
9914 - WYP
Vestník č. 114/2016 - 15.06.2016

 
VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK

HLAVIČKA FORMULÁRA
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ

I.1)    NÁZOV A ADRESY
Obec Podhorany
IČO:  00308374
Mechenice 51, 951 46 Podhorany
Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Magdaléna Bogyová
Telefón: +421 377785096
Email: obecpodhorany@wircom.sk
Fax: +421 377785096
Webové sídlo (internetová adresa)

I.2)    SPOLOČNÉ VEREJNÉ OBSTARÁVANIE
Zákazka zahŕňa spoločné obstarávanie: Nie
Zákazku prideľuje centrálna obstarávacia organizácia:  Nie

I.3)    KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Zadajte adresu (URL):  http://obecpodhorany.sk
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky:  Áno
Adresa (URL):  http://www.podhorany.sk
Chcete vyplniť aj adresu:  Nie
Elektronická komunikácia si vyžaduje využitie nástrojov a zariadení, ktoré nie sú všeobecne k dispozícii.:  Nie

I.4)    DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Regionálny alebo miestny orgán

I.5)    HLAVNÁ ČINNOSŤ
Iné (uveďte)
Iný predmet (špecifikujte):  samospráva

ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1)    ROZSAH OBSTARÁVANIA

II.1.1)    Názov:
Dom Kultúry Podhorany-časť Mechenice Rekonštrukcia - 1.etapa -oprava strechy

II.1.2)    Hlavný kód CPV
45000000-7

II.1.3)    Druh zákazky
Práce

II.1.4)    Stručný opis:
Predmetom 1.etapy rekonštrukcie Domu kultúry v Podhoranoch- časť obce Mechenice, je riešenie havarijného stavu
celej strešnej konštrukcie. 
Podrobnejšie informácie sú uvedené v technickej správe projektovej dokumentácie, ktorá je súčasťou súťažných
podkladov.

II.1.5)    Celková predpokladaná hodnota
Hodnota bez DPH:  115 138,7700 EUR
(v prípade rámcových dohôd – celková predpokladaná maximálna hodnota za celé obdobie trvania rámcovej dohody)

II.1.6)    Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti:  Nie

II.2)    OPIS
II.2.2)    Dodatočné kódy CPV

45212300-9
II.2.3)    Miesto dodania

Kód NUTS:
SK023
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Obec Podhorany, k.ú. Mechenice, parc.č. 258

II.2.4)    Opis obstarávania:
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podľa PD a výkazu výmer
II.2.5)    Kritériá na vyhodnotenie ponúk

Cena nie je jediným kritériom výberu a všetky kritériá sú uvedené len v súťažných podkladoch
II.2.6)    Predpokladaná hodnota
II.2.7)    Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody

Obdobie:  v dňoch (od zadania zákazky)
Trvanie v dňoch:: 60
Informácie o obnovenom obstarávaní
Toto obstarávanie môže byť obnovené:  Nie

II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty:  Nie

II.2.12)Informácie o elektronických katalógoch
Ponuky musia byť predložené vo forme elektronických katalógov alebo obsahovať elektronický katalóg:  Nie

II.2.13)INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Nie

ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1)    PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1)Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných

registrov
Zoznam a krátky opis podmienok:  Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti uvedené v § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015
Z. z. o verejnom obstarávaní v platnom znení (ďalej len zákon). Ich splnenie preukáže predložením dokladov podľa § 32
ods. 2. resp. ods. 4. a ods. 5. Zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní alebo § 152 zákona o verejnom
obstarávaní v súlade s ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní. 
 
