy vady. Za vady predmetu zmluvy
sa považuje aj vyhotovenie iného diela, než určuje zmluva, a vady v dokladoch potrebných na užívanie
diela ako aj právne vady.
Oznámenie vád predmetu zmluvy špecifikovanom v čl. 2 ods. 2.1 (reklamácia) musí byť vykonané len
písomne, inak je neplatné. Musí obsahovať označenie vady, miesto, kde sa vada nachádza a popis, ako sa
vada prejavuje. Rozoznávajú sa:
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7.6
7.7
7.8

a) zjavné vady, t.j. vady, ktoré objednávateľ zistil, resp. mohol zistiť odbornou prehliadkou pri preberaní
predmetu zmluvy špecifikovanom v čl. 2 ods. 2.1. Musia byť reklamované zapísaním v protokole
o odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy s uvedením dohodnutých termínov ich odstránenia,
b) skryté vady, t.j. vady, ktoré objednávateľ nemohol zistiť pri prevzatí predmetu zmluvy
špecifikovanom v čl. 2 ods. 2.1 a ktoré sa vyskytnú v záručnej dobe. Objednávateľ je povinný ich
reklamovať u zhotoviteľa bez zbytočného odkladu po ich zistení. Zhotoviteľ je povinný skryté vady
diela odstrániť na svoje náklady bez zbytočného odkladu.
Zhotoviteľ je povinný vyhotoviť písomný doklad o náprave, alebo odstránení vady opatrený podpismi oboch
zmluvných strán a dátumom, spolu s popisom odstránenej vady.
Počas doby od nahlásenia oprávnenej reklamácie až po odstránenie vady neplynie záručná doba.
Nároky objednávateľa z riadne reklamovanej vady sa riadia ustanovením § 564 a následne zákona č.
513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení, v takomto prípade objednávateľ môže:
požadovať odstránenie vád dodaním časti diela za vadnú časť diela, dodanie chýbajúcej časti diela a
požadovať odstránenie právnych vád,
požadovať odstránenie vád opravou diela, ak sú vady opraviteľné,
požadovať primeranú zľavu z dohodnutej ceny diela alebo
odstúpiť od zmluvy.
Čl. 8
Podmienky vykonania diela

