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VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK
Formulár: VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK podľa Vyhlášky č. 530/2009 Z. z.
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ/OBSTARÁVATEĽ

I.2.
I.2.1.

Obec Tesárske Mlyňany
IČO: 00308528
Hlavná 647, 951 76 Tesárske Mlyňany
Slovensko
Kontaktné miesto (miesta): InovaGroup, a.s., Nám. Matice slov. 4, 1.posch., 965 01 Žiar nad Hronom
Kontaktná osoba: Mgr. Roman Zaťko
Mobil: +421 908927972
Telefón: +421 456727360
Fax: +421 376426918
Email: eaukcie@inovagroup.sk
Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL): http://www.tesarskemlynany.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)
Iný (špecifikujte): Miestna samospráva

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

II.1.3.

II.1.4.

II.2.
II.2.2.
II.3.

OPIS
Názov zákazky
Spevnené plochy a priestranstvá v obci Tesárske Mlyňany
Druh zákazky a miesto uskutočňovania stavebných prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb
Stavebné práce
Hlavné stavenisko alebo miesto uskutočňovania stavebných prác: Obec Tesárske Mlyňany
NUTS kód:
SK023
Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov)
Predmetom zákazky je vybudovanie a úprava spevnených plôch v obci Tesárske Mlyňany - verejné priestranstvo - park
pri kostole v súlade s PD spracovanou Archa Design, Zlaté Moravce. Podrobnejší opis predmetu zákazky tvorí súčasť
súťažných podkladov.
Spoločný slovník obstarávania (CPV)
Hlavný predmet
Hlavný slovník: 45000000-7
Množstvo alebo rozsah zákazky
Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH
Hodnota: 62 160,7000 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: Splnenie podmienok účasti
podľa § 26 ods. 1 písm. a) až h) uchádzač preukáže dokladmi podľa § 26 ods. 2 písm. a) až f) Zákona č.25/2006 Z. z..
Uchádzač zapísaný do zoznamu podnikateľov pre verejné obstarávanie môže doklady podľa § 26 ods. 2 zákona nahradiť
predložením potvrdenia o svojom zapísaní do zoznamu podnikateľov podľa § 128 ods. 1. a to nasledovne :
Podnikateľ zapísaný v zozname podnikateľov podľa predpisov účinných do 17.02.2013 na preukázanie splnenia
podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia predloží: a) platné potvrdenie úradu o zapísaní do zoznamu
podnikateľov, a po b) čestné vyhlásenie, že nie je osobou podľa § 26 ods. 1 písm. h) zákona. Podnikateľ zapísaný v
zozname podnikateľov podľa predpisov účinných po 18.02.2013 na preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa
osobného postavenia predloží: a) platné potvrdenie úradu o zapísaní do zoznamu podnikateľov
Všetky požadované doklady a dokumenty musia byť predložené ako originály alebo úradne osvedčené kópie. Uchádzač
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III.1.2.

III.1.3.

