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Zákazka s nízkou hodnotou
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niektorých zákonov (zákon) v znení neskorších predpisov /ZVO/

VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY
Predmet zákazky:

„Rekonštrukcia komunikácie v Perlovej doline
- úsek 0,00 – 2,60 km“

V Gelnici, dňa 04. 07. 2019

...............................................................
v.r. Ing. Dušan Tomaško, MBA
primátor mesta

Výzva na predloženie cenovej ponuky ZNH: „Rekonštrukcia komunikácie v Perlovej doline – úsek 0,00 – 2,60 km“

OBSAH VÝZVY NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY
A. POKYNY PRE UCHÁDZAČOV
Časť I. INFORMÁCIE O VEREJNOM OBSTARÁVATEĽOVI
1. Identifikácia verejného obstarávateľa
Časť II. INFORMÁCIE O PREDMETE ZÁKAZKY
2. Predmet zákazky
3. Zatriedenie zákazky podľa finančného limitu
4. Rozdelenie predmetu zákazky
5. Miesto poskytnutia predmetu zákazky
6. Lehoty na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky, alebo trvanie zmluvy
7. Zdroj finančných prostriedkov
8. Podmienky vyhlásenej zákazky
Časť III. INFORMÁCIE O PONUKE
Príprava ponuky
9. Vyhotovenie ponuky
10. Jazyk ponuky
11. Variantné riešenie
12. Mena a ceny uvádzané v ponuke, mena finančného plnenia
Obsah ponuky
13. Ponuka - obsah
Predkladanie ponuky
14. Náklady na ponuku
15. Predloženie ponuky
16. Označenie obálky ponuky
17. Miesto a lehota na predkladanie ponuky
18. Lehota viazanosti ponuky
Časť IV. INFORMÁCIE O POSTUPE VO VEREJNOM OBSTARÁVANÍ
Dorozumievanie a vysvetľovanie
19. Dorozumievanie medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi
20. Obhliadka miesta poskytnutia predmetu zákazky
Otváranie ponúk
21. Otváranie ponúk
Vyhodnotenie splnenia podmienok účasti
22. Posúdenie splnenia podmienok účasti
Vyhodnocovanie ponúk
23. Preskúmanie a hodnotenie ponúk
24. Vysvetľovanie ponúk
25. Vylúčenie uchádzača/ponuky
26. Vyhodnocovanie návrhov na plnenie kritérií
Prijatie ponuky
27. Informácia o výsledku vyhodnocovania ponúk
Časť V. INFORMÁCIE O ZMLUVE
28. Typ zmluvy
29. Uzavretie zmluvy
B. OPIS PREDMETU ZÁKAZKY
C. SPÔSOB URČENIA CENY
D. OBCHODNÉ PODMIENKY DODANIA PREDMETU OBSTARÁVANIA
E. PODMIENKY ÚČASTI UCHÁDZAČOV
F. KRITÉRIA NA HODNOTENIE PONÚK A SPÔSOB ICH UPLATNENIA
G. PRÍLOHY
Príloha č. 1:
Vzor – identifikačné údaje uchádzača
Príloha č. 2:
Vzor - návrh na plnenie kritérií
Príloha č. 3:
Čestné vyhlásenie uchádzača
Príloha č. 4:
Čestné vyhlásenie o neprítomnosti konfliktu záujmov
Príloha č. 5:
Výkaz výmer k oceneniu + krycí list
Príloha č. 6:
Návrh zmluvy o dielo
__________________________________________________________________________________________________________________________

2

Výzva na predloženie cenovej ponuky ZNH: „Rekonštrukcia komunikácie v Perlovej doline – úsek 0,00 – 2,60 km“

A. POKYNY PRE UCHÁDZAČOV
Časť I.

INFORMÁCIE O VEREJNOM OBSTARÁVATEĽOVI
1

IDENTIFIKÁCIA VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Verejný obstarávateľ v zmysle §7 ods. 1, písm. b) ZVO:
Názov organizácie:
MESTO GELNICA
Adresa organizácie:
Banícke námestie č.4 056 01 Gelnica
Adresa doručenia:
Banícke námestie č.4
Krajina:
Slovenská republika
Zastúpený:
Ing. Dušan Tomaško, MBA – primátor mesta
IČO:
00329061
DIČ:
2021259361
Kontaktná osoba:
Ing. arch. Jozef Kubovčík, Ing. Viera Tokarčíková
Telefón:
053/4814116, 053/4814110
E-mail:
jozef.kubovcik@gelnica.sk, tokarcikova@gelnica.sk
Internetová adresa (URL):
http://www.gelnica.sk/
Kompletné súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na
internetovej stránke (URL): http://www.gelnica.sk

Časť II.

INFORMÁCIE O PREDMETE ZÁKAZKY
2

PREDMET ZÁKAZKY:

2.1

Názov predmetu zákazky: „Rekonštrukcia komunikácie v Perlovej doline – úsek 0,00 – 2,60
km“
Predpokladaná hodnota zákazky určená v zmysle § 6 ZVO vo výške: 179 895,94 EUR bez DPH
Zatriedenie predmetu zákazky podľa spoločného slovníka obstarávania (CPV):
45 233142-6 Práce na oprave ciest
45 233200-1 Rôzne práce vrchnej stavby
45 233223-8 Obnova povrchu vozoviek
45 233229-0 Práce na údržbe krajníc
Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť súťažných podkladov B. Opis predmetu
zákazky.

