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VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK (PODLIMITNÉ ZÁKAZKY)
Formulár: Formulár č. 7 podľa Vyhlášky č. 171/2013 Z. z.
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ/OBSTARÁVATEĽ
I.1.

I.2.
I.2.1.

Názov, adresy a kontaktné miesto (miesta)
Obec Šalov
IČO: 00307505
Šalov 16, 935 71 Šalov
Slovensko
Kontaktné miesto (miesta): Obecný úrad Šalov
Kontaktná osoba: Mgr. Renáta Kassaiová
Telefón: +421 367791121
Email: info@salov.sk
Fax: +421 367791121
Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL): http://www.salov.sk
Ďalšie informácie možno získať na: už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach)
Súťažné a doplňujúce podklady možno získať na: už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach)
Ponuky budú doručené na: už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach)
Druh verejného obstarávateľa/obstarávateľa
Druh verejného obstarávateľa/obstarávateľa
RO - Regionálny alebo miestny orgán
Zatriedenie obstarávajúceho subjektu podľa zákona: § 6 ods. 1 písm. b)

ODDIEL II. PREDMET ZÁKAZKY
II.
II.1.
II.1.2.

II.1.3.

II.1.4.

II.1.5)
II.2.
II.2.1.
II.2.2.
II.3.

OPIS
Názov zákazky
Rekonštrukcia a modernizácia domu smútku a jeho okolia
Druh zákazky a miesto uskutočňovania stavebných prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb
Stavebné práce
Hlavné stavenisko alebo miesto uskutočňovania stavebných prác: Katastrálne územie obce Šalov - Dom smútku.
NUTS kód:
SK023
Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov)
Predmetom zákazky je rekonštrukcia existujúcej stavby prístavbou prístrešku a spevnenej plochy. Rekonštrukcia
pozostáva z výmeny výplňových konštrukcií za nové plastové, opravy podlahy, opravy omietok vnútorných stien a
fasády. Spevnená plocha bude zo zámkovej dlažby. Podrobný opis prác je definovaný v súťažných podkladoch.
Realizácia prác bude v súlade s projektovou dokumentáciou a v rozsahu výkazov výmer, ktoré tvoria prílohu súťažných
podkladov.
Spoločný slovník obstarávania (CPV)
Hlavný predmet
Hlavný slovník: 45210000-2
Časti
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
Množstvo alebo rozsah zákazky
Celkové množstvo alebo rozsah
Podľa výkazu výmer, ktorý je súčasťou súťažných podkladov.
Predpokladaná hodnota predmetu zákazky bez DPH
Hodnota: 99 903,7200 EUR
Trvanie zmluvy alebo lehota dodania
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
Zadajte hodnotu: 12

ODDIEL III. OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1.
III.1.1.

Podmienky účasti
Osobné postavenie
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: V súlade s § 100 ods.1 písm.
b) zákona verejný obstarávateľ vyžaduje na preukázanie splnenia podmienok účasti doklady podľa § 26 ods. 2 zákona.
Uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti podľa § 26 ods. 2 zákona predložením originálnych dokladov alebo ich
úradne osvedčených kópií nasledovne:
1.§ 26 ods. 1 písm. a) - nebol on ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu právoplatne odsúdený za
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III.1.2.
III.1.3.

