Obec Marcelová

Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK
je vypracovaná podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (ďalej iba „zákon)
Číslo zákazky :

2019/11/34

Názov zákazky :

Vodozádržné opatrenia v obci Marcelová

Predmet zákazky (§ 3 zákona) :

Stavebné práce

Spoločný slovník obstarávania
( CPV ) :
Postup verejného obstarávania

45000000-7 Stavebne práce
podľa § 117

I. Názov, adresa a kontaktné miesto verejného obstarávateľa
Úradný názov : Obec Marcelová

IČO : 00 306 550

Poštová adresa : Obec Marcelová, Námestie Slobody 1199, Marcelová, 946 32
Štatutárny zástupca: Ervín Varga

e-mail.: starosta@marcelova.sk

Názov, adresa a kontaktné údaje subjektu splnomocneného na proces verejného obstarávania
Úradný názov : STUDNICA, n.o
IČO : 42 053 064
Poštová adresa : Košická 56, Bratislava 821 08
Kontaktná osoba pre VO : Ing. Zuzana Lenická

mob.: +421 917 381 833
email : obstaravanie1@studnica-no.sk

II. Opis
Obec Marcelová, Číslo parcely: 291/1,
296/2, 290/6, 285/3, 280/3, 450/77,
463/1 k. ú. Krátke Kesy

II.1. Miesto dodania alebo poskytnutie služby:

II.2. Stručný opis zákazky:
Účelom objektu je vybudovanie vodozádržných zariadení v časti intravilánu obce Marcelová.
Účelom navrhovaných vodozádržných opatrení je zachytávanie dažďových vôd, ich retencia za účelom
udržania dažďových vôd v intraviláne z dôvodu zabezpečenia zavodnenia priepustnej humídnej vrstvy
v okolí vodozádržných objektov, čím sa zabezpečí z časti dotácia vôd pre koreňový systém porastov,
ako aj odpar časti zachytených vôd z tohto pôdneho horizontu. Prebytočná voda, ktorá by mohla
spôsobiť podmáčanie objektov, komunikácií, alebo zátopu bude vsakovaná do podložia ich nepriame
vypúšťanie do podzemných vôd v mieste ich zachytenia, čím sa zabezpečí dotácia podzemných vôd
v intraviláne obce.
Verejný obstarávateľ plánuje financovať predmet obstarávania z finančného príspevku v rámci výzvy
OPKZP-PO2-SC211-2018-40.
Práce s predpokladanou hodnotou zákazky: 138.474,73 bez DPH
II.3. Obhliadka miesta plnenia:

Na požiadanie. Záujem o obhliadku miesta plnenia treba
nahlásiť minimálne 2 pracovné dni pred termínom
plánovanej obhliadky.

II.4. Termín dodania alebo poskytnutia služby:

najneskôr do 12 mesiacov od nadobudnutia účinnosti
zmluvy

II.5. Možnosť rozdelenia zákazky :
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Iba na celý predmet zákazky

ÁNO/ NIE

Na ktorúkoľvek časť zákazky

ÁNO/NIE
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II.6. Predloženie variantných riešení :

Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov

II.7. Jazyk ponuky :

Nepovoľujú sa – ak súčasťou ponuky bude aj variantné riešenie,
nebude takéto riešenie zaradené do vyhodnotenia ponúk
Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku

II.8. Mena :

EUR

III. Administratívne informácie
III.1. Podmienky na získanie súťažných podkladov :

Neuplatňuje sa, všetky potrebné informácie sú
uvedené v tejto výzve

III.2. Lehota na predkladanie ponúk:
Dátum : najneskôr 22.11.2019
Čas : najneskôr do 15:00 hod.
Predkladanie ponúk: osobne alebo poštou prípadne kuriérom.
Miesto predloženia ponuky: STUDNICA, n.o., Košická 56, 821 08 Bratislava
Otváranie obálok s ponukami: 25.11.2019 o 10.00 h v sídle splnomocneného subjektu pre proces verejného
obstarávania. Otváranie obálok s ponukami je neverejné
Na obálku je potrebné uviesť „NEOTVÁRAŤ – CENOVÁ PONUKA“ a názov projektu „Vodozádržné opatrenia v
obci Marcelová“
III.3. Obsah ponuky potencionálneho dodávateľa/uchádzača:
1.Identifikačné údaje uchádzača a obsah ponuky (minimálne názov a adresa/sídlo uchádzača, IČO, osoba
oprávnená konať v mene uchádzača, DIČ, IČ DPH, meno a priezvisko kontaktnej osoby, telefonický a emailový
kontakt na kontaktnú osobu), názov predmetu zákazky a obsah ponuky.
2.Potvrdenia, doklady a dokumenty, prostredníctvom ktorých uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti
v tomto obstarávaní, požadované v tejto Výzve na predkladanie ponúk.
3. Návrh na plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk, podľa vzoru , ktorý sa nachádza v prílohe č.3 tejto výzvy na
predkladanie ponúk a ocenený výkaz výmer. Ocenený výkaz výmer predloží uchádzač v listinnej podobe aj
elektronicky vo formáte MS Excel (alebo ekvivalent Microsoft Excel) s použitím vzorcov pre všetky matematické
úkony so zaokrúhlením na dve desatinné miesta pri jednotkových cenách a zároveň v sumárnej cene.
4. Zoznam subdodávateľov s uvedením navrhovaných subdodávateľov (obchodný názov, sídlo, IČO), predmety
subdodávok (časť predmetu zákazky, ktorú má uchádzač v úmysle zadať subdodávateľom) a s uvedením podielu
zákazky (vyjadrený v percentuálnych aj absolútnych hodnotách). Zoznam subdodávateľov predloží aj uchádzač,
ktorý nemá v úmysle využiť subdodávateľov s tým, že to uvedie v predmetnom doklade. Navrhovaní
subdodávatelia musia spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia a je potrebné aby u nich
neexistovali dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 ZVO; oprávnenie dodávať tovar,
uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu sa preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky,
ktorý má subdodávateľ plniť.
5. Návrh zmluvy s uvedením navrhovanej zmluvnej ceny v jednom vyhotovení. Návrh zmluvy musí byť riadne
vyplnený o informácie týkajúce sa uchádzača, doplnený o identifikačné údaje uchádzača, doplnený o cenu,
podpísaný uchádzačom, jeho štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu alebo iným zástupcom
uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača v záväzkových vzťahoch bez príloh k zmluve. Prílohy
k zmluve prikladá až úspešný uchádzač. Návrh zmluvy je samostatným dokumentom tejto Výzvy.
6.Čestné vyhlásenie o povinnosti zápisu do registra partnerov verejného sektora uchádzača a jeho
subdodávateľov (Vzor sa nachádza v prílohe č.3 tejto výzvy na predkladanie ponúk)
7. Čestné vyhlásenie týkajúce sa ochrany osobných údajov (Vzor sa nachádza v prílohe č.3 tejto výzvy na
predkladanie ponúk)
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8. Čestné vyhlásenie uchádzača o tom, že nie je v konflikte záujmov. (Vzor sa nachádza v prílohe č.3 tejto výzvy
na predkladanie ponúk) V prípade, že ponuku predkladá skupina dodávateľov, vyhlásenie týkajúce sa konfliktu
záujmov je povinný podpísať a predložiť každý člen skupiny dodávateľov.
9. CD/DVD nosič alebo iné vhodné médium s obsahom celej ponuky. Verejný obstarávateľ odporúča, aby
uchádzači predložili svoju ponuku okrem v listinnej podobe aj v elektronickej podobe v dvoch verziách (1x
anonymizovaná a 1x neanonymizovaná) na médiu/médiách, t. z. že uchádzač predloží okrem listinnej podoby
ponuky aj 1x anonymizovanú kópiu ponuky v elektronickej podobe a 1x neanonymizovanú kópiu ponuky taktiež
v elektronickej podobe.
Obe elektronicky predložené kópie ponuky môžu byť na jednom médiu, avšak ponuky musia byť z hľadiska
priečinkovej štruktúry predmetného média rozlíšené. Verejný obstarávateľ požaduje označiť anonymizovanú
kópiu ponuky heslom: „Anonymizovaná kópia ponuky“ a neanonymizovanú kópiu ponuky heslom:
„Neanonymizovaná kópia ponuky pre účely kontroly VO “.
a) Anonymizovaná kópia ponuky v elektronickej podobe (musí byť zhoda s listinnou ponukou) nebude
obsahovať podpisy a pečiatky, t.z., že ak ide o dokumenty, ktoré sú podpísané alebo obsahujú
odtlačok pečiatky, predkladajú sa v elektronickej podobe s uvedením mena
a priezviska osôb, ktoré dokumenty podpísali a dátumu podpisu, bez uvedenia podpisu týchto osôb
a odtlačku pečiatky. V prípade, ak kópia ponuky obsahuje na CD/DVD nosiči informácie, ktoré
uchádzač považuje za dôverné alebo obchodné tajomstvo v zmysle § 22 zákona o verejnom
obstarávaní, je potrebné zo strany uchádzača tieto údaje anonymizovať v súlade s platnými
právnymi predpismi. V prípade, že kópia ponuky na CD/DVD nosiči bude obsahovať osobné údaje,
uchádzač je povinný postupovať v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov
v znení neskorších predpisov (predložiť súhlas dotknutých osôb, anonymizovať osobné údaje ...
a pod.)