2.2
2.3

2.4

3

ZATRIEDENIE ZÁKAZKY PODĽA FINANČNÉHO LIMITU:

3.1

Zákazka je podľa § 5 ods. 4 ZVO zaradená pod civilné zákazky s nízkou hodnotou, nakoľko jej
predpokladaná hodnota je nižšia ako finančný limit podľa § 5 ods. 3 písm. C) ZVO (180 tis. €).

4

ROZDELENIE PREDMETU ZÁKAZKY

4.1

Predmet zákazky nie je rozdelený na časti. Záujemca musí predložiť ponuku na celý predmet
zákazky.
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5

MIESTO POSKYTNUTIA PREDMETU ZÁKAZKY

5.1

Miesto poskytnutia predmetu zákazky: ulica Perlová (Perlová dolina) úsek od km 0,00 po
km 2,60 ( križovatka št. cesta II/546 / Perlová – objekt s. č. 1054).

6

LEHOTY

6.1
6.2

Trvanie zmluvy a/alebo lehota ukončenia a odovzdania všetkých prác súvisiacich
s predmetom zákazky: najneskôr do 30.11.2019
Predpokladané zahájenie stavebných prác: do 1 týždňa od uzavretia zmluvy o dielo.

7

ZDROJ FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV

7.1

Predmet zákazky bude financovaný v rámci dotácie účelovo viazanej na kapitálové výdavky
na akciu: „Rekonštrukcia komunikácie v Perlovej doline“ Ministerstvom financií SR na základe
uznesenia vlády číslo 121 zo dňa 19. 03. 2019.

8

PODMIENKY VYHLÁSENEJ ZÁKAZKY

8.1

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku z predložených ponúk v
prípade, ak sa podstatne zmenia okolnosti, za ktorých bola zákazka vyhlásená, alebo ak ani
jedna ponuka nebude spĺňať všetky podmienky účasti a požiadavky verejného obstarávateľa
uvedené v tejto výzve, alebo ak bude prekročený finančný limit verejného obstarávateľa na
daný účel.
Zadávanie zákazky s nízkou hodnotou, nemá ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní
stanovené formálne pravidlá procesu a postupu ich zadávania a verejný obstarávateľ pri
zadávaní zákazky s nízkou hodnotou, postupuje tak, aby vynaložené náklady na predmet
zákazky boli hospodárne. Verejný obstarávateľ je povinný postupovať v súlade s princípom
transparentnosti a zdokumentovať celý priebeh verejného obstarávania tak, aby jeho úkony
boli preskúmateľné bez ohľadu na použité prostriedky komunikácie. Pri tejto zákazke sa
postupuje podľa internej smernice mesta zo dňa 31. 1. 2018 za dodržania základných
princípov verejného obstarávania a podpory riadnej hospodárskej súťaže.
Na daný postup zadávania zákazky s nízkou hodnotou nie je možne podľa § 170 ods. 7,
písm. b) zákona o verejnom obstarávaní podať námietky v zmysle zákona o verejnom
obstarávaní v platnom znení.
Z postupu zadávania zákazky s nízkou hodnotou pre oslovené hospodárske subjektypredkladateľov cenovej ponuky - uchádzačov, nevyplývajú na základe predloženej cenovej
ponuky žiadne nároky na uzatvorenie zmluvy, vystavenie objednávky, alebo na plnenie
predmetu zákazky, ani na úhradu nákladov spojených s jej predložením.

8.2

8.3

8.4

NA DODANIE ALEBO DOKONČENIE PREDMETU ZÁKAZKY ALEBO TRVANIE ZMLUVY

Časť III.

INFORMÁCIE O PONUKE
Príprava ponuky
9

VYHOTOVENIE PONUKY
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9.1

9.2

Ponuka musí byť vyhotovená v písomnej forme, ktorá zabezpečí trvalé zachytenie jej obsahu,
nezmazateľným atramentom rukopisom, písacím strojom alebo tlačiarenským výstupným
zariadením výpočtovej techniky, ktorej obsah je pre fyzickú osobu čitateľný.
Ponuka musí byť podpísaná štatutárnym orgánom, alebo členom štatutárneho orgánu alebo
iným zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača v záväzkových
vzťahoch.

10 JAZYK PONUKY
10.1 Ponuka a ďalšie doklady a dokumenty vo verejnom obstarávaní sa predkladajú v slovenskom
jazyku, alebo preložené do slovenského jazyka.