trestný čin korupcie, za trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskej únie, za trestný čin legalizácie príjmu z
trestnej činnosti, za trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny alebo za trestný čin založenia,
zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny alebo za trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na
terorizme - uchádzač preukazuje výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace
2.§ 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 - uchádzač preukazuje výpisom z registra trestov nie starším
ako tri mesiace
3.§ 26 ods. 1 písm. c) - nebol naňho vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie je v likvidácii, ani nebolo proti
nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku - uchádzač
preukazuje potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace
4.§ 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 - uchádzač preukazuje potvrdením Sociálnej
poisťovne a zdravotnej poisťovne nie starším ako tri mesiace
5.§ 26 ods. 1 písm. e) - nemá evidované daňové nedoplatky, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia - uchádzač
preukazuje potvrdením miestne príslušného daňového úradu nie starším ako tri mesiace
6.§ 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 - uchádzač preukazuje dokladom o oprávnení
dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať služby
7.§ 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
pravoplatne 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 činnosti 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
-uchádzač preukazuje čestným vyhlásením
8.§ 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 zákona, ktorá sa vymáha výkonom rozhodnutia - uchádzač
preukazuje čestným vyhlásením
9.§ 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 - uchádzač
preukazuje čestným vyhlásením.
Podnikateľ/uchádzač zapísaný do zoznamu podnikateľov vedeného Úradom pre verejné obstarávanie, ktorý preukázal
spôsobilosť na uzavieranie zmlúv alebo rámcových dohôd vo verejnom obstarávaní a ktorý o zapísanie požiadal, môže
preukázať splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 26 údajmi a dokladmi zapísanými v zozname
podnikateľov podľa § 128 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní. Splnenie podmienok účasti podľa § 26 zákona sa
vyhodnocuje spôsobom podľa § 128 ods. 3 zákona.
Odôvodnenie primeranosti podmienky účasti podľa § 32 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní: § 26 zákona č. 25/2006
Z. z. o verejnom obstarávaní je vymedzený taxatívne a verejný obstarávateľ má povinnosť podmienky účasti týkajúce sa
osobného postavenia uvedené v § 26 požadovať.
Ekonomické a finančné postavenie
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: Neuplatňuje sa.
Technická alebo odborná spôsobilosť
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: V súlade s § 100 ods.1 písm.
b) zákona verejný obstarávateľ vyžaduje na preukázanie splnenia technickej alebo odbornej spôsobilosti doklady (
originály alebo ich úradne osvedčené kópie):
1.3.1 podľa § 28 ods. 1 písm. b) zákona o VO - zoznam stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov
( 2011- 2015) doplneným potvrdeniami o uspokojivom vykonaní stavebných prác s uvedením cien, miest a lehôt
uskutočnenia prác a zhodnotenia uskutočnených prác podľa obchodných podmienok;
1. ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dokladom je referencia,
2. ak odberateľom bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení
potvrdí odberateľ, ak také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo
záujemcu o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe
ktorého boli uskutočnené.
Zoznam musí byť podpísaný štatutárnym orgánom uchádzača alebo splnomocnenou oprávnenou osobou.
1.3.2.podľa § 28 ods. 1 písm. g) zákona o VO - údaje o vzdelaní a odbornej praxi alebo odbornej kvalifikácii riadiacich
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zamestnancov, osobitne zodpovedných za riadenie stavebných prác spracované formou zoznamu pracovníkov, ktorí
budú pracovať v rámci predmetu zákazy s uvedením údajov: meno, funkcia, vzdelanie , prax v stavebníctve.
ODÔVODNENIE PRIMERANOSTI PODMIENKY ÚČASTI VO VZŤAHU K PREDMETU ZÁKAZKY A POTREBA JEJ ZAHRNUTIA
MEDZI PODMIENKY ÚČASTI: Odôvodnenie v zmysle § 32 ods. 6. : K bodu 1.3.1: Podmienky technickej a odbornej
spôsobilosti sú postavené tak, aby uchádzač preukázal svoje skúseností s plnením zmlúv rovnakého alebo podobného,
ako je predmet zákazky. K bodu 1.3.2.: Uchádzač musí preukázať, že disponuje kvalifikovanými odbornými kapacitami,
ktoré sú vyžadované pre plnenie predmetu zmluvy.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov : K bodu 1.3.1. Uchádzač musí potvrdeniami preukázať, že v uvedenom
období zrealizoval minimálne 3 stavby rovnakého alebo podobného charakteru ako predmet zákazky, pričom aspoň
jedna musí byť v minimálnej rozpočtovej hodnote 100 000 eur vrátane DPH.
K bodu 1.3.2. Prílohou zoznamu musí byť doklad o odbornej spôsobilosti stavbyvedúceho s odborným zameraním na
pozemné stavby vydaného alebo notifikovaného podľa zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a
autorizovaných stavebných inžinierov v znení neskorších predpisov v úradne osvedčenej kópii, ktorý bude zodpovedný
za riadenie stavebných prác, alebo ekvivalentný doklad vystavovaný v členských krajinách ES.
Z uchádzačom predkladaných dokladov preukazujúcich spôsobilosť podľa § 100 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom
obstarávaní vo väzbe na § 28 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní musí byť zrejmé splnenie vyššie identifikovanej
minimálnej úrovne požadovanej verejným obstarávateľom a rovnako musí byť zrejmé, že preukazovanie sa týka osoby
uchádzača.
Vyhradené zákazky pre chránené dielne alebo chránené pracoviská: Nie

ODDIEL IV. POSTUP
IV.1.
IV.1.1.

Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Voľba: Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka z hľadiska
kritérií uvedených nižšie (kritériá na vyhodnotenie ponúk je potrebné uviesť s ich relatívnou váhou alebo v zostupnom
poradí dôležitosti, ak nemožno z preukázateľných dôvodov uviesť ich relatívnu váhu)
Časť: 1
Názov: Cena predmetu zákazky v EUR s DPH
Váha: 80

IV.1.2.
IV.2.
IV.2.1.
IV.2.2.

IV.2.3.
IV.2.4.