b) Neanonymizovaná ponuka bude obsahovať všetky údaje a doklady, pričom medzi touto
elektronickou kópiou ponuky musí byť zhoda s listinnou ponukou. Verejný obstarávateľ odporúča
predloženie CD/DVD s neanonymizovanou kópiou ponuky pre účely kontroly verejného
obstarávania. Zdôvodnenie pre predloženie neanonymizovanej ponuky na CD/DVD: Verejný
obstarávateľ musí v dokumentácii z verejného obstarávania dať vyhlásenie, že kópia súhlasí
s originálom. Bežnou praxou je, že ponuka uchádzača je zviazaná tak, že pri kopírovaní nie je
možné skopírovať niektoré strany tak, aby kópia súhlasila s originálom.

c)

Nepredloženie CD/DVD s anonymizovanou a neanonymizovanou kópiou ponuky pre účely kontroly
VO v ponuke uchádzača nie je dôvodom pre vylúčenie uchádzača z verejného obstarávania.

Prijímateľ odporúča uchádzačom, aby dokumenty ( ktoré majú byť súčasťou ponuky) boli predložené na tlačivách,
ktoré sú pripojené k tejto Výzve na predkladanie ponúk, pokiaľ tvoria prílohu tejto Výzvy.
Predložením ponuky uchádzač vyhlasuje, že:
1. bez výhrad súhlasí s podmienkami Výzvy na predkladanie ponúk na predmet zákazky „Vodozádržné opatrenia
v obci Marcelová“, ktoré sú určené v tejto Výzve na predkladanie ponúk a v iných dokumentoch poskytnutých
Prijímateľom v lehote na predkladanie ponúk,
2. je dôkladne oboznámený s celým obsahom Výzvy na predkladanie ponúk, návrhom zmluvy vrátane všetkých
príloh zmluvy,
3.všetky vyhlásenia, potvrdenia, doklady, dokumenty a údaje uvedené v ponuke sú pravdivé a úplné,
4.jeho zakladateľom, členom alebo spoločníkom nie je politická strana alebo politické hnutie,
5. predkladá iba jednu ponuku,
6. nie je členom skupiny dodávateľov, ktorá ako iný uchádzač predkladá ponuku,
7. bez výhrad súhlasí so zmluvou na predmet zákazky tak, ako je uvedená v prílohe tejto Výzvy na predkladanie
ponúk a že sa oboznámil s predmetnými zmluvnými podmienkami,
8. neupravil alebo nepozmenil kúpnu zmluvu na predmet zákazky a táto zmluva je totožná so zmluvou uvedenou
v tejto Výzve na predkladanie ponúk,
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9. v prípade, že sa stane úspešným uchádzačom, predloží na vyzvanie, v stanovenej lehote, Prijímateľovi
podpísanú zmluvu a poskytne Prijímateľovi riadnu súčinnosť, potrebnú na uzavretie zmluvy.
10.predložením ponuky súhlasí so spracovaním osobných údajov.
III.4. Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzača viazané:

do 31.12.2020

III.5. Predpokladaná hodnota zákazky v EUR bez DPH:

138.474,73

IV. Podmienky účasti
IV.1. Podmienky účasti týkajúce
sa osobného postavenia :

Podmienky účasti sú uvedené v Prílohe č. 1 tejto Výzvy na predkladanie
ponúk.

IV.2. Finančné a ekonomické
postavenie :

Podmienky účasti sú uvedené v Prílohe č. 1 tejto Výzvy na predkladanie
ponúk.

IV.3. Technická alebo odborná
spôsobilosť :

Podmienky účasti sú uvedené v Prílohe č. 1 tejto Výzvy na predkladanie
ponúk.