11 VARIANTNÉ RIEŠENIE
11.1 Záujemcom sa neumožňuje predložiť variantné riešenie vo vzťahu k požadovanému
predmetu zákazky. Ak súčasťou cenovej ponuky bude aj variantné riešenie, nebude takéto
variantné riešenie zaradené do vyhodnotenia ponúk.
11.2 Verejný obstarávateľ požaduje predložiť cenovú ponuku na celý predmet zákazky v rozsahu
podľa opisu predmetu zákazky a súvisiacich príloh tejto výzvy

12 MENA A CENY UVÁDZANÉ V PONUKE, MENA FINANČNÉHO PLNENIA
12.1 Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena za poskytnutie požadovaného predmetu zákazky,
uvedená v ponuke uchádzača bude vyjadrená v mene EUR, v štruktúre podľa bodu 12.6, resp.
12.7 tejto výzvy.
12.2 Záujemca stanoví zmluvnú cenu za obstarávaný predmet zákazky na základe vlastných
výpočtov, činností, výdavkov a príjmov podľa platných právnych predpisov. Záujemca je pred
predložením svojej ponuky povinný vziať do úvahy všetko, čo je nevyhnutné na úplné
a riadne plnenie zmluvy, pričom do svojich zmluvných cien zahrnie všetky náklady spojené
s plnením predmetu zákazky.
12.3 Záujemca ku každej oceňovanej položke podľa predloženého štruktúrovaného rozpočtu ceny
zmluvy uvedie k navrhovanej zmluvnej cene aj jednotkovú cenu. Zmluvná cena za
poskytnutie predmetu zákazky je daná súčtom všetkých medzisúčtov alebo súčinov
jednotkovej ceny a množstva (počet jednotiek) uvedeného v štruktúrovanom rozpočte ceny
zmluvy podľa prílohy č. 6 tejto výzvy. Do príslušnej položky musia byť započítané všetky
náklady, ktoré s ňou bezprostredne súvisia, pričom tieto nesmú byť vyjadrené číslom „0“, ani
záporným číslom.
12.4 Navrhovaná zmluvná cena za poskytnutie predmetu zákazky vyjadrená v súlade s týmito
súťažnými podkladmi musí obsahovať cenu za celý požadovaný predmet zákazky, čiže súčet
všetkých položiek, ktorý vychádza z uchádzačom ocenených položiek podľa prílohy č. 5 tejto
výzvy.
12.5 Pri určovaní cien jednotlivých položiek je potrebné vziať do úvahy pokyny na zhotovenie
ponuky uvedené v tejto výzve vrátane návrhu zmluvy.
12.6 Ak je uchádzač zdaniteľnou osobou pre DPH v zmysle príslušných predpisov (ďalej len
„zdaniteľná osoba“), navrhovanú zmluvnú cenu v štruktúrovanom rozpočte ceny zmluvy
uvedie v zložení:
- navrhovaná zmluvná cena v EUR bez dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“),
- sadzba DPH v %,
- výška DPH v EUR,
- navrhovaná zmluvná cena v EUR vrátane DPH.
12.7 Ak uchádzač nie je zdaniteľnou osobou pre DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu v EUR.
Skutočnosť, že nie je zdaniteľnou osobou pre DPH, uchádzač uvedie v ponuke.
__________________________________________________________________________________________________________________________
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Obsah ponuky
13 PONUKA - OBSAH
13.1 Verejný obstarávateľ požaduje, aby predložená ponuka obsahovala všetky v tejto výzve
požadované doklady a údaje.
13.2 Predložená ponuka musí obsahovať:
-

-

-

Vyplnené a podpísané vzorové tlačivo – Identifikačné údaje uchádzača - Pr. č. 1.
Vyplnený a podpísaný formulár návrhu uchádzača na plnenie kritéria - Ponuková cena
uchádzača na celý predmet zákazky - Pr. č. 2., určená v súlade s informáciami uvedenými
v tejto výzve, ktorá bude totožná s oceneným rozpočtom a cenou v návrhu zmluvy o
dielo.
Vyplnené a podpísané vzorové tlačivo – Čestné vyhlásenie uchádzača - Pr. č. 3.
Vyplnené a podpísané vzorové tlačivo – Čestné vyhlásenie o neprítomnosti konfliktu
záujmov – Pr. č. 4.
Ocenený rozpočet s výkazom výmer a sumár za všetky položky spolu (Krycí list) - Pr. č. 5.
Návrh zmluvy (dokument s časťou znenia obchodných podmienok - Príloha č. 6) dodania
predmetu zákazky, s doplnenými návrhmi na plnenie jednotlivých kritérií určených na
hodnotenie ponúk (zvýraznené časti); citovaný dokument s časťou znenia obchodných
podmienok dodania predmetu zákazky musí byť podpísaný uchádzačom alebo osobou
oprávnenou konať za uchádzača, v prípade skupiny dodávateľov musí byť podpísaný
každým členom skupiny alebo osobou/osobami oprávnenými konať v danej veci za člena
skupiny;
Neoverenú kópiu dokladu o oprávnení dodávať predmet zákazky (dodávať tovar,
poskytovať službu resp. uskutočňovať stavebné práce). U právnických osôb napr. výpis z
obchodného registra, u fyzických osôb napr. výpis zo živnostenského registra.
Všetky doklady a dokumenty preukazujúce splnenie podmienok účasti podľa podmienok
uvedených vo Výzve na predkladanie ponúk, v časti E. Podmienky účasti.

Predkladanie ponuky
14 NÁKLADY NA PONUKU
14.1 Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša záujemca bez
finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi, bez ohľadu na výsledok verejného
obstarávania. Ponuky doručené predpísaným spôsobom podľa tejto výzvy na adresu
verejného obstarávateľa/adresu kontaktného miesta podľa bodu 1 tejto výzvy v lehote na
predkladanie ponúk podľa tejto výzvy sa uchádzačom nevracajú. Zostávajú ako súčasť
dokumentácie vyhláseného verejného obstarávania.