8.1

8.2
8.3

8.4

8.5

8.6
8.7
8.8
8.9

8.10
8.11
8.12

8.13

Dielo zrealizuje zhotoviteľ v súlade so súťažnými podmienkami objednávateľa danými v súťaži na výber
zhotoviteľa diela, ponuky zhotoviteľa, podľa vypracovanej projektovej dokumentácie, podmienok tejto
zmluvy, v súlade s požiadavkami vyplývajúcimi z povolení, v súlade s platnými technickými normami,
platnými právnymi všeobecne záväznými predpismi, ako i s požiarnymi a bezpečnostnými predpismi
a všeobecne záväznými nariadeniami platiacimi pre danú lokalitu.
O odovzdaní a prevzatí staveniska spíšu zmluvné strany protokol, ktorý podpíšu oprávnení zástupcovia
zmluvných strán.
Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi súčasne so staveniskom:
kópiu stavebného povolenia,
potvrdí skládku odstráneného materiálu navrhnutú zhotoviteľom,
odberové miesta elektrickej energie a vody a dohodne spôsob merania a účtovania odberov
zhotoviteľa,
Zhotoviteľ vybuduje zariadenie staveniska podľa dohody s objednávateľom a zabezpečí viditeľné
označenie stavby, zabezpečí príjazd a výjazd na stavenisko podľa platných nariadení v danej lokalite.
Prevádzkové, sociálne, prípadne aj výrobné zariadenia staveniska (vrátane samostatnej kancelárie s
telefónom) zabezpečuje zhotoviteľ. Vybudovanie, prevádzkovanie, údržbu, likvidáciu a vypratanie
zariadenia staveniska sú súčasťou ceny predmetu zmluvy.
Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu komunikácií, po ktorých dováža materiál a mechanizmy a odváža zo
staveniska zeminu a iný odpad a za poriadok a bezpečnosť na stavbe. Prípadné škody z porušenia tejto
povinnosti uhradí zhotoviteľ objednávateľovi a uspokojí nároky tretích osôb.
Zhotoviteľ uhradí počas výstavby všetky náklady na energie na stavbe vrátane zabezpečenia ich
dočasných prípojov a meračov, vrátane telefónu.
Zhotoviteľ do 14 dní po odovzdaní diela zabezpečí zo staveniska odpratanie techniky, zariadenia
staveniska a prípadného nepotrebného materiálu.
Umiestnenie a udržiavanie dopravných značiek v súvislosti s priebehom prác v súlade s predpismi
o pozemných komunikáciách zabezpečí a uhradí zhotoviteľ.
Zhotoviteľ sa zaväzuje pri plnení predmetu tejto zmluvy dodržiavať ustanovenia vyhlášky č. 374/1990 Zb.
o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach a nariadenie vlády SR č. 510/2001 o
minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko na stavbe, ktorá je predmetom
zmluvy, zabezpečiť koordinátora bezpečnosti a tiež zabezpečiť plnenie povinností zamestnávateľa na
zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na stavenisku v súlade s týmto nariadením.
Zhotoviteľ môže vykonať dielo ešte pred dojednaným časom.
Zodpovednosť za škody na predmete zmluvy špecifikovaným v čl. 2 ods. 2.1 prechádza na objednávateľa
dňom podpísania protokolu o odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy oboma zmluvnými stranami.
Zhotoviteľ zodpovedá za škodu, ktorá vznikne objednávateľovi alebo tretej osobe v dôsledku porušenia jeho
povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy. V prípade vzniku škody ktorejkoľvek zmluvnej strane má druhá
zmluvná strana nárok na náhradu vzniknutej škody. Zhotoviteľ je povinný vykonať opatrenia, aby nedošlo
počas stavby k poškodeniu alebo zničeniu pamiatkovo chránených prvkov stavby a ostatného majetku
odovzdaného pri odovzdaní staveniska, resp. miesta, kde sa bude predmet zmluvy vykonávať. V prípade, ak
takáto škoda vznikne, všetky náklady znáša zhotoviteľ. Pokiaľ zhotoviteľ spôsobí svojou činnosťou škodu
tretím osobám, je povinný túto škodu odstrániť a uhradiť na vlastné náklady.
Zhotoviteľ je povinný mať ku dňu podpisu zmluvy uzatvorené poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú
pri výkone povolania alebo uzatvorené poistenie zodpovednosti za škodu podnikateľa počas celej doby
realizácie predmetu zmluvy v minimálnej výške 100.000,00 € alebo ekvivalent v inej mene.
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8.14 Pri realizácii diela bude zhotoviteľ rešpektovať podklady – výkresovú dokumentáciu, najmä PD a STN.
8.15 Zhotoviteľ ku dňu podpisu zmluvy predloží oprávnenie vydané Technickou inšpekciou o vykonaní skúšky na
odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických elektrických zariadení a oprávnenie
vydané Technickou inšpekciou na opravu vyhradených technických zariadení elektrických v rozsahu
oprava a údržba, rekonštrukcia, montáž do funkčného celku na mieste budúcej prevádzky.
8.16 Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavenisku. Zhotoviteľ odstráni na vlastné náklady odpady,
ktoré sú výsledkom jeho činnosti a zároveň je povinný zabezpečiť likvidáciu odpadov v súlade s platnou
legislatívou podľa vyhlášky č. 284/2001 Z. z.
Čl. 9
Zmluvné pokuty
9.2

9.3

V prípade omeškania zhotoviteľa s vykonaním diela špecifikovaného v čl. 2 ods. 2.1 v termíne určenom
v čl. 4 ods. 4.1 môže objednávateľ uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % denne za každý deň
omeškania z ceny diela špecifikovanej v čl. 5 ods. 5.2.
V prípade omeškania objednávateľa s úhradou ceny diela špecifikovanej v čl. 5 ods. 5.2 v termíne
špecifikovanom v čl. 4 ods. 4.1 môže zhotoviteľ uplatniť úrok z omeškania vo výške 0,05 % za každý deň
omeškania z nezaplatenej časti ceny diela.
Čl. 10
Ostatné ustanovenia