IV.4. Ostatné požiadavky : N/A

V. Vyhodnotenie ponúk
V.1. Kritérium na vyhodnotenie ponúk :

Najnižšia cena s DPH

V.2. Spôsob hodnotenia :
Verejný obstarávateľ zostaví poradie platných ponúk, do úvahy bude braná cena s DPH alebo cena celkom
v prípade neplatiteľa DPH za celý predmet zákazky. Ponuka s najnižšou cenou s DPH bude vyhodnotená ako
úspešná. Ak sa do vyhodnocovania dostane iba jedna ponuka, poradie sa nestanovuje. Ako platná ponuka bude
akceptovaná iba ponuka spĺňajúca všetky požadované náležitosti uvedené vo výzve. Vyhodnotenie ponúk sa
uskutoční na základe doručených ponúk.
Verejný obstarávateľ neprijme ponuku uchádzača, ktorá prekročí predpokladanú hodnotu zákazky.
VI. Spôsob vzniku záväzku
VI.1. Zmluva
Po vyhodnotení predložených ponúk na základe kritéria vyhodnotenia bude uchádzačom odoslané oznámenie
o výsledku vyhodnotenia ponúk.
Ostatným uchádzačom bude oznámené, že neuspeli. Výsledkom verejného obstarávania bude uzavretie zmluvy.
Verejný obstarávateľ vyzve úspešného uchádzača na uzavretie zmluvy. Zmluva musí byť uzatvorená v súlade
s podmienkami uvedenými v tejto výzve a s ponukou úspešného uchádzača.
VI.2. Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky :
Verejný obstarávateľ neposkytne preddavok alebo zálohu na plnenie zmluvy. Platba sa bude realizovať
bezhotovostným stykom na základe vystavenej faktúry. V cene musia byť zahrnuté všetky náklady na riadne
plnenie zmluvy (napr. náklady úspešného uchádzača – zhotoviteľa na zriadenie a prevádzku staveniska, náklady
na všetky dodávky a materiály potrebné pre zhotovenie diela a pod.)
Splatnosť faktúry bude 30 dní odo dňa doručenia verejnému obstarávateľovi.
VI.3. Ostatné požiadavky
1. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvnými stranami a účinnosť kumulatívne po schválení procesu
verejného obstarávania na predmet zákazky zo strany Úradu pre verejné obstarávanie, pokiaľ sa takéto schválenie
procesu verejného obstarávania vyžaduje v VZN verejného obstarávateľa a po jej zverejnení v zmysle príslušných
právnych predpisov platných v SR ( napr. zákona č. 343/2015 Z.z.)
2. Predložením ponuky uchádzač súhlasí s evidenciou a spracovaním osobných údajov podľa Zákona č.18/2018
Z.z. a Nariadenia (EÚ) 2016/679. V zmysle Zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia
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Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných
údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES o ochrane osobných údajov
uchádzač dobrovoľne súhlasí so správou, spracovaním a uchovaním osobných údajov (uvedených v ponuke
uchádzača) Prijímateľom a/alebo osobou splnomocnenou na proces verejného obstarávania. Uchádzač zároveň
dáva súhlas na ich sprístupnenie aj tretím osobám, ktorými sú kontrolné orgány vykonávajúce kontrolu procesu
obstarávania formou prieskumu trhu na daný predmet zákazky a to až do 31.12.2028. Pri spracúvaní osobných
údajov v žiadnom prípade nebude dochádzať k cezhraničnému prenosu do tretích krajín. Súhlas je možné
kedykoľvek odvolať, inak súhlas zanikne po uplynutí 31.12.2028.
3. Vzhľadom k spôsobu financovania predmetu zákazky je uchádzač, v prípade svojej úspešnosti, povinný strpie
výkon kontroly zo strany kontrolných orgánov a tento súhlas udeľuje v zmluve o dielo.
VII. Doplňujúce informácie
Ďalšie informácie :
VII.1. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať žiadnu ponuku a zrušiť tento postup verejného
obstarávania, ak cenové ponuky presiahnu finančný limit verejného obstarávateľa alebo budú pre neho inak
neprijateľné.
Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a uchádzačmi bude zabezpečované písomne t.j. e-mailom.
Verejný obstarávateľ určil na komunikáciu e-mailovú adresu subjektu splnomocneného pre proces verejného
obstarávania, resp. e-mailová adresa kontaktnej osoby pre VO – viď bod I tejto Výzvy. Cez uvedenú adresu bude
prebiehať všetka korešpondencia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi (žiadosti
o vysvetlenie informácia o vyhodnotení ponúk a iné).
Verejný obstarávateľ aj uchádzač sú povinný odoslať na e-mailovú adresu protistrany email s potvrdením o
doručení každej e-mailovej korešpondencie (správy).
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Príloha č. 1 k Výzve na predkladanie ponúk

I.

Číslo zákazky :

2019/11/34

Názov zákazky :

Vodozádržné opatrenia v obci Marcelová

Predmet zákazky (§ 3 zákona) :

Stavebne práce

Spoločný slovník obstarávania ( CPV ) :

45000000-7 Stavebne práce

Postup obstarávania :

podľa § 117

Financovanie :

OPKZP-PO2-SC211-2018-40

Podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia stanovené verejným
obstarávateľom

Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti týkajúce sa osobného
postavenia a to:
1. je oprávnený uskutočňovať stavebné práce,
2. nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike
alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu
Splnenie podmienky účasti v zmysle bodu 1 preukazuje uchádzač platným zápisom tohto oprávnenia
vo Výpise z obchodného registra SR alebo vo Výpise zo živnostenského registra SR alebo ich
ekvivalentom, pokiaľ uchádzač nemá sídlo na území SR.
Prijímateľ si skutočnosť splnenia tejto podmienky účasti overí sám vo verejne dostupnom Obchodnom registri
SR alebo Živnostenskom registri SR.
Pokiaľ uchádzač nemá sídlo na území SR a splnenie tejto podmienky účasti preukazuje ekvivalentným
dokladom, Prijímateľ prijme ako dôkaz splnenia tejto podmienky aj internetový výpis ekvivalentného dokladu
predložený v ponuke uchádzača, nie starší ako 3 mesiace.
−

-

II.

Splnenie podmienky účasti v zmysle bodu 2 preukazuje uchádzač čestným vyhlásením – môže použiť
vzor čestného vyhlásenia uvedený v tejto Výzve na predkladanie ponúk

Podmienky účasti týkajúce sa finančného a ekonomického postavenia stanovené
verejným obstarávateľom

Doklady a dokumenty, ktorými uchádzač preukazuje ekonomické a finančné postavenie, musia byť
v ponuke predložené ako originály alebo ich úradne osvedčené kópie, pokiaľ nie je uvedené inak.
V prípade, že doklady predkladá uchádzač so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, musí predložiť doklady,
ktorými preukazuje splnenie podmienok účasti v pôvodnom jazyku a súčasne musia byť preložené do
slovenského jazyka.
Verejný obstarávateľ požaduje od uchádzača predložiť formou prehlásenia, zo súvahy alebo výkazu o majetku
a záväzkoch, údaje na preukázanie schopnosti splácať svoje záväzky – ukazovateľa Likvidity 2. stupňa za posledné
tri ukončené hospodárske roky, resp. za roky, ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia
prevádzkovania činnosti. V prehlásení uchádzač uvedie aký stupeň likvidity 2. stupňa dosahuje. Vzorec a údaje,
ktoré do vzorca na výpočet likvidity vchádzajú, sa nachádzajú v časti Metódy a kritériá pre splnenie podmienky
účasti požadovanej pre bod (1).
K prehláseniu uchádzač predloží aj súvahu alebo výkaz o majetku a záväzkoch za posledné tri ukončené
hospodárske roky, resp. za roky, ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku, začatia prevádzkovania činnosti alebo
ukončenia zdaňovacieho obdobia.
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Súvahu alebo výkaz o majetku a záväzkoch za posledné tri ukončené hospodárske roky, resp. za roky, ktoré sú
dostupné v závislosti od vzniku, začatia prevádzkovania činnosti alebo ukončenia zdaňovacieho obdobia predloží
uchádzač v origináli alebo overenej fotokópii.
V prípade, že doklady predkladá uchádzač so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, musí k prehláseniu
o dosiahnutom stupni Likvidity 2. stupňa predložiť doklady ekvivalentné k súvahe alebo výkazu o majetkoch
a záväzkoch za posledné tri ukončené hospodárske roky, resp. za roky, ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku,
začatia prevádzkovania činnosti alebo ukončenia zdaňovacieho obdobia, ktorými preukazuje splnenie
podmienok účasti v pôvodnom jazyku a súčasne musia byť preložené do slovenského jazyka. V prípade zistenia
rozdielov v obsahu dokladov predložených v pôvodnom jazyku a preložených dokladov, je rozhodujúci úradný
preklad v slovenskom jazyku.
Prehlásenie o dosiahnutom stupni Likvidity 2. stupňa a predloženie potvrdených výkazov nemá povinnosť
predložiť ten subjekt, ktorého účtovné závierky sa nachádzajú vo verejnej časti registra účtovných závierok, ktorý
je zverejnený na stránke www.registeruz.sk.
V prípade uchádzača so sídlom na území Slovenskej republiky, ktorého účtovné závierky sa nachádzajú vo
verejnej časti registra účtovných závierok, ktorý je zverejnený na stránke www.registeruz.sk
si verejný obstarávateľ splnenie podmienky účasti, overí na verejne dostupných webových stránkach analytických
spoločností, zaoberajúcich sa ekonomickými analýzami a hodnotením ekonomických ukazovateľov podnikov a
do dokumentácie verejného obstarávania založí printscreen splnenia/nesplnenia tejto podmienky účasti
uchádzačom alebo si ich sám vypočíta a to dosadením údajov z verejne dostupných dokumentov z registra
účtovných závierok do vzorcov uvedených vo výzve na predkladanie ponúk.
V prípade ostatných uchádzačov, t.j. uchádzačov – fyzických osôb alebo uchádzačov, ktorí majú sídlo mimo
územia Slovenskej republiky si verejný obstarávateľ vypočíta požadovanú hodnotu údajov z predložených
dokladov uchádzačmi ( dosadením údajov do vzorcov uvedených v týchto súťažných podkladoch), tzn. zo súvahy
alebo výkazu o majetku a záväzkoch za požadované roky a porovná hodnotu týchto údajov s údajmi, ktoré
uviedol uchádzač vo svojom Prehlásení.
V prípade, že vo verejnej časti registra účtovných závierok má uchádzač zverejnených viacero účtovných závierok
za posledné tri ukončené hospodárske roky, resp. za roky, ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku, začatia
prevádzkovania činnosti alebo ukončenia zdaňovacieho obdobia verejný obstarávateľ bude pre účely splnenia
podmienky účasti podľa § 33 ods. 1 písm. c) zákona považovať za platné len účtovné závierky, ktoré boli
vypracované a schválené v súlade so zákonom č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve. V takomto prípade, si verejný
obstarávateľ overí splnenie podmienky účasti priamo z predmetnej účtovnej závierky, ktorá bola vyhotovená,
schválená a zverejnená v registri účtovných závierok v súlade so zákonom č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve a to
dosadením údajov z účtovnej závierky do vzorcov na výpočet likvidity.
Metódami a kritériami v zmysle ZVO verejný obstarávateľ určil minimálnu úroveň likvidity uchádzača.
Vzorce pre výpočet Likvidity 2. stupňa, ktoré vchádzajú do týchto vzorcov sú uvedené nižšie v tejto Prílohe č. 1
k Výzve na predkladanie ponúk.
-