15 PREDLOŽENIE PONUKY
15.1 Každý uchádzač môže vo verejnom obstarávaní predložiť iba jednu ponuku, buď samostatne
sám za seba alebo ako člen skupiny dodávateľov, a to výlučne v písomnej forme, doručenej
osobne, iným doručovateľom alebo poštovou zásielkou. Uchádzač nemôže byť v tom istom
postupe zadávania zákazky členom skupiny dodávateľov, ktorá predkladá ponuku.
15.2 Uchádzač predloží úplnú ponuku v uzavretom, prípadne zapečatenom obale, zabezpečenom
proti nežiaducemu otvoreniu a na ktorom budú uvedené požadované údaje podľa tejto
výzvy. Ponuku predloží na adresu verejného obstarávateľa v lehote určenej na predkladanie
ponúk.
__________________________________________________________________________________________________________________________
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15.3 Pri osobnom doručení ponuky uchádzačom bude uchádzačovi vydané potvrdenie o jej
prevzatí s uvedením dátumu, času a miesta prevzatia ponuky.
15.4 V prípade, ak uchádzač predloží ponuku prostredníctvom poštovej zásielky, je rozhodujúci
termín doručenia ponuky na miesto určené v bode 17 tejto výzvy.

16

OZNAČENIE OBÁLKY PONUKY

16.1 Uchádzač vloží úplnú ponuku do samostatného nepriehľadného obalu. Na obale ponuky
treba uviesť nasledovné údaje:
 adresa doručenia verejného obstarávateľa uvedená v bode 1 tejto výzvy (MsÚ Gelnica,
Banícke námestie č. 4, 056 01 Gelnica)
 obchodné meno a sídlo, resp. miesto podnikania uchádzača alebo obchodné mená
a sídla, resp. miesta podnikania všetkých členov skupiny dodávateľov,
 označenie „súťaž – neotvárať“,
 označenie heslom súťaže „Perlová“.

17 MIESTO A LEHOTA NA PREDKLADANIE PONUKY
17.1 Lehotu na predkladanie ponúk verejný obstarávateľ stanovil do 29. 07. 2019, 12.00 hod.
miestneho času.
17.2 Ponuky záujemcov je potrebné doručiť v lehote na predkladanie ponúk na adresu verejného
obstarávateľa uvedenú v bode 1 tejto výzvy (MsÚ Gelnica, Banícke námestie č.4, 056 01
Gelnica)
17.3 V prípade osobného doručenia alebo iným doručovateľom, záujemcovia doručia ponuku na
adresu: MsÚ Gelnica, Banícke námestie č.4, 056 01 Gelnica do podateľne MsÚ v lehote na
predkladanie ponúk v čase úradných hodín od 8:00 do 14:00 hod.

18

LEHOTA VIAZANOSTI PONUKY

18.1 Uchádzač je svojou ponukou viazaný počas lehoty viazanosti ponúk. Lehota viazanosti ponúk
plynie od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk do uplynutia lehoty viazanosti ponúk
stanovenej verejným obstarávateľom.
18.2 Lehota viazanosti ponúk je stanovená do 30. 09. 2019.

Časť IV.

INFORMÁCIE O POSTUPE VO VEREJNOM OBSTARÁVANÍ
Dorozumievanie a vysvetľovanie
19 DOROZUMIEVANIE MEDZI VEREJNÝM OBSTARÁVATEĽOM A ZÁUJEMCAMI/UCHÁDZAČMI
19.1 Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi sa uskutočňuje
v slovenskom jazyku písomne prostredníctvom pošty, alebo iného poskytovateľa služieb
prepravy zásielok, (ďalej len „pošta“), elektronicky prostredníctvom faxu, e-mailu
a telefonicky.
19.2 Telefonická komunikácia je možná iba v prípadoch overenia doručenia písomností a v
prípade dohodnutia osobného doručenia písomností alebo ponuky s kontaktnou osobou
uvedenou v bode 1 tejto výzvy. Telefonická komunikácia je možná v pracovných dňoch v čase
úradných hodín od 08.00 do 14.00 hod.

__________________________________________________________________________________________________________________________
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19.3 Komunikácia súvisiaca s vysvetlením výzvy alebo inej sprievodnej dokumentácie alebo iných
dokumentov poskytnutých verejným obstarávateľom v lehote na predkladanie ponúk podľa
zákona sa uskutoční výhradne elektronicky (e-mailom).

20 OBHLIADKA MIESTA POSKYTNUTIA PREDMETU ZÁKAZKY
Uchádzačom sa odporúča vykonať obhliadku miesta poskytnutia prác, aby si sami overili a
získali potrebné informácie, nevyhnutné na prípravu a spracovanie ponuky v termíne
najneskôr do 22. 07. 2019, 11:00 hod.
20.2 Uchádzači, ktorí prejavia záujem o vykonanie obhliadky miesta dodania predmetu
obstarávania, dostanú informácie priamo u zodpovednej osoby na adrese uvedenej v bode 1.
20.1