môže doklad podľa § 26 zákona nahradiť čestným vyhlásením v súlade s § 32 ods. 8 zákona. Skupina dodávateľov
preukazuje splnenie podmienky účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého uchádzača osobitne.
Odôvodnenie podmienky účastí podľa §32 ods.6:
Podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia uchádzačov vychádzajú z taxatívne daných podmienok určených
Zákonom č. 25/2006 Z.z
Ekonomické a finančné postavenie
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: Informácie a formálne
náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: podľa § 27 ods. 1 písm. a) Zákona č. 25/2006 Z. z.
predložením vyjadrenia banky alebo pobočky zahraničnej banky, ktorým môže byť prísľub banky alebo pobočky
zahraničnej banky o poskytnutí úveru.Uchádzač môže doklad podľa § 27 zákona nahradiť čestným vyhlásením v súlade
s § 32 ods. 8 zákona. Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa finančného a
ekonomického postavenia spoločne. Uchádzač môže na preukázanie finančného a ekonomického postavenia využiť
finančné zdroje inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač alebo záujemca
verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude môcť reálne disponovať zdrojmi
osoby, ktorej postavenie využíva na preukázanie finančného a ekonomického postavenia. Túto skutočnosť preukazuje
záujemca alebo uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s touto osobou, obsahujúcou záväzok osoby, ktorej zdrojmi
mieni preukázať svoje finančné a ekonomické postavenie, že táto osoba poskytne plnenie počas celého trvania
zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej zdroje majú byť použité na preukázanie finančného a ekonomického postavenia musí
spĺňať podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 písm. f) ZoVO vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli zdroje
záujemcovi alebo uchádzačovi poskytnuté. V súlade s §27 ods. 3 ZoVO ak uchádzač nedokáže s objektívnych dôvodov
preukázať finančné a ekonomické postavenie určenými dokladmi, verejný obstarávateľ môže uznať aj iné doklady,
ktorými sa preukazuje finančné a ekonomické postavenie.
Odôvodnenie podmienky účastí podľa §32 ods.6:
Vzhľadom na predpokladanú hodnotu zákazky a dĺžku zmluvného vzťahu, požadované doklady majú umožniť overenie
ekonomickej stability uchádzača a schopnosť bezproblémového plnenia predmetu zákazky, a to v rozsahu primerane k
predpokladanej hodnote zákazky
Minimálna požadovaná úroveň štandardov : Vyjadrenie banky/bánk musí obsahovať údaje o tom, že uchádzač ku dňu
vystavenia vyjadrenia v prípade splácania úveru dodržiava splátkový kalendár, nie je v nepovolenom debete a jeho
bežný účet nebol v roku 2012 predmetom exekúcie. Doklad musí byť predložený v originálnom vyhotovení alebo ako
úradne overená fotokópia, nie starší ako 3 mesiace ku dňu lehoty na predkladanie ponúk. Výpis z účtu verejný
obstarávateľ neuzná. Uchádzač predloží okrem vyjadrenia banky aj čestné prehlásenie podpísané štatutárnym orgánom
uchádzača alebo osobou oprávnenou konať v mene uchádzača, že nemá otvorený účet a záväzky v inej banke/bankách
okrem tej/tých, od ktorej/ktorých predložil potvrdenie/potvrdenia.
Technická alebo odborná spôsobilosť
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: Informácie a formálne
náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti:
1.)Podľa § 28 ods.1 písm. b) zák. č. 25/2006 Z. z.. musí tieto uchádzač preukázať zoznamom stavebných prác
uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov, resp. v závislosti od vzniku oprávnenia podnikať v predmete tohto
verejného obstarávania (v eurách bez DPH), t.j. roky 2008, 2009, 2010, 2011, 2012. Zoznam doplní 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 tento verejný obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o
plnení potvrdí tento verejný obstarávateľ, 2. bola iná osoba ako verejný obstarávateľ, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ;
ak to nie je možné, vyhlásením uchádzača o ich uskutočnení. V prípade vlastného vyhlásenia uchádzača, keď zo strany
odberateľa nie je možné objektívne zabezpečiť toto potvrdenie, uchádzač preukáže /zdôvodní/ objektívnu nemožnosť
získať potvrdenie od konkrétneho odberateľa.
2.)Podľa §29 Zákona 25/2006 Z.z. uchádzač predloží overenú kópiu certifikátu systému manažérstva kvality (SMK)
podľa normy ISO 9001 pre zhotovovanie stavieb /pozemné stavby/
3.)Podľa §30 Zákona 25/2006 Z.z. uchádzač predloží overenú kópiu certifikátu systému environmentálneho manažérstva
(SEM) 14001 pre zhotovovanie stavieb /pozemné stavby/
Uchádzač môže doklad podľa § 28 až §30 zákona nahradiť čestným vyhlásením v súlade s § 32 ods. 8 zákona. Uchádzač
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 alebo záujemca verejnému obstarávateľovi alebo
obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude môcť reálne disponovať s kapacitami osoby, ktorej spôsobilosť
využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Túto skutočnosť preukazuje záujemca alebo
uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s touto osobou, obsahujúcou záväzok osoby, ktorej technickými a odbornými
kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť, že táto osoba poskytne svoje
kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej
alebo odbornej spôsobilosti musí spĺňať podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 písm. f) vo vzťahu k tej časti predmetu
zákazky, na ktorú boli kapacity záujemcovi alebo uchádzačovi poskytnuté.
Odôvodnenie podmienky účastí podľa §32 ods.6:
Stanovené požiadavky majú preukázať realizáciu zákaziek uchádzačom za predchádzajúcich 5 rokov v stanovenom
minimálnom rozsahu a objeme a to z dôvodu výberu zmluvného partnera, majúceho dostatočné skúsenosti s úspešnou
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realizáciou rovnakých alebo podobných zákaziek. Preukázanie úspešnej realizácie stanoveného minimálneho rozsahu
realizácie zákaziek vedie k výberu dodávateľa garantujúceho profesionálnu, plynulú a bezproblémovú realizáciu zákazky
bez zbytočných prieťahov a jej úspešné dokončenie v zmluvne dohodnutom termíne. Uchádzač má preukázať
dostatočnú kvalitu uskutočňovania stavebných prác rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky z
pohľadu zabezpečenia ich kvality a zabezpečenia ochrany životného prostredia.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov : V zozname stavebných prác uchádzač uvedie: názov (obchodné meno) a
sídlo investora (objednávateľa), názov stavby, charakteristiku stavby (stručný opis), objem celého diela, termín začatia a
ukončenia výstavby , meno, tel. číslo, prípadne e-mail kontaktnej osoby investora, u ktorej je možné overiť uvedené
informácie. V prípade, ak záujemca predkladá v zozname stavebných prác uskutočnené práce v inej mene ako je €, v
prehľade uvedie okrem sumy v pôvodnej mene aj sumu v €, ktorú stanoví kurzom ECB ku dňu zverejnenia tohto
oznámenia. Zoznam stavebných prác musí byť podpísaný štatutárnym orgánom uchádzača alebo osobou oprávnenou
konať v mene uchádzača. Uchádzač musí preukázať, že za posledných päť rokov zrealizoval min. 2 stavby rovnakého
alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky /pozemné stavby/, pričom každá musí byť v celkovej hodnote min.
60.000,00 EUR bez DPH.
Vyhradené zákazky pre chránené dielne alebo chránené pracoviská: Nie