Verejný obstarávateľ rovnako uvádza aj špecifikáciu jednotlivých riadkov z relevantných výkazov, nakoľko je
možné, že v niektorom z posudzovaných rokov sa riadky v účtovných výkazoch mohli zmeniť ( a to ako u
právnických, tak aj fyzických osôb) alebo sú inak číslované a to v prípade právnických alebo fyzických osôb so
sídlom mimo územia SR .

Odôvodnenie primeranosti:
Verejný obstarávateľ skúma schopnosť uchádzača preukázať svoje ekonomické a finančné postavenie
porovnaním údajov z výkazu ziskov a strát alebo výkazu o príjmoch a výdavkoch, resp. v prípade uchádzača so
sídlom mimo územia SR porovnaním údajov z relevantných výkazov. Porovnaním údajov verejný obstarávateľ
preverí uchádzačov z hľadiska ich finančnej a ekonomickej spôsobilosti a to preukázaním finančného zdravia
uchádzača. Táto podmienka účasti nie je stanovená v rozpore s princípmi verejného obstarávania, nakoľko
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žiadnym spôsobom nediskriminuje potenciálnych uchádzačov a nesťažuje im účasť v súťaži. Podmienka účasti je
primeraná a súvisí s predmetom zákazky. Verejný obstarávateľ požaduje predložiť údaje, ktorá sa nachádzajú
v účtovných závierkach ukončených hospodárskych rokov. Tieto údaje má každý z uchádzačov k dispozícii.
Podmienka účasti je primeraná a súvisí s predmetom zákazky.
Touto podmienkou účasti má uchádzač preukázať finančné zdravie svojho podniku, to znamená, že v prípade
úspechu v tejto verejnej súťaži nevznikne riziko nezrealizovania predmetu zákazky v požadovanom čase a kvalite
METÓDY A KRITÉRIÁ pre splnenie podmienky účasti a to požadovanej hodnoty Likvidity 2. stupňa:
Likvidita 2. stupňa (bežná likvidita) – schopnosť spoločnosti pokryť krátkodobé záväzky krátkodobými
aktívami okrem zásob. Tento ukazovateľ vyjadruje pomer najlikvidnejších aktív ku krátkodobým záväzkom.
Pod krátkodobými záväzkami sa rozumejú všetky dlhy podniku splatné do 1 roku. V zmysle finančných analýz
sú najideálnejšie hodnoty v intervale 1,0 až 1,5. Krátkodobé záväzky by nemali presiahnuť objem finančného
majetku a krátkodobých pohľadávok. Spoločnosť FinStat s.r.o., zaoberajúca sa finančnými analýzami spoločností
a prevádzkujúca webový portál www.finstat.sk uvádza, že približná optimálna hodnota by sa mala pohybovať
okolo hodnoty 1 (približne v intervale 0,7-1,2).
Výpočet pre uchádzača, ktorým je právnická osoba:
-výpočet: (Krátkodobé pohľadávky + Finančné účty + Časové rozlíšenie)/(Krátkodobé záväzky +
Krátkodobé finančné výpomoci + Bežné bankové úvery + Časové rozlíšenie) - pričom S= súvaha
Vzorec pre výpočet Likvidity 2. stupňa pre právnickú osobu:
Výpočet vo formáte účtovnej závierky roku 2014:
(r.53 S + r.72 S + r.73 S+ r.66 S + r.76 S + r.78 S) / (r.122 S + r. 140 S + r.139 S + r.143 S +
r.145 S)
Výpočet vo formáte účtovnej závierky roku 2014 mikro:

(r.17 S + r.21 S) / (r.38 S + r.44 S + r.45 S)

Výpočet pre uchádzača, ktorým je fyzická osoba – podnikateľ:
-výpočet: (Krátkodobé pohľadávky + Finančné účty)/(Krátkodobé záväzky + Krátkodobé finančné
výpomoci + Bežné bankové úvery)
- pričom VMaZ = výkaz o majetku a záväzkoch
Vzorec pre výpočet Likvidity 2. stupňa pre fyzickú osobu – podnikateľa:
( z r.8 VMaZ krátkodobé pohľadávky splatné do 1 roka + r.9 VMaZ finančný majetok ) / (z r. 17
VMaZ krátkodobé záväzky splatné do 1 roka vrátane fin. výpomocí teda pôžičiek splatných do
1 roka ak sú evidované na tomto riadku + z r. 18 VMaZ bežné bankové úvery, teda
kontokorentné úvery, povolené prečerpania, alebo časti úverov splatné do 1 roka)
Zahraničná fyzická osoba si do vzorca pre výpočet likvidity 2. stupňa dosadí riadky z „ vlastného Výkazu o majetku
a záväzkoch, resp. ekvivalentného dokladu“.
Podmienku účasti týkajúcu sa finančného a ekonomického postavenia splní uchádzač:
Ktorého hodnota ukazovateľa likvidita 2. stupňa je rovná alebo vyššia ako 0,7 za aritmetický priemer za
posledné tri ukončené hospodárske roky, resp. za roky, za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia
prevádzkovania činnosti, t.j. uchádzač spočíta hodnotu ukazovateľa likvidity 2. stupňa za posledné tri ukončené
hospodárske roky ( tzn. roky 2018,2017 a 2016. V prípade, že uchádzač nemá ukončený hospodársky rok 2018,
tak roky 2017,2016 a 2015), resp. za roky, za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia
prevádzkovania činnosti a tento súčet vydelí počtom rokov, za ktoré sú ukazovatele dostupné (to znamená, ak
sú dostupné za 3 roky, tak súčet vydelí číslom 3. Ak sú dostupné za 2 roky, tak súčet za tieto dva roky vydelí
číslom 2). Výsledný priemerný ukazovateľ likvidity 2. stupňa musí byť rovný alebo vyšší ako 0,7.
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Uchádzač môže splnenie podmienky účasti týkajúcej sa finančného a ekonomického postavenia vo svojej ponuke
predbežne preukázať aj čestným vyhlásením.
K nahradeniu čestného vyhlásenia dokladmi bude vyzvaný len uchádzač, ktorý sa umiestni na prvom mieste na
základe svojej cenovej ponuky a nemá verejne dostupné účtovné závierky v Registri účtovných závierok SR.
Uchádzač alebo záujemca môže na preukázanie finančného a ekonomického postavenia využiť finančné
a ekonomické
kapacity
inej
osoby,
bez
ohľadu
na
ich
právny
vzťah.
V takomto prípade musí uchádzač verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude skutočne
používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie finančného a ekonomického postavenia alebo
odbornej spôsobilosti. Skutočnosť podľa druhej vety preukazuje záujemca alebo uchádzač písomnou zmluvou
uzavretou s osobou, ktorej finančnými a ekonomickými kapacitami mieni preukázať svoje finančné a ekonomické
postavenie.
Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného
vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie finančného a ekonomického postavenia, musí
preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia, okrem oprávnenia dodávať tovar,
realizovať práce alebo služby súvisiace s predmetom zákazky a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa
§ 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 ZVO.
III.