Otváranie ponúk
21 OTVÁRANIE PONÚK
21.1 Otváranie ponúk sa uskutoční na adrese verejného obstarávateľa v zasadacej miestnosti
verejného obstarávateľa, dňa 29. 07. 2019 o 14.00 hod. miestneho času.
21.2 Na otváraní ponúk sa môže zúčastniť každý uchádzač, ktorý predložil ponuku v lehote na
predkladanie ponúk. Uchádzač môže byť zastúpený osobou oprávnenou zúčastniť sa na
otváraní ponúk za uchádzača. Uchádzač (fyzická osoba), štatutárny orgán alebo člen
štatutárneho orgánu uchádzača (právnická osoba) sa preukáže na otváraní ponúk preukazom
totožnosti a kópiou dokladu uchádzača o oprávnení podnikať. Poverený zástupca uchádzača
sa preukáže preukazom totožnosti, kópiou dokladu uchádzača o oprávnení podnikať a
splnomocnením na zastupovanie.
21.3 Na otváraní ponúk komisia na otváranie a vyhodnotenie ponúk (komisia) zverejní obchodné
mená, sídla alebo miesta podnikania všetkých uchádzačov, ktorých ponuky boli doručené
v lehote na predkladanie ponúk na adresu doručenia ponúk predpísaným spôsobom v tejto
výzve a ich návrhy na plnenie kritérií, určených verejným obstarávateľom na vyhodnotenie
ponúk, ktoré sa dajú vyjadriť číslicou. Ostatné údaje uvedené v ponuke sa nezverejňujú.
Každú otvorenú ponuku komisia označí poradovým číslom v tom poradí, v akom bola
doručená na adresu verejného obstarávateľa a zaevidovaná v jeho evidencii. Z otvárania
predložených ponúk bude spísaná samostatná zápisnica, v ktorej budú uvedené iba v
samotnom otváraní zverejňované údaje.

Vyhodnotenie splnenia podmienok účasti
22 POSÚDENIE SPLNENIA PODMIENOK ÚČASTI
22.1 Komisia posúdi splnenie podmienok účasti týkajúcich sa postavenia uchádzačov v tomto
verejnom obstarávaní z dokladov predložených podľa požiadaviek uvedených v tejto výzve.
22.2 Verejný obstarávateľ vylúči z verejného obstarávania uchádzača, ak nesplnil podmienky
účasti alebo predložil neplatné doklady.

Vyhodnocovanie ponúk
23 PRESKÚMANIE A HODNOTENIE PONÚK
23.1 Komisia posúdi a vyhodnotí ponuky v zmysle zákona z hľadiska splnenia požiadaviek
verejného obstarávateľa na predmet zákazky a náležitosti ponuky, ktoré verejný obstarávateľ
uviedol vo výzve na predkladanie ponúk. Ponuka nesmie obsahovať žiadne obmedzenia
__________________________________________________________________________________________________________________________
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alebo výhrady, ktoré sú v rozpore s uvedenými požiadavkami a nesmie obsahovať také
skutočnosti, ktoré sú v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi.

24 VYSVETĽOVANIE PONÚK
24.1 Komisia môže v zmysle ZVO v prípade potreby písomne požiadať uchádzača o vysvetlenie
jeho ponuky.
24.2 Vysvetlením ponuky nemôže dôjsť k jej zmene. Za zmenu ponuky sa nepovažuje odstránenie
zrejmých chýb v písaní a počítaní.

25 VYLÚČENIE

UCHÁDZAČA/PONUKY

25.1 Verejný obstarávateľ vylúči z verejného obstarávania ponuku/uchádzača, ak nesplnil
podmienky účasti, podmienky a požiadavky verejného obstarávateľa, uvedené v tejto výzve
alebo predložil neplatné doklady.
25.2 Každý vylúčený uchádzač bude o vylúčení písomne informovaný s uvedením dôvodu jeho
vylúčenia.

26 VYHODNOCOVANIE NÁVRHOV NA PLNENIE KRITÉRIÍ
26.1 Komisia zriadená verejným obstarávateľom v súlade so zákonom vyhodnotí ponuky
uchádzačov, ktoré neboli vylúčené, podľa kritéria určeného vo výzve na predkladanie ponúk
a na základe pravidiel jeho uplatnenia určených v tejto výzve.
26.2 Kritérium na vyhodnotenie ponúk: Celková cena za poskytnutie požadovaného predmetu
zákazky v EUR s DPH.
26.3 Uchádzačom predložený návrh na plnenie tohto kritéria musí byť zaokrúhlený na dve
desatinné miesta.
26.4 Komisia odporučí prijať ponuku uchádzača, ktorý vo svojej ponuke ponúkol/uviedol najnižšiu
cenu a umiestnil sa v poradí na prvom mieste a ktorého členovia komisie s právom
vyhodnocovať ponuky označili zároveň za úspešného uchádzača.
V prípade rovnosti posudzovaných celkových cien za poskytnutie požadovaného predmetu
zákazky u viacerých uchádzačov rozhoduje o poradí uchádzačov: lehota výstavby.

Prijatie ponuky
27 INFORMÁCIA O VÝSLEDKU VYHODNOCOVANIA PONÚK
27.1 Verejný obstarávateľ po vyhodnotení ponúk oznámi všetkým uchádzačom, ktorých ponuky sa
vyhodnocovali, výsledok vyhodnotenia ponúk, vrátane poradia uchádzačov. Úspešnému
uchádzačovi bude oznámené, že verejný obstarávateľ jeho ponuku prijíma. Súčasne
ostatným neúspešným uchádzačom jednotlivo bude oznámené, že neuspeli, s uvedením
dôvodu, resp. dôvodov neprijatia ich ponuky.