V prípade skupiny podnikateľov sa preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého
člena skupiny osobitne podľa § 37 ods.3 zákona. Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o
verejnom obstarávaní preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť. Ak
ponuku predkladá skupina dodávateľov, doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti, týkajúcich sa osobného
postavenia, predloží každý člen skupiny osobitne.  
Na preukázanie splnenia podmienky účasti podľa §32 odsek 1 písm. e) Verejný obstarávateľ vyžaduje predloženie
dokladu o oprávnení vykonávať práce, realizovať dodávky tovarov a technológii a s tým priamo súvisiacich výkonov
služieb , ktorý je predmetom zákazky alebo časti zákazky, ktorú pokrýva ponuka uchádzača. 
Verejný obstarávateľ požaduje predloženie dokladov podľa časť A.2 bod 1. v originálnom vyhotovení alebo, ako úradne
osvedčené kópie týchto dokladov. 
Odôvodnenie primeranosti podmienok účasti:  
Podmienky účasti, týkajúce sa osobného postavenia uchádzačov, vychádzajú z taxatívne daných podmienok v zmysle §
32 zákona.  
Splnenie podmienky účasti možno predbežne nahradiť v zmysle § 39 zákona o verejnom obstarávaní: Jednotný 
európsky dokument na účely zákona o verejnom obstarávaní je dokument, ktorým hospodársky subjekt môže predbežne
nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené verejným obstarávateľom. Doklady, preukazujúce
splnenie podmienok účasti nahradené Jednotným európskym dokumentom predkladá verejnému obstarávateľovi
úspešný uchádzač podla § 39 ods. 6 v čase a spôsobom, určeným verejným obstarávateľom. 
Jednotný európsky dokument v editovateľnej forme je možné stiahnuť aj z webového sídla UVO (www.uvo.gov.sk).
Verejný obstarávateľ požaduje aby bol Jednotný európsky dokument ručne podpísaný osobou oprávnenou konať za
hospodársky subjekt/záujemcu/uchádzača alebo riadne splnomocnenou osobou.

III.1.2)Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok, odôvodnenie primeranosti každej určenej podmienky:  nevyžaduje sa

III.1.3)Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok, odôvodnenie primeranosti každej určenej podmienky:  3.1 Podľa § 34 ods. 1 písm. b)
zákona o verejnom obstarávaní - zoznamom prác a dodávok tovarov a technológii a s tým priamo súvisiacich služieb
rovnakého alebo podobného charakteru ako je premet tejto výzvy za predchádzajúcich päť (5) rokov ku dňu
predkladania ponúk, doplneným potvrdeniami o kvalite realizácie stavebných prác , dodania tovarov a technológii a s
tým priamo súvisiacich služieb, lehôt dodania a odberateľov, ak odberateľom:  
 
1. Bol verejný obstarávateľ podľa tohto zákona, dokladom je referencia, (ak nie sú referencie zverejnené na webovom
sídle Úradu pre verejné obstarávanie, musia byť potvrdené tak, ako je to uvedené v nasledujúcom bode).  
 
2. Bola iná osoba ako verejný obstarávateľ podľa zákona o verejnom obstarávaní, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak
také potvrdenie uchádzač nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača o ich uskutočnení, doplneným dokladom,
preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené.  
 
V prípade, že referencia od verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa nie je zverejnená, prílohou zoznamu budú
potvrdenia odberateľov, alebo zmluvy a dodacie listy a pod. v takom rozsahu, aby bolo možné z uvedených dokladov
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zistiť požadované údaje. V zozname ako aj v potvrdeniach odberateľov je potrebné uviesť: obchodné meno alebo
názov, sídlo a identifikačné číslo odberateľa, názov zákazky a ak z názvu nie je zrejmý predmet, aj stručnú identifikáciu
plnenia podľa zmluvy, cenu (s DPH, ak je platcom DPH), miesto a lehotu dodania plnenia podľa zmluvy (začatie a
ukončenie - min. mesiac a rok), meno kontaktnej osoby odberateľa pre overenie informácií s jej telefonickým kontaktom
a e-mailovou adresou, zhodnotenie dodaného plnenia podľa obchodných podmienok. Potvrdenia majú iba za práce a
dodávky tovarov a technológii a s tým priamo súvisiacich služieb v požadovanom období. Ak tomu tak nie je (napríklad
pri zverejnených referenciách, alebo ak to nebude uvedené podľa požiadaviek) za požadované obdobie sa bude brať iba
pomerná časť ceny vypočítaná podľa mesiacov. Ak je hodnota cien stanovená v inej mene, prepočet inej meny na € sa
stanoví na základe priemerného kurzu ECB stanoveného ku koncu každého príslušného kalendárneho roka, v ktorom
realizoval alikvotnú časť prác a dodávky tovarov a technológii a s tým priamo súvisiace služby. 
 