Podmienky účasti týkajúce sa technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti
stanovené verejným obstarávateľom
Doklady a dokumenty, ktorými uchádzač preukazuje technickú a odbornú spôsobilosť, musia byť
v ponuke predložené ako originály alebo ich úradne osvedčené kópie, pokiaľ nie je uvedené inak.
V prípade, že doklady predkladá uchádzač so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, musí predložiť doklady,
ktorými preukazuje splnenie podmienok účasti v pôvodnom jazyku a súčasne musia byť preložené do
slovenského jazyka.
1. zoznamom stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného
obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác. Zoznam musí byť doplnený
potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa
obchodných podmienok, ak odberateľom
1. bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa ZVO, dokladom je referencia.
2. bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa ZVO, dôkaz o plnení potvrdí
odberateľ;
ak také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícií, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich
uskutočnení, doplneným dokladom preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah,
na základe ktorého boli uskutočnené.
Odôvodnenie primeranosti:
Verejný obstarávateľ sa týmto presvedčí, že uchádzač má skúsenosti s predmetom zákazky a je odborne
a technicky schopný dodať požadovaný predmet zákazky. Minimálna úroveň štandardov bola verejným
obstarávateľom stanovená primerane k rozsahu a charakteru predmetu zákazky, ktorý je predmetom zákazky
pričom hodnota požadovaných referencií nepresahuje výšku PHZ.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov:
Uchádzač predloží zoznam uskutočnených stavebných prác rovnakého alebo podobného predmetu
v závislosti od charakteru hlavného predmetu zákazky v minimálnom objeme v kumulatívnej hodnote
138.000,00 EUR bez DPH, t.j. 165.600,00 EUR s DPH za obdobie predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia
verejného obstarávania. Uchádzač doplní predložený zoznam potvrdeniami o uspokojivom vykonaní stavebných
prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok a to referenciou, pokiaľ bol
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odberateľom verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ v zmysle § 12 ZVO. Pokiaľ bola odberateľom iná osoba ako
verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa ZVO, dôkaz o plnení, ktorý potvrdí odberateľ (originál alebo
overená fotokópia) musí obsahovať minimálne:
-

názov obchodného mena zhotoviteľa,
sídlo a adresa podnikania zhotoviteľa,
názov obchodného mena objednávateľa,
sídlo a adresa podnikania objednávateľa,
stručný opis rozsahu predmetu zmluvy,
celková zmluvná cena v EUR (s DPH) za požadované referenčné obdobie/ resp. prepočítaná na EUR,
termín začatia a ukončenia prác,
miesta realizácie prác,
vyjadrenia objednávateľa, že práce boli uskutočnené v súlade so zmluvou a požadovanej kvalite,
potvrdenie objednávateľa - podpis štatutárneho zástupcu objednávateľa s pripojeným odtlačkom
pečiatky.

Uchádzač môže splnenie podmienky účasti týkajúcej sa technickej spôsobilosti a odbornej spôsobilosti vo
svojej ponuke predbežne preukázať aj čestným vyhlásením.
K nahradeniu čestného vyhlásenia dokladmi bude vyzvaný len uchádzač, ktorý sa umiestni na prvom mieste
na základe svojej cenovej ponuky.
Uchádzač alebo záujemca môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť
technické
a
odborné
kapacity
inej
osoby,
bez
ohľadu
na
ich
právny
vzťah.
V takomto prípade musí uchádzač verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude skutočne
používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej
spôsobilosti. Skutočnosť podľa druhej vety preukazuje záujemca alebo uchádzač písomnou zmluvou
uzavretou s osobou, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť
alebo odbornú spôsobilosť.
Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného
vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej
spôsobilosti, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia a nesmú u nej
existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 ZVO. Oprávnenie dodávať tovar,
uskutočňovať stavebné práce, alebo poskytovať službu preukazuje osoba vo vzťahu k tej časti predmetu
zákazky, na ktorú boli kapacity uchádzačovi poskytnuté.
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Príloha č. 2 k Výzve na predkladanie ponúk
Číslo zákazky :

2019/11/34

Názov zákazky :

Vodozádržné opatrenia v obci Marcelová

Predmet zákazky (§ 3 zákona) :

Stavebné práce

Spoločný slovník obstarávania ( CPV ) :

45000000-7 Stavebne práce

Postup obstarávania :

podľa § 117

Financovanie :