Časť V.

INFORMÁCIE O ZMLUVE
28 TYP ZMLUVY
28.1

Na poskytnutie predmetu zákazky bude uzavretá Zmluva o dielo podľa ustanovení OZ.
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28.2

Podrobné vymedzenie zmluvných podmienok na poskytnutie požadovaného predmetu
zákazky tvorí prílohu č. 6 tejto výzvy – Návrh zmluvy o dielo.

29 UZAVRETIE

ZMLUVY

29.1 Zmluva s úspešným uchádzačom, ktorého ponuka bola prijatá, bude uzavretá v lehote
viazanosti ponúk.
29.2 Verejný obstarávateľ a obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu, koncesnú zmluvu alebo
rámcovú dohodu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do
registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora
alebo ktorých subdodávatelia alebo subdodávatelia podľa osobitného predpisu, ktorí majú
povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri
partnerov verejného sektora. Povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora
upravuje osobitný predpis - zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o
zmene a doplnení niektorých zákonov.
29.3 Uzavretá zmluva nesmie byť v rozpore s výzvou na predloženie ponuky a s ponukou
predloženou úspešným uchádzačom.
29.4 Pre nadobudnutie účinnosti zmluvy je potrebné, aby boli splnené všetky podmienky, ktoré sa
viažu na nadobudnutie účinnosti tejto zmluvy a to podľa podmienok uvedených v tejto výzve
(bod 29.2) a podľa platných predpisov.
29.5 V prípade ak úspešný uchádzač nebude súčinný pri uzatvorení zmluvy o dielo , nebude spĺňať
podmienku podľa bodu 29.2 alebo odmietne uzavrieť zmluvu, vyzve verejný obstarávateľ
k uzavretiu zmluvy o dielo uchádzača umiestneného na druhom mieste v poradí pri jeho
splnení všetkých podmienok stanovených v tejto výzve, pokiaľ sa nerozhodne dané verejné
obstarávanie verejný obstarávateľ zrušiť.
29.6 Zmluva s úspešným uchádzačom nadobúda účinnosť po jej povinnom zverejnení podľa
osobitných predpisov.

__________________________________________________________________________________________________________________________
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B. OPIS PREDMETU ZÁKAZKY
PREDMET OBSTARÁVANIA – OPIS
Predmetom zákazky sú stavebné práce na realizácií komplexnej obnovy miestnej komunikácie ulica
Perlová v Gelnici v úseku 0,0 – 2,6 km v ploche 9 443,00 m2.

Opis skutkového stavu komunikácií:
Stavba je predstavovaná jestvujúcimi plochami kinetickej a statickej dopravy. Ulica Perlová je
situovaná v časti mesta Mária Huta s čiastočnou vyťaženosťou jestvujúcou IBV. Komunikácia je
tvorená rozrušeným podkladom z kameniva s poškodeným asfaltovým povrchom bez spevnených
krajníc.
Požadované riešenie:
Zámer predpokladá výmenu povrchov všetkých plôch odstránením jestvujúcich nefunkčných
konštrukcií krytov s následným vytvorením nových zo štrkodrviny a betónu. Následne nový povrch
komunikácie bude tvorený Asfaltovým betónom AC11 O s doplnením úpravy a spevnenia krajníc
pre peších. Súčasťou riešenia je doplnenie nových odvodňovacích žľabov s vyústeniami. Pri
výrobkoch, zariadeniach, materiáloch a/alebo príslušenstvách konkrétnej značky, môže uchádzač
predložiť aj ekvivalenty inej značky v rovnakej alebo vyššej kvalite pri dodržaní vyššie uvedených
požiadaviek bez zvýšenia nákladov pre verejného obstarávateľa.
Rozsah jednotlivých stavebných prác je podrobne vyšpecifikovaný vo výkaze výmer, ktorý tvorí
samostatnú prílohu k tomuto zadaniu a ktorý je potrebné oceniť uchádzačom.
Podmienkou verejného obstarávateľa je, že úspešný (víťazný uchádzač) musí akceptovať, že
stavebné práce sa budú realizovať v zastavanom území mesta a počas realizácie stavebných prác
musí zabezpečovať reguláciu dopravy.
Pokiaľ si uchádzač plánuje uplatniť vedľajšie rozpočtové náklady je potrebné, aby ich zahrnul do
ceny diela.

__________________________________________________________________________________________________________________________
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C. SPÔSOB URČENIA CENY
1. Cena za predmet zákazky musí byť stanovená v zmysle 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 NR SR
č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.
2. Navrhovaná cena musí byť stanovená podľa § 3 zákona o cenách.
3. Ceny budú vyjadrené v eurách (Eur) a budú platné počas trvania zmluvy.
4. Ak je uchádzač platcom dane z pridanej hodnoty (ďalej len "DPH"), navrhovanú zmluvnú cenu
uvedie v zložení:


navrhovaná zmluvná cena bez DPH,



sadzba DPH a výška DPH,



navrhovaná zmluvná cena celkom vrátane DPH.