ODDIEL IV. POSTUP
IV.1.
IV.1.1.
IV.1.2.
IV.2.
IV.2.2.

IV.2.3.
IV.2.4.

Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Voľba: Najnižšia cena
Použije sa elektronická aukcia
Nie
Administratívne informácie
Podmienky na získanie súťažných podkladov a doplňujúcich dokumentov
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady alebo o prístup k dokumentom
Dátum a čas: 17.06.2013 12:00
Úhrada za súťažné podklady
Uvedte: Nie
Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 26.06.2013 10:00
Podmienky otvárania ponúk
Dátum a čas: 26.06.2013 10:15
Miesto : InovaGroup a.s., Námestie Matice slovenskej 4, 1. poschodie, 965 01 Žiar nad Hronom
Osoby oprávnené zúčastniť sa na otváraní ponúk : Osoby oprávnené zúčastniť sa na otváraní ponúk : Na tomto
otváraní obálok s ponukami bude otvorená časť ponuky
označená ako Ostatné. Toto otváranie ponúk je neverejné. Otváranie časti ponúk označených ako Kritéria bude
vykonané len vo vzťahu k ponukám, ktoré neboli vylúčené, a to na mieste a v čase oznámenom uchádzačom.

ODDIEL VI. DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
VI.1.

VI.2.

VI.3.

Zákazka sa týka projektu /programu financovaného z fondov EÚ
Áno
VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK Z PROGRAMU ROZVOJA VIDIEKA SR
2007 -2013 V RÁMCI IMPLEMENTÁCIE INTEGROVANEJ STRATÉGIE ROZVOJA ÚZEMIA Miestnej akčnej skupiny
Ďalšie informácie
VI.2.1. Písomnú žiadosť o poskytnutie súťažných podkladov môže záujemca doručiť osobne, poštou, prípadne e-mailom
na adresu kontaktného miesta. Na žiadosť o poskytnutie súťažných podkladov po uplynutí lehoty určenej na jej podanie
verejný obstarávateľ nebude prihliadať a súťažné podklady záujemcovi neposkytne.
VI.2.2. Verejný obstarávateľ nepožaduje viazanosť ponuky zabezpečiť zábezpekou.
VI.2.3. Obstarávateľ v rámci obchodných podmienok pre zákazku požaduje, aby uchádzač do svojho návrhu zmluvy o
dielo zapracoval aj ustanovenia:
- o finančnej zábezpeke na plnenie diela a to vo výške minimálne 30% ceny za zhotovenie diela. Podrobnejšie
informácie sú uvedené v súťažných podkladoch
- zhotoviteľ diela vystaví 1 súhrnnú faktúru vo výške 100% hodnoty vykonaných prác do 14 dní po zápisničnom
odovzdaní diela ako celku. Podrobnejšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch
- lehota splatnosti faktúr je 60 dní odo dňa doručenia objednávateľovi
- zhotoviteľ sa zaväzuje začať práce na zhotovení až po podpise zmluvy o nenávratnom finančnom príspevku
Pôdohospodárskou platobnou agentúrou a to v lehote do 60 dní
Dátum odoslania tejto výzvy
06.06.2013
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