OPKZP-PO2-SC211-2018-40

OPIS PREDMETU ZÁKAZKY
Stručný popis projektu
Účelom objektu je vybudovanie vodozádržných zariadení v časti intravilánu obce Marcelová.
V súčasnosti je odvádzanie dažďových vôd z verejného priestranstva záujmového územia riešené
povrchovým odvodňovacím systémom a dažďové vody sú odvádzané do odvodňovacích kanálov
vyššieho rádu mimo zastavaného územia obce.
Vzhľadom na geologickú skladbu podložia – málo priepustné ílovité zeminy do hĺbky 1,2 až 1,7 m pod
terénom - vsakovanie dažďových vôd do podložia je veľmi pomalé. Odvodňovacie priekopy sú veľmi
ťažko udržateľné v prevádzkyschopnom stave. Jednak sú poškodzované obyvateľmi a taktiež sú
náročné na údržbu. Z uvedené vyplýva, že pri dobre udržiavaných odvodňovacích kanáloch všetky
zrážkové vody rýchlo odtekajú mimo zastavaného územia alebo pri znížení odtokových pomerov
spôsobujú zatápanie územia.
Zmenou zástavby obcí ako vidieckých sídiel, budovanie nových spevnených plôch s nepriepustným
povrchom ( komunikácie , chodníky , vjazdy, spevnených plôch v rámci dvorov, atď. ) dochádza
k odtoku dažďových vôd v neporovnateľne vyššej miere ako to bývalo v minulosti.
V obciach sa vytváranie mokradí, dlhodobo zaplavovaných území (po intenzívnych dažďoch niekoľko
dní) stalo neželaným javom. V letných mesiacoch tvorili ideálne prostredie pre rozmnožovanie komárov,
pre hnilobný proces rastlín s typickým zápachom, pre život hlodavcov.
Odstránením týchto plôch a vybudovaním komunikácií a podobne, síce došlo ku zlepšeniu životného
štandardu obyvateľov obce, ale zároveň bol zmenený obvyklý vodný režim v obci. Dažďové vody sú čo
najrýchlejšie odvádzané mimo zastavaného územia obce, čím dochádza aj k zmene celovej mikro klímy
územia.
Účelom navrhovaných vodozádržných opatrení je zachytávanie dažďových vôd, ich retencia za účelom
udržania dažďových vôd v intraviláne z dôvodu zabezpečenia zavodnenia priepustnej humídnej vrstvy
v okolí vodozádržných objektov, čím sa zabezpečí z časti dotácia vôd pre koreňový systém porastov,
ako aj odpar časti zachytených vôd z tohto pôdneho horizontu. Prebytočná voda, ktorá by mohla
spôsobiť podmáčanie objektov, komunikácií, alebo zátopu bude vsakovaná do podložia ich nepriame
vypúšťanie do podzemných vôd v mieste ich zachytenia, čím sa zabezpečí dotácia podzemných vôd
v intraviláne obce.
Tieto opatrenia budú mať nesporný pozitívny vplyv na mikroklímu daného územia tým, že dažďové vody
z daného územia nebudú rigolmi v čo najkratšom čase z riešeného územia odvádzané, ale zachytené
a v čo najväčšej možnej miere využité na zlepšenie mikroklímy riešenej oblasti pri zabezpečení ochrany
zdravia a majetku obyvateľov.
Autor projektu: Ing. Alexander Kubis, Zodpovedný projektant : Ing. Alexander Kubis
Podrobný opis predmetu zákazky je v projektovej dokumentácii, ktorá je samostatnou prílohou k Výzve na
predkladanie ponúk.
Všetky materiály a výrobky uvedené v tejto dokumentácii sú špecifikované vzhľadom na požadované platné
všeobecne záväzné predpisy. Všetky zámeny v rámci dodávky musia zodpovedať parametrom výrobkov
uvedených
v
tejto
dokumentácii,
odsúhlasené
obstarávateľom
stavby
a
projektantom.
Pri zámene nesmie dôjsť k zmene koncepcie riešenia. Všeobecne je potrebné postupovať podľa platnej legislatívy
pre zadávanie verejných zákaziek.
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Pokiaľ sa vo výkaz výmer použil odkaz na konkrétnu značku, výrobcu, alebo výrobok alebo typ výrobku –
v takomto prípade sa má za to, že je takýto odkaz vždy doplnený slovami „alebo ekvivalentný“ a platí, že
uchádzač môže vždy ponúknuť aj ekvivalentné alebo lepšie plnenie v súlade so zákonom č. 343/2015 Z.z. Verejný
obstarávateľ upozorňuje uchádzačov, že pokiaľ je vo VV uvedený názov výrobku alebo materiálu , uchádzač má
právo ponúknuť ekvivalent alebo lepšie plnenie. V takomto prípade je uchádzač povinný tento ekvivalent alebo
lepšie plnenie aj dodať. V prípade, že v nacenenom VV neuvedie ekvivalent výrobku alebo materiálu alebo lepšie
plnenie, verejný obstarávateľ bude požadovať dodanie konkrétneho výrobku alebo materiálu, ktorého názov
uviedol vo VV.
Ak uchádzačom ponúkané materiály, výrobky, stavebné práce nespĺňajú technické požiadavky uvedené vo Výzve
na predkladanie ponúk, a sú v súlade so slovenskou technickou normou, ktorou sa prevzala európska norma,
s európskym technickým osvedčením, so spoločnou technickou špecifikáciou, s medzinárodnou normou alebo
technickým referenčným systémom zavedeným európskym úradom pre normalizáciu, uchádzač musí vo svojej
ponuke preukázať, že materiály, výrobky, stavebné práce spĺňajúce príslušné normy zároveň spĺňajú požadované
výkonnostné alebo funkčné požiadavky požadované Verejným obstarávateľom.
Všetky dodané materiály/výrobky súvisiace s uskutočňovaním tejto zákazky musia byť dodané ako nové - nie je
prípustné dodať materiály/výrobky použité, repasované, a pod.
V prípade, že uchádzač ponúka vo svojom riešení ekvivalenty, vypracuje „Zoznam ponúkaných ekvivalentných
položiek“ a tento zoznam bude predložený v ponuke uchádzača.
Nacenenie ekvivalentov bude uchádzačom prevedené vo Výkaze výmer.
„Zoznam ponúkaných ekvivalentných položiek“ bude slúžiť na identifikáciu ekvivalentov (ako tzv.
„prevodník“ medzi položkami uvedenými vo výkaze výmer a navrhnutými ekvivalentami).
Úspešný uchádzač je povinný v lehote na poskytnutie súčinnosti spolu s podpísanou Zmluvou o dielo predložiť
verejnému obstarávateľovi dokumenty k Zmluve o dielo, ktoré sú uvedené v Návrhu Zmluvy o dielo, ktorý je
súčasťou tejto Výzve na predkladanie ponúk.
Verejný obstarávateľ uvádza požiadavky a špecifikáciu na nasledovné dokumenty potrebné predložiť k Zmluve
o dielo v čase podpisu Zmluvy:
-

Nacenený výkaz výmer
Certifikát BOZP-OHSAS 18001 v oblasti stavebníctva , alebo ekvivalentný podľa práva EÚ

v čase účinnosti Zmluvy:
-

Projektová dokumentácia na CD
Zoznam subdodávateľov
Realizačné podklady diela – (vypracovanie podrobného harmonogram realizácie prác, Podrobný
technologicko-stavebný postup, Plán ochrany zdravia pracovníkov a osôb, Plán likvidácie a
zhodnotenia odpadu)

Verejný obstarávateľ uvádza požiadavky a špecifikáciu na nasledovné dokumenty k Zmluve o dielo:
1. Podrobný časový harmonogram prác:
Časový harmonogram prác (ďalej „ČHP“) bude predložený v tabuľkovej forme. Pri zostavovaní ČHP bude
uchádzač vychádzať z technologického členenia objektu podľa výkaz výmer, ktorý tvorí prílohu Výzvy na
predkladanie ponúk.
V ČHP bude najväčším časovým úsekom jeden týždeň a bude obsahovať minimálne:
a)

termín realizácie jednotlivých stavebných a profesijných prác s určením ich časovej a logickej
nadväznosti
b) ČHP bude taktiež obsahovať aj zadefinovanie predpokladaných technologických prestávok,
technologických odstávok a míľnikov.
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c)

Technologická prestávka je prestávka v nadväznosti vykonávania prác z dôvodu nutnosti dodržania
časového odstupu, ktorý si daná technológia vyžaduje.
d) Technologická odstávka je najmä taká odstávka, ktorá sa môže týkať odstávky elektrickej energie, vody,
kúrenia a pod.
e) Míľniky sú kľúčové kontrolné body jednotlivých fáz rekonštrukcie, ako napr. prevzatie a odovzdanie
stavby, kontrolné dni, ukončenie jednotlivých etáp, kolaudácia.
f) Vzhľadom k tomu, že predmetom zákazky sú stavebné práce na objekte, ktorý sa nachádza
v zastavanom území a stavebné práce budú prebiehať aj počas prevádzky materskej škôlky, verejný
obstarávateľ požaduje, aby uchádzač tieto skutočnosti zohľadnil v ČHP.
g) V rámci ČHP je potrebné pre všetky základné práce určiť ľudské a technické zdroje (stroje a zariadenia),
ktoré bude potrebné na realizáciu týchto prác alokovať.
Z toho dôvodu
je potrebné rozčleniť alikvotné časti jednotlivých položiek HSV a PSV z výkazu výmer na dané základné
práce. Pre ľudské a technické zdroje je potrebné stanoviť kapacitné požiadavky
a predpoklady nato, aby mohli byť dané práce ukončené načas. ČHP musí obsahovať jednoznačné
oddelenie
vlastných
výkonov
a
výkonov
prostredníctvom
subdodávateľov.
V prípade kombinácie výkonov vlastnými kapacitami a zároveň externými kapacitami, upozorní
uchádzač na túto skutočnosť v popise harmonogramu. Verejný obstarávateľ musí mať možnosť
vyhodnotiť, ktoré práce vykoná uchádzač sám a ktoré práce budú realizované prostredníctvom
subdodávok.
Pri technických zdrojoch uchádzač uvedie, či sú v jeho vlastníctve alebo
vo vlastníctve subdodávateľa.
h) Ako samostatnú prílohu k ČHP uchádzač predloží zoznam vlastných pracovných kapacít, ktoré budú
nasadené na práce – uvedie počty osôb. Zoznam pracovných kapacít bude členený podľa jednotlivých
profesií.
i) Ako samostatnú prílohu k harmonogramu uchádzač predloží zoznam externých pracovných kapacít,
ktoré budú nasadené na práce – uvedie počty osôb. Zoznam pracovných kapacít bude členený podľa
jednotlivých profesií.
j) Vzhľadom k tomu, že predmetom zákazky sú stavebné práce na objekte, ktorý sa nachádza
v zastavanom území a stavebné práce budú prebiehať aj počas prevádzky zdravotníckeho zariadenia,
verejný obstarávateľ požaduje, aby uchádzač tieto skutočnosti zohľadnil v ČHP. Úspešný
uchádzač/Zhotoviteľ je povinný riadiť sa pokynmi oprávneného zástupcu objednávateľa a odborného
dozoru objednávateľa.
2.
3.