 
Splnenie podmienky účasti možno predbežne nahradiť v zmysle § 39 zákona o verejnom obstarávaní: Jednotný 
európsky dokument na účely zákona o verejnom obstarávaní je dokument, ktorým hospodársky subjekt môže predbežne
nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené verejným obstarávateľom. Doklady, preukazujúce
splnenie podmienok účasti nahradené Jednotným európskym dokumentom predkladá verejnému obstarávateľovi
úspešný uchádzač podla § 39 ods. 6 v čase a spôsobom, určeným verejným obstarávateľom. 
Jednotný európsky dokument v editovateľnej forme je možné stiahnuť aj z webového sídla UVO (www.uvo.gov.sk).
Verejný obstarávateľ požaduje aby bol Jednotný európsky dokument ručne podpísaný osobou oprávnenou konať za
hospodársky subjekt/záujemcu/uchádzača alebo riadne splnomocnenou osobou. 
 
Minimálna požadovaná úroveň štandardov : Uchádzač musí preukázať, že za požadované obdobie uskutočnil práce a
dodávky tovarov a technológii a s tým priamo súvisiace služby pre najmenej 3 stavby rovnakého alebo podobného
charakteru ako je premet tejto výzvy za predchádzajúcich päť (5) rokov ku dňu predkladania ponúk. Uchádzač musí
predložiť potvrdenie od min. 2 zákaziek v rozpočtovom náklade minimálne 115.000 Eur bez DPH.

III.1.5)Informácie o vyhradených zákazkách
Zákazka je vyhradená pre chránené pracovné dielne a hospodárske subjekty, ktorých hlavným cieľom je sociálna a
profesionálna integrácia postihnutých alebo znevýhodnených osôb:  Nie
Uskutočnenie zákazky je vyhradené pre rámcové programy chránených pracovných miest:  Nie

III.2)    PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3)Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky

Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky:  Áno

ODDIEL IV: POSTUP
IV.1)    OPIS

IV.1.3)    Informácie o rámcovej dohode
Obstarávanie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody:  Nie

IV.1.6)    Informácie o elektornickej aukcii
Použije sa elektronická aukcia:  Nie

IV.2)    ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2)    Lehota na predkladanie ponúk

Dátum a čas:  11.07.2016 10:00
IV.2.6)    Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
IV.2.7)    Podmienky na otváranie ponúk

Dátum a čas:  11.07.2016 13:00
Miesto:  Obecný úrad Podhorany, Mechenice 51,951 46 Podhorany
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Otváranie
časti ponúk Ostatné bude neverejné. Otváranie častí 
ponúk Kritériá vykoná komisia len vo vzťahu k ponukám, ktoré neboli vylúčené, a to na mieste a v čase oznámenom 
uchádzačom, ktorých ponuky neboli vylúčené.

ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2)    INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE

Použije sa elektronické objednávanie:  Nie
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia:  Nie
Použijú sa elektronické platby:  Nie

VI.3)    DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
1. Verejný obstarávateľ poskytne prístup k súťažným podkladom ich uverejnením vo svojom profile zriadenom nastránke
Úradu pre verejné obstarávanie a na stránke verejného obstarávateľa (podľa bodu I.3 tejto výzvy). 
Verejný obstarávateľ odporúča všetkým záujemcom, ktorí si prevzali súťažné podklady z profilu verejného obstarávateľa
alebo z internetovej stránky verejného obstarávateľa, aby sa zaregistrovali u kontaktnej osoby, a to zaslaním e-mailu
naadresu kontaktnej osoby: obecpodhorany@wircom.sk. V predmetnom e-maile záujemca uvedie tieto informácie:
názov a adresu záujemcu, meno kontaktnej osoby a jej telefonický a e-mailový kontakt. 
2. Verejný obstarávateľ upozorňuje, že za včas doručenú požiadavku vysvetlenia údajov uvedených vo výzve na 
predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladov sa považuje požiadavka doručená verejnému obstarávateľovi v 
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písomnej forme najneskôr 6 pracovných dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk. Vysvetlenie súťažných 
podkladov alebo výzvy na predkladanie ponúk zverejní verejný obstarávateľ na svojom profile zriadenom na webovej 
stránke Úradu pre verejné obstarávanie a stránke verejného obstarávateľa.

VI.5)    DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
13.06.2016
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