5. Ak uchádzač nie je platiteľom DPH v Slovenskej republike, uvedie navrhovanú cenu celkom
(ktorej súčasťou je aj DPH). Súčasne na túto skutočnosť v ponuke upozorní.
6. Uchádzač bude ponúkať komplexnú dodávku tak, aby celková cena ponuky pokryla všetky jeho
záväzky v zmysle výzvy z hľadiska uskutočnenia diela.
7. Pri určovaní cien jednotlivých položiek je potrebné venovať pozornosť všetkým požadovaným
údajom, ako aj pokynom a záväzkom vyplývajúcim z pokynov pre uchádzačov na zhotovenie
ponuky, z obchodných podmienok dodania predmetu obstarávania, ako aj z iných dokladov
tvoriacich súčasť zmluvného záväzku.
8. Uchádzač musí v cene položiek uviesť pre každú požadovanú položku jednotku, počet jednotiek
a jednotkovú cenu. Celková cena je daná súčinom počtu jednotiek a jednotkovej ceny a
množstva uvedeného vo výkaze položiek. Montáž alebo dodávka uvedená vo výkaze položiek,
pre ktorú uchádzač neuvedie jednotkovú cenu ani cenu celkovú, bude považovaná za už
zahrnutú v iných cenách.
9. Všetky náklady, ktoré nie sú osobitne uvedené v popise položky, ale s ňou bezprostredne
súvisia, je potrebné do príslušnej položky započítať.
10. Cena uvedená v ponuke uchádzača a v obchodných podmienkach uchádzača musí obsahovať
cenu za celé dielo, t. j. sumár všetkých položiek súvisiacich s uskutočnením diela a vychádza z
oceneného výkazu položiek predloženého uchádzačom.
11. Cenu stanoví uchádzač na základe oceneného výkazu výmer položiek, ktorý bude súčasťou
ponuky uchádzača a bude tvoriť prílohu zmluvy.
12. Uchádzač uvedie rekapituláciu všetkých výkazov výmer, ktorý bude súčasťou ponuky uchádzača
a bude tvoriť prílohu zmluvy.
13. Do ceny predmetu zákazky počas platnosti zmluvy bude prípustné premietnuť:


zmenu sadzby DPH a iných administratívnych opatrení štátu,



zvýšenie a zníženie ceny z titulu zmeny rozsahu predmetu zákazky, len na základe dohody
zmluvných strán dodatkom k zmluve,



nevykonania niektorých prác, resp. činnosti uvedených v ocenenom výkaze položiek zo
strany poskytovateľa, ak sa tieto ukážu v priebehu plnenia zmluvy ako nepotrebné.
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D. OBCHODNÉ PODMIENKY DODANIA PREDMETU OBSTARÁVANIA
1. Súčasťou časti D.OBCHODNÉ PODMIENKY sú obchodné podmienky uskutočnenia predmetu
zákazky spracované s ustanoveniami Obchodného zákonníka č.513/1991 Zb. v platnom znení.
Tieto obchodné podmienky sú vlastne návrhom zmluvy o dielo.
Uchádzač predloží vo svojej ponuke doplnený návrh Zmluvy o dielo (príloha č. 6) podľa tejto
časti výzvy, doplnený o návrh na plnenie kritéria určeného na hodnotenie ponúk, termín
ukončenia stavebných prác, vrátane svojich identifikačných údajov. Návrh zmluvy musí byť
podpísaný štatutárnym zástupcom uchádzača resp. oprávneným zástupcom uchádzača ako
súhlas s obsahom tejto zmluvy.
2. Uchádzač môže doplniť do svojho návrhu len také ustanovenia, ktoré nie sú v rozpore
s podmienkami verejného obstarávateľa a touto výzvou. Zároveň nesmie doplniť také údaje,
ktoré by znevýhodňovali verejného obstarávateľa.
3. Súčasťou návrhu zmluvy, ktorú uchádzač predloží v ponuke musí byť ako príloha aj položkovitý
rozpočet diela vyhotovený uchádzačom s cenou diela, ktorá bude uvedená aj v návrhu zmluvy.
4.

Zmluva s úspešným uchádzačom nadobúda účinnosť po splnení všetkých podmienok, ktoré sa
viažu na nadobudnutie účinnosti tejto zmluvy po jej povinnom zverejnení podľa osobitných
predpisov.
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E. PODMIENKY ÚČASTI UCHÁDZAČOV
1.

Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti týkajúce
sa osobného postavenia v zmysle § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní - je
oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu. Uchádzač
preukazuje splnenie podmienok účasti doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar,
uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky.

2.

Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti týkajúce
sa osobného postavenia v zmysle § 32 ods. 1 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní - nemá
uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej
republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. Uchádzač preukazuje
splnenie podmienok účasti podľa § 32, ost. 2 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní
doloženým čestným vyhlásením (podpísanie prílohy č. 3 k výzve na predloženie ponuky).

3.

Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti týkajúce
sa technickej alebo odbornej spôsobilosti v zmysle § 34 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom
obstarávaní.
V zmysle § 34 ods.1 písm. b) uchádzač predloží zoznam stavebných prác uskutočnených za
predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania doplneným 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 alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dokladom je referencia,
2. 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.
Verejný obstarávateľ požaduje dokladovať minimálne 2 poskytnuté referencie obdobného
charakteru za predchádzajúcich 5 rokov, pričom minimálne jedna referencia musí byť
v objeme nákladov 50 tisíc eur, s potvrdením obstarávateľa/odberateľa o uspokojivom
vykonaní prác a obsahom.
V zozname referencií za posledných 5 rokov od vyhlásenia súťaže uchádzač uvedie názov
(obchodné meno) a adresu investora predmetnej stavby, názov a charakteristiku stavby, objem
diela zrealizovaného uchádzačom v €, rok začatia a ukončenia výstavby, meno, tel. č. a e-mail
kontaktnej osoby objednávateľa, u ktorej si možno overiť uvedené informácie, potvrdenie
uvedených skutočností zo strany oprávnenej osoby investora s uvedením dátumu, mena,
funkcie a podpisu oprávnenej osoby a odtlačku pečiatky objednávateľa.
V prípade, že uchádzač má zverejnené referencie na webovej stránke Úradu pre verejné
obstarávanie, uvedie ich len v zozname svojich referencií s poznámkou UVO.
V prípade dokladov, ktoré sú vyjadrené v inej mene ako euro, je potrebné na prepočítanie tejto
meny na euro použiť kurz Národnej banky Slovenska, aktuálny v posledný deň v príslušnom
kalendárnom roku, v ktorom došlo ku skutočnosti, rozhodujúcej pre preukázanie splnenia
predmetnej podmienky účasti, t. j. v ktorom sa referencia realizovala. Doklady, ktorými
uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti, ktoré sú vyjadrené v inej mene ako euro,
uchádzač predloží v pôvodnej mene a v mene euro.
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Za stavebné práce rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky bude
verejný obstarávateľ považovať uskutočnenie rekonštrukcie cestných komunikácií, ich
finálneho povrchového ukončenia technológiou asfaltobetón.
4.

Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti týkajúce
sa technickej alebo odbornej spôsobilosti v zmysle § 34 ods. 1 písm. g) zákona o verejnom
obstarávaní. Údaje o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácii riadiacich
zamestnancov, osobitne osôb zodpovedných za riadenie stavebných prác v zmysle § 34 ods. 1,
písm. g) uchádzač predloží doklad o odbornej spôsobilosti stavbyvedúceho (s odborným
zameraním vyžadovaným pre predmet zákazky) vydaného SKSI v zmysle zákona NR SR č.
138/1992 Zb. v znení neskorších predpisov. V prípade uchádzača so sídlom mimo územia SR je
potrebné
doložiť
doklad
vydávaný
v krajine
sídla
uchádzača.
Stavbyvedúci uchádzača musí mať vo funkcii stavbyvedúceho minimálne 2 praktické
skúsenosti v pozícii stavbyvedúceho. Splnenie požadovaných predpokladov stavbyvedúceho
uchádzač preukáže predložením:
a) dokladu o odbornej spôsobilosti stavbyvedúceho (s odborným zameraním vyžadovaným pre
predmet zákazky) vydaného SKSI v zmysle zákona NR SR č. 138/1992 Zb. v znení neskorších
predpisov
b) čestného prehlásenia stavbyvedúceho, v ktorom bude uvedené, že ako stavbyvedúci bude
uchádzačovi k dispozícii počas realizácie stavby, respektíve že bude vykonávať funkciu
stavbyvedúceho na predmetnej stavbe bez ohľadu na to, v akom právnom vzťahu
(zamestnaneckom
pomere)
je
voči
uchádzačovi.

5.

Doklady nemusia byť v originálnom vyhotovení alebo ako overené fotokópie jednotlivých
dokladov. Doklady v originálnom vyhotovení alebo ako overené fotokópie jednotlivých
dokladov bude verejný obstarávateľ vyžadovať od úspešného (víťazného) uchádzača pred
uzavretím zmluvy.

6.

Komisia vyhodnotí ponuky z hľadiska splnenia podmienok účasti týkajúce sa osobného
postavenia, technickej alebo odbornej spôsobilosti, podľa požiadaviek verejného
obstarávateľa na predmet zákazky a vylúči ponuky, ktoré nespĺňajú požiadavky na predmet
zákazky uvedené vo výzve na predkladanie ponuky.
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F. KRITÉRIA NA HODNOTENIE PONÚK A SPÔSOB ICH UPLATNENIA
1. Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia celková cena za uskutočnenie predmetu
zákazky, vypočítaná a vyjadrená v eurách s DPH podľa časti C. Spôsob určenia ceny týchto
súťažných podkladov.
2. Cenu uchádzač uvedie do priloženého formulára „Návrh na plnenie kritérií“, ktorý je prílohou č.2
súťažných podkladov.
3. Komisia na vyhodnocovanie ponúk bude vyhodnocovať iba tie ponuky, ktoré splnili podmienky
účasti a požiadavky verejného obstarávateľa na predmet zákazky stanovené vo výzve na
predkladanie ponúk.
4. Úspešnou bude ponuka uchádzača, ktorý predložil/požaduje najnižšiu (celkovú) cenu za
uskutočnenie predmetu zákazky v eurách s DPH.
5. Komisia odporučí prijať ponuku uchádzača, ktorý vo svojej ponuke ponúkol/uviedol najnižšiu
cenu a umiestnil sa v poradí na prvom mieste a ktorého členovia komisie s právom
vyhodnocovať ponuky označili zároveň za úspešného uchádzača.
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