4.
5.
6.
7.

Podrobný technologicko-stavebný postup realizácie diela/predmetu zákazky.
Plán likvidácie a zhodnotenia odpadu vznikajúceho pri realizácii rekonštrukcie predmetu zákazky. V pláne
likvidácie a zhodnotenia odpadu musí Úspešný uchádzač/Zhotoviteľ zohľadniť požiadavku objednávateľa na
environmentálne nakladanie s odpadmi. V tomto pláne je Úspešný uchádzač/Zhotoviteľ povinný uviesť
názvy a miesta skládok, kde bude odpad ukladať, pokiaľ bude odpad ukladať na skládky.
Popis opatrení na zníženie hlučnosti, prašnosti a zabezpečenie čistoty verejných priestranstiev a
komunikácií.
Popis opatrení na zameraných na ochranu existujúcej zelene v lokalitách nachádzajúcich sa v oblasti
realizácie stavebných prác.
Plánu ochrany zdravia pracovníkov a osôb, ktoré sú priamo ovplyvnené realizáciou predmetu zákazky
počas plnenia.
Plán ochrany životného prostredia a havarijný plán pre prípad ohrozenia životného prostredia.
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Príloha č. 3 k výzve na predkladanie ponuky

VZORY DOKUMENTOV PRE UCHÁDZAČA
K VÝZVE NA PREDKLADANIE PONÚK
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Predmet zákazky: “ Vodozádržné opatrenia v obci Marcelová”

Identifikačné údaje uchádzača
Obchodné meno alebo názov uchádzača
Sídlo alebo miesto podnikania uchádzača
IČO:
DIČ:
IČ DPH:

Zápis uchádzača v:

.

Štatutárny zástupca uchádzača:
Meno a priezvisko kontaktnej osoby:
Telefón:
Email:

V .................

dňa ..........................

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

Meno a priezvisko štatutárneho zástupcu
názov a pečiatka spoločnosti
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SAMOSTATNÝ SÚPIS NÁVRHOV NA PLNENIE KRITÉRIA/KRITÉRIÍ URČENÝCH VEREJNÝM OBSTARÁVATEĽOM
NA HODNOTENIE PONÚK
(ponuková cena uchádzača)
v zákazke s nízkou hodnotou na uskutočnenie stavebných prác:

Vodozádržné opatrenia v obci Marcelová
Uchádzač / skupina dodávateľov:
Kritérium na vyhodnotenie ponúk:

Najnižšia cena za celý predmet zákazky vrátane DPH

Je uchádzač platcom DPH?

ÁNO 1

P.č.

1.

Názov položky

NIE 2

Cena bez DPH

DPH

Cena s DPH

Cena za celý predmet zákazky 3

Uchádzač predloží aj podrobnú kalkuláciu ponukovej ceny v rozsahu oceneného Výkaz výmer a Krycieho listu
rozpočtu vo formáte MS EXCEL ( alebo ekvivalent) s použitím vzorcov pre všetky matematické úkony.
Uchádzač vyhlasuje, že cena za celý predmet zákazky zahŕňa všetky potrebné činnosti, práce a materiál, ktoré sú
nevyhnutné na riadnu a úplnú realizáciu Diela a to bez ohľadu na akékoľvek obchodné zvyklosti bežné v odvetví
stavebníctva a zahŕňa aj všetky ďalšie náklady súvisiace plnením záväzkov budúceho Zhotoviteľa podľa tejto
výzvy na predkladanie ponúk.
V ..............................., dňa ..................
..................................................................
podpis oprávneného zástupcu uchádzača 4

Nehodiace sa prečiarknuť
Nehodiace sa prečiarknuť
3 Navrhovanú cenu je potrebné určiť najviac na 2 desatinné miesta. Ak uchádzač určí jeho ponukovú cenu len na jedno
desatinné miesto, platí, že na mieste druhého desatinného čísla je 0. Ak určí na viac desatinných miest ako na dve, bude jeho
cena zaokrúhlená verejným obstarávateľom v zmysle všeobecne platných pravidiel o zaokrúhľovaní (t. z. od číslice 5 – vrátane
sa bude zaokrúhľovať smerom nahor).
4 V prípade účasti skupiny podpísané všetkými členmi skupiny (t.z. oprávneným zástupcom/zástupcami každého člena
skupiny).
1
2
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ČESTNÉ VYHLÁSENIE UCHÁDZAČA
Uchádzač:................................................................................,so sídlom ..................................................
.........................................................................., IČO: ............................ týmto vyhlasujem, že v zákazke
s nízkou hodnotou na predmet zákazky:

Vodozádržné opatrenia v obci Marcelová
nemám uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej
republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.

v ..........................., dňa ...................

...........................................…………………………………
Meno a priezvisko štatutárneho zástupcu
názov a pečiatka spoločnosti
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ČESTNÉ VYHLÁSENIE SKUPINY DODÁVATEĽOV
Vedúci člen skupiny dodávateľov
Obchodné meno:
Adresa / sídlo:
IČO:

Dolu podpísaní zástupcovia uchádzačov uvedených v tomto vyhlásení týmto vyhlasujeme, že za účelom
predloženia ponuky v súťaži na predmet zákazky: „Vodozádržné opatrenia v obci Marcelová“ sme vytvorili
skupinu dodávateľov a predkladáme spoločnú ponuku. Skupina pozostáva z nasledovných samostatných
právnych subjektov:
(1) Uchádzač / Obchodné meno:
Adresa / sídlo:
IČO:
(2) Uchádzač / Obchodné meno:
Adresa / sídlo:
IČO:

.................... (vedúci člen skupiny dodávateľov)
....................
....................
....................
....................
....................

(3) Doplniť podľa potreby

Zároveň vyhlasujeme, že všetky skutočnosti, uvedené v tomto vyhlásení, sú pravdivé a úplné. Sme si vedomí
právnych následkov uvedenia nepravdivých alebo neúplných skutočností, uvedených v tomto vyhlásení, v
zmysle Výzvy na predkladanie ponúk (vylúčenie zo súťaže), vrátane zodpovednosti za škodu spôsobenú
verejným obstarávateľom v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov platných v SR.