10.1 Zhotoviteľ bude pri realizácii predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou. Zaväzuje sa
dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy.
10.2 Omeškanie s dodaním predmetu zmluvy špecifikovanom v čl. 2 ods. 2.1 v termíne špecifikovanom v čl. 4
ods. 4.1 po dobu viac ako 5 dní sa považuje za porušenie tejto zmluvy podstatným spôsobom.
10.3 Dodanie predmetu zmluvy špecifikovanom v čl. 2 ods. 2.1 s vadami sa považuje za porušenie tejto zmluvy
podstatným spôsobom.
10.4 Podstatným porušením zmluvy na strane zhotoviteľa je vadné plnenie zhotoviteľa, na ktoré bol písomne
upozornený, a ktoré v primeranej lehote neodstránil.
10.5 Porušenie zmluvy podstatným spôsobom oprávňuje objednávateľa na odstúpenie od tejto zmluvy. Za
vyššiu moc sa považujú prípady, ktoré nie sú závislé, ani ich nemôžu ovplyvniť zmluvné strany (napr.
živelné pohromy, vojna a pod.). V prípade okolností vylučujúcich zodpovednosť sa postupuje v súlade s §
374 Obchodného zákonníka. Ak sa splnenie predmetu zmluvy stane nemožným v dôsledku uvedených
okolností, zmluvná strana, odvolávajúca sa na tieto okolnosti, je oprávnená v lehote do 2 mesiacov odo
dňa ich vzniku odstúpiť od zmluvy, a to po zaslaní písomného oznámenia druhej zmluvnej strane. Účinky
odstúpenia nastávajú dňom doručenia oznámenia a za podmienky, že uvedené okolnosti trvajú.

Čl. 11
Záverečné ustanovenia
11.1 Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami.
11.2 Zmluva nadobúda účinnosť iba v prípade, ak objednávateľ získa finančné prostriedky Ministerstva
hospodárstva SR, prostredníctvom Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry (SIEA).
11.3 Pokiaľ nebolo v tejto zmluve dojednané inak, riadia sa práva a povinnosti zmluvných strán, ako aj právne
pomery z nej vyplývajúce, vznikajúce a súvisiace, Obchodným zákonníkom a platnými právnymi predpismi
Slovenskej republiky.
11.4 Zmeny a doplnky v tejto zmluve je možné previesť len písomnou dohodou zmluvných strán formou
písomných dodatkov k tejto zmluve. Uzatváranie dodatkov k zmluve nie je možné iba v súlade s § 10a ods. 2
zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov.
11.5 Všetky spory vyplývajúce z tejto zmluvy, alebo vzniknuté v súvislosti s ňou, budú zmluvné strany riešiť
predovšetkým vzájomnou dohodou.
11.6 Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly, auditu a overovania súvisiaceho s predmetom zákazky
kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy o NFP, a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku
potrebnú súčinnosť. Oprávnenými osobami sa rozumejú:
a) osoby poverené poskytovateľom NFP vyplývajúcimi zo zmluvy o NFP,
b) osoby Útvaru následnej finančnej kontroly,
c) Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky, Správa finančnej kontroly,
d) certifikačný orgán,
e) orgán auditu a ním poverené osoby,
f) splnomocnený zástupca Európskej komisie a Európskeho dvora audítorov,
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g) osoby prizvané vyššie uvedenými orgánmi v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky
a Európskej únie.
11.7 Zmluva je záväzná aj pre právnych nástupcov obidvoch zmluvných strán.
11.8 Táto zmluva je vyhotovená v šiestich vyhotoveniach, z ktorých štyri vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve
vyhotovenia obdrží zhotoviteľ.
11.9 Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli, že nebola uzavretá v tiesni, alebo
za nápadne nevýhodných podmienok a na základe súhlasu s ňou ju podpisujú.
11.10 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je Príloha č. 1 – Rozpočet, a to v elektronickom formáte MS Excel.
Každá zmena v rozpočte, ku ktorej dôjde počas realizácie predmetu zmluvy, musí byť predložená
zhotoviteľom v elektronickom formáte MS Excel.

V Bardejove, dňa ..................................

Za zhotoviteľa:

---------------------------------konateľ

V Hervartove, dňa .........................................

Za objednávateľa:

Miroslav MACKANIČ
--------------------------------starosta obce

Príloha č. 3 súťažných podkladov
VÝKAZ VÝMER
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