Časť: 2
Názov: Lehota realizácie v dňoch
Váha: 20
Použije sa elektronická aukcia
Nie
Administratívne informácie
Evidenčné číslo spisu, ktoré pridelil verejný obstarávateľ/obstarávateľ
1/2016
Podmienky na získanie súťažných podkladov a doplňujúcich dokumentov
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady alebo o prístup k dokumentom
Dátum a čas: 23.02.2016 10:00
Úhrada za súťažné podklady
Uveďte: Nie
Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 23.02.2016 10:00
Podmienky otvárania ponúk
Dátum a čas: 29.02.2016 15:00
Miesto : Kancelária starostu na Obecnom úrade v Šalove.
Osoby oprávnené zúčastniť sa na otváraní ponúk : Zástupcovia uchádzačov, ktorí predložili ponuku v lehote stanovenej
na predkladanie ponúk. Na otváraní obálok s ponukami môže byť uchádzač zastúpený štatutárnym orgánom alebo
členom štatutárneho orgánu uchádzača alebo osobou splnomocnenou na zastupovanie ( v takom prípade záujemca
predloží kópiu splnomocnenia na zastupovanie).

ODDIEL VI. DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
VI.1.

VI.2.

Zákazka sa týka projektu /programu financovaného z fondov EÚ
Áno
PROGRAM ROZVOJA VIDIEKA SLOVENSKEJ REPUBLIKY 2014- 2020 pre opatrenie: 7 Základné služby a obnova dedín vo
vidieckych oblastiach podopatrenie: 7.4 Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych
základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry
Ďalšie doplňujúce informácie
1. Verejný obstarávateľ doporučuje požiadať o poskytnutie súťažných podkladov vzhľadom na potrebu identifikácie
záujemcov pre účely komunikácie a poskytovanie vysvetlení. Súťažné podklady sú v zmysle zákona zverejnené v profile
verejného obstarávateľa. Záujemca si môže prevziať súťažné podklady aj osobne na základe písomnej žiadosti v
pracovné dni v čase od 8.00 do 12.00 a od 13.00 do 15.00 hod. na obecnom úrade alebo mu budú na požiadanie
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zaslané. Doporučuje sa požiadať o ne v primeranej lehote, umožňujúcej efektívne využitie zákonnej možnosti podať
žiadosti o vysvetlenie podkladov a oboznámiť sa s prípadnými zmenami / doplnením / vysvetlením súťažných podkladov.
2. Vysvetľovanie údajov uvedených vo výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch sa bude
uskutočňovať spôsobom a v lehotách podľa § 100 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní.
3. Verejný obstarávateľ uvádza, že lehota uskutočnenia 12 mesiacov (bod II.3. tohto oznámenia) je predpoklad a bude
určená podľa údajov u úspešného uchádzača a bude počítaná od odovzdania staveniska, na čo bude uchádzač vyzvaný.
4. Splnenie podmienky účasti možno podľa § 32 ods. 11 zákona preukázať čestným vyhlásením uchádzača, pričom
doklady, preukazujúce splnenie podmienok účasti predloží úspešný uchádzač podľa § 44 ods.1 zákona v čase a
spôsobom určeným verejným obstarávateľom.
5. Ďalšie postupy, vzťahy, termíny, povinnosti a pod. viažuce sa k vyhlásenému postupu verejného obstarávania, ktoré
nie sú popísané alebo špecifikované vo výzve na predloženie ponúk a súťažných podkladoch, sa riadia všeobecnými
ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní v platnom znení.
6.Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť súťaž, ak všetky ponuky presiahnu predpokladanú hodnotu zákazky
alebo ak nastane niektorá z okolností uvedených v § 46 zákona o verejnom obstarávaní.
7. Pri zadávaní predmetnej zákazky verejný obstarávateľ bude v zmysle § 155q ods. 6 zákona postupovať podľa § 18
zákona v znení účinnom do 31.10.2015.
8. Verejný obstarávateľ sa bude uchádzať o nenávratný finančný príspevok na uskutočnenie predmetu zákazky. Predmet
zákazky bude realizovaný len v prípade získania nenávratného finančného príspevku.

VI.3.

9.Verejný obstarávateľ určil v súlade s § 34 ods. 17 zákona o verejnom obstarávaní osobitné podmienky plnenia zmluvy,
ktoré sa týkajú sociálnych hľadísk. Verejný obstarávateľ požaduje od uchádzačov, aby sa uchádzači pri predložení ponúk
zaviazali v prípade získania predmetnej zákazky tieto podmienky plniť. Osobitné podmienky plnenia zmluvy sú súčasťou
súťažných podkladov, v návrhu Zmluvy o dielo. V prípade, že zhotoviteľ realizuje predmetnú zákazku v obci z Atlasu
rómskych komunít 2013, sa zhotoviteľ zaviaže, že požiadavku na uplatnenie sociálneho aspektu uvedenú vyššie, bude
podľa Partnerskej dohody SR na roky 2014 2020 uplatňovať vo vzťahu k inklúzii Marginalizovaných rómskych komunít
(ďalej len MRK), t.j. pri zákazkách realizovaných v obciach z Atlasu rómskych komunít 2013 bude sociálne hľadisko
uplatňovať vo vzťahu k inklúzii MRK. Atlas rómskych komunít 2013
Dátum odoslania tejto výzvy
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4/4