V......................... dňa...............
Obchodné meno
Sídlo/miesto podnikania
IČO:

................................................
meno a priezvisko, funkcia
podpis 5

Obchodné meno
Sídlo/miesto podnikania
IČO:

................................................
meno a priezvisko, funkcia
podpis

5 Čestné vyhlásenie musí byť podpísané uchádzačom,

jeho štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu alebo iným

zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača v obchodných záväzkových vzťahoch.
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PLNOMOCENSTVO PRE OSOBU KONAJÚCU ZA SKUPINU DODÁVATEĽOV

Splnomocniteľ/splnomocnitelia (všetci členovia skupiny dodávateľov):
1.Obchodné meno, sídlo, údaj o zápise, IČO uchádzača/člena skupiny dodávateľov, zastúpený meno/mená a
priezvisko/priezviská, trvalý pobyt štatutárneho orgánu/členov štatutárneho orgánu (ak ide o právnickú osobu),
meno, priezvisko, miesto podnikania, údaj o zápise, IČO uchádzača/člena skupiny dodávateľov
(ak ide o fyzickú osobu)
2. ...

udeľuje/ú plnomocenstvo

splnomocnencovi:
identifikačné údaje osoby konajúcej za člena skupiny dodávateľov

na prijímanie pokynov a vykonávanie všetkých právnych úkonov v mene všetkých členov skupiny dodávateľov vo
verejnom obstarávaní na predmet zákazky „Vodozádržné opatrenia v obci Marcelová“ vrátane konania pri
uzatvorení zmluvy, ako aj konania pri plnení zmluvy a zo zmluvy vyplývajúcich právnych vzťahov.
v .................... dňa ...........................

..................................................
podpis splnomocniteľa

v .................... dňa ...........................

..................................................
podpis splnomocniteľa

doplniť podľa potreby a podpisy splnomocniteľov úradne overiť

Plnomocenstvo prijímam:

v .................... dňa ...........................

..................................................
podpis splnomocnenca
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ZOZNAM SUBDODÁVATEĽOV
( čestné vyhlásenie k subdodávkam)
Uchádzač:..........................................................., so sídlom ...........................................................,
IČO: .................. týmto vyhlasujem, že v podlimitnej zákazke na uskutočnenie stavebných prác - predmet
zákazky: „Vodozádržné opatrenia v obci Marcelová“
a)

nebudem využívať subdodávky a celé plnenie zabezpečím sám (tým nie je vylúčená neskoršia
možnosť zmeny, avšak za splnenia pravidiel zmenu subdodávateľov počas plnenia zmluvy, ktoré sú
uvedené vo Výzve na predkladanie ponúk) 1
b) budem využívať subdodávky a na tento účel uvádzam: 1
1. podiel zákazky, ktorý mám v úmysle zadať tretím osobám:
..................................................%, t. z. ........................................................€ bez DPH

2. navrhovaní subdodávatelia2
Obchodné meno

Sídlo

IČO

3. predmety subdodávok: 2
Obchodné meno
subdodávateľa

Predmet subdodávky

Kontaktná osoba

Výška subdodávky

Výška subdodávky

(v %)

(v €)

4. Vyhlasujem, že navrhovaný subdodávateľ spĺňa alebo najneskôr v čase plnenia bude spĺňať podmienky

účasti týkajúce sa osobného postavenia a neexistovali u neho dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6
písm. a) až h) a ods. 7 zákona; oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo
poskytovať službu sa preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorý má subdodávateľ plniť.

V ........................, dňa............................
...................................................................................
meno, priezvisko a podpis oprávneného zástupcu (príp. viacerých zástupcov) uchádzača3

Nehodiace sa prečiarknite
Použite koľkokrát je potrebné
3
V prípade účasti skupiny podpísané všetkými členmi skupiny (t.z. oprávneným zástupcom/zástupcami každého
člena skupiny).
1

2
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Obec Marcelová

Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov

ČESTNÉ VYHLÁSENIE O POVINNOSTI ZÁPISU DO REGISTRA PARTNEROV VEREJNÉHO SEKTORA
UCHÁDZAČA A JEHO SUBDODÁVATEĽOV
A. Čestné vyhlásenie za Predávajúceho:
Ako uchádzač:..........................................................., so sídlom ...........................................................,
IČO: .................................. týmto vyhlasujem, že:


spĺňam definičné znaky partnera verejného sektora v zmysle zákona č. 315/2016 Z z. o registri partnerov
verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov a som povinný byť zapísaný v registri
partnerov verejného sektora. 6



nespĺňam definičné znaky partnera verejného sektora v zmysle zákona č. 315/2016 Z z. o registri
partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov a nie som povinný byť zapísaný
v registri partnerov verejného sektora. 7

B. Čestné vyhlásenie uchádzača za subdodávateľov:

Ako uchádzač:..........................................................., so sídlom ...........................................................,
IČO: .................................. týmto vyhlasujem, že:


nasledovní navrhovaní subdodávatelia spĺňajú definičné znaky partnera verejného sektora v zmysle
zákona č. 315/2016 Z z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov
a sú povinný byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora:
1.
2.
3.



Obchodné meno, sídlo a IČO subdodávateľa
....v prípade potreby doplniť ďalšie riadky...

ani jeden z navrhovaných subdodávateľov nespĺňa znaky partnera verejného sektora v zmysle zákona č.
315/2016 Z z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ani
jeden nie je povinný byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora.

V ..........................., dňa ...............
…………………………………
Uchádzač

6
7

Nehodiace sa prečiarknite
Nehodiace sa prečiarknite
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Obec Marcelová

Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov

ČESTNÉ VYHLÁSENIE KU KONFLIKTU ZÁUJMOV

(...........obchodné meno, sídlo....................., IČO..................... uchádzača], zastúpený [..........meno
priezvisko osoby/osôb oprávnenej/oprávnených konať za uchádzača ],

a

ako uchádzač, ktorý predložil ponuku vo verejnom obstarávaní na predmet zákazky „Vodozádržné opatrenia v
obci Marcelová“

týmto čestne vyhlasujem, že
v súvislosti s uvedeným verejným obstarávaním:
•

•

•

•

som nevyvíjal a nebudem vyvíjať voči žiadnej osobe na strane verejného obstarávateľa ktorá je alebo
by mohla byť zainteresovaná v zmysle ustanovení § 23 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov („zainteresovaná
osoba“) akékoľvek aktivity, ktoré vy mohli viesť k zvýhodneniu nášho postavenia vo verejnom
obstarávaní,
som neposkytol a neposkytnem akejkoľvek, čo i len potenciálne zainteresovanej osobe priamo alebo
nepriamo akúkoľvek finančnú alebo vecnú výhodu ako motiváciu alebo odmenu súvisiacu s týmto
verejným obstarávaním,
budem bezodkladne informovať verejného obstarávateľa o akejkoľvek situácii, ktorá je považovaná za
konflikt záujmov alebo ktorá by mohla viesť ku konfliktu záujmov kedykoľvek v priebehu procesu
verejného obstarávania,
poskytnem verejnému obstarávateľovi v tomto verejnom obstarávaní presné, pravdivé a úplné
informácie.

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

…………………………………
Uchádzač
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Obec Marcelová

Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov

VYHLÁSENIE UCHÁDZAČA TÝKAJÚCE SA OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Ako uchádzač:..........................................................., so sídlom ...........................................................,
IČO: .................................. týmto vyhlasujem, že predložením ponuky na predmet zákazky:

„Vodozádržné opatrenia v obci Marcelová“
súhlasím s evidenciou a spracovaním osobných údajov podľa Zákona č.18/2018 Z.z. a Nariadenia (EÚ) 2016/679.
V zmysle Zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto
údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES o ochrane osobných údajov súhlasíme so správou, spracovaním
a uchovaním osobných údajov uvedených v našej ponuke verejným obstarávateľom a/alebo osobou
splnomocnenou na proces verejného obstarávania. Zároveň dávame súhlas na ich sprístupnenie aj tretím
osobám, ktorými sú kontrolné orgány vykonávajúce kontrolu procesu verejného obstarávania na daný predmet
zákazky a to až do 31.12.2028. Pri spracúvaní osobných údajov v žiadnom prípade nebude dochádzať k
cezhraničnému prenosu do tretích krajín. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať, inak súhlas zanikne po uplynutí
31.12.2028.

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

…………………………………
Uchádzač
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