SÚŤAŽNÉ PODKLADY PODPRAHOVEJ METÓDY
vyhlásenej v zmysle Zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní vznp.

Článok I.
Pokyny na vypracovanie a predloženie ponúk

1. Verejný obstarávateľ:

Obec Veterná Poruba, Veterná Poruba č. 37, 031 04

V zmluvných otázkach organizáciu zastupuje: PhDr. Desana Stromková, starostka obce
a)
b)
c)
d)
2.

bankové spojenie: Dexia banka Slovensko, a.s.
číslo účtu : 1693264002/5600
IČO: 00315869 DIČ : 2020574886
telefón: 044 5586247 mobil : 0918 459622

Uchádzač: Údaje v rovnakom rozsahu ako v bode 1 budú uvedené v ponuke.

3.

Predmet obstarania:
Predmetom zákazky je rekonštrukcia miestnej komunikácie, ktorej podkladná vrstva aj živičný
kryt sú e značne poškodené vplyvom výstavby inžinierskych sietí. MK je rozdelená na dve vetvy
„A“ o dĺžke 0,173 53 km so šírkovým usporiadaním 3,75 m + 0,50 m s odvodňovacím pruhom
na ľavej strane a „B“ o dĺžke 0,051 30km, šírkovým usporiadaním 3,25 m. Povrchové zrážkové
vody budú odvedené do odvodňovacieho pruhu do uličných vpustí následne do horskej vpuste
a jestvujúcej dažďovej kanalizácie.

4.

Miesto dodávky : Obec Veterná Poruba

5.

Miesto a lehota na predkladanie ponúk:
Poštou alebo osobne na adresu verejného obstarávateľa : Obec Veterná Poruba, Veterná Poruba
č. 37, 031 04 Veterná Poruba .
a) do dňa 16. 08. 2011 do 14,00 hod. miestneho času.
b) Ponuky doručené po tejto dobe budú vrátené uchádzačom neotvorené.

6.

Dátum, hodina a miesto otvárania ponúk: dňa 16. 08. 2011 o 14,30 hod. miestneho času
v zasadačke Obecného úradu vo Veternej Porube.

7.

Ponuka musí byť vypracovaná písomnou formou v slovenskom alebo českom jazyku, doručená
v zapečatenej obálke s adresou Obec Veterná Poruba, Veterná Poruba č.37, 031 04 Veterná Poruba, s uvedením obchodného mena a sídla uchádzača a s označením na obálke „Súťaž 1/2011
- neotvárať!“
a) Na otváraní ponúk sa môže zúčastniť každý uchádzač, ktorý predložil ponuku v lehote na
predkladanie ponúk. Poverený zástupca uchádzača sa preukáže preukazom totožnosti
a splnomocnením na zastupovanie.
b) Na otváraní ponúk sa zverejnia obchodné mená, adresy alebo sídla uchádzačov, ktorých
ponuky boli doručené v lehote na predkladanie ponúk a ich návrhy na plnenie kritéria.
c) Všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk, bude v mysle
zákona zaslaná zápisnica z otvárania ponúk, s uvedením zoznamu uchádzačov vrátane ich
obchodných mien, adries alebo sídiel a ich návrhov na plnenie kritéria.

8.

Doplnenie, zmena a odvolanie ponuky :
a. Uchádzač môže predloženú ponuku dodatočne doplniť, zmeniť alebo vziať späť do
uplynutia lehoty na predkladanie ponúk.
b. Doplnenie, zmenu alebo späť vzatie ponuky je možné vykonať odvolaním pôvodnej
ponuky na základe písomnej žiadosti uchádzača, podpísanej uchádzačom alebo osobou
oprávnenou konať za uchádzača, doručenej osobne alebo zaslanej prostredníctvom
poštovej zásielky na adresu verejného obstarávateľa. Doplnenú, zmenenú alebo inak
upravenú ponuku je potrebné doručiť v lehote na predkladanie ponúk na adresu verejného
obstarávateľa.

9.

Uchádzači môžu byť vyzvaní na písomné vysvetlenie svojich ponúk. Variantné riešenie sa
nepripúšťa.

10. Miesto a termín poskytnutia súťažných podkladov : Poštou, alebo osobne na adrese verejného
obstarávateľa: Obec Veterná Poruba, Veterná Poruba č. 37, 031 04 Veterná Poruba od 01. 08.
2011 v pracovnom čase od 9,00 do 14,00 hod. miestneho času.
Textovú časť súťažných podkladov je možné získať na internetovej stránke obce Veterná Poruba o grafickú časť súťažných podkladov je potrebné požiadať verejného obstarávateľa.
11. Uchádzač je viazaný svojou ponukou do 30. 11. 2011.
12. Pre dorozumievanie s uchádzačmi v zmysle § 38 Zák. č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní
sú určené : PhDr. Desana Stromková
Tel. : +421 44 5586247 , mobil : 0918 459622
Elektronická pošta : vetporuba@stonline.sk
Ing. Ľubica Vrlíková
Mobil : 0918 494 284
Elektronická pošta : vlubica@mag-net.sk

Článok II.
Vymedzenie predmetu obstarávania

Predmetom obstarávania je výber dodávateľa prác na predmet obstarávania, rekonštrukciu
miestnej komunikácie, ktorej podkladná vrstva aj živičný kryt sú značne poškodené vplyvom
výstavby inžinierskych sietí. MK je rozdelená na dve vetvy „A“ o dĺžke 0,173 53 km so
šírkovým usporiadaním 3,75 m + 0,50 m s odvodňovacím pruhom na ľavej strane a „B“
o dĺžke 0,051 30km, šírkovým usporiadaním 3,25 m. Povrchové zrážkové vody budú
odvedené do odvodňovacieho pruhu do uličných vpustí následne do horskej vpuste
a jestvujúcej dažďovej kanalizácie.
,
Konštrukčné vrstvy vozovky :
- asfaltový betón ABII 60 ( AC11 ) ( obrusná vrstva )
- obalené kamenivo OKH ( AC 16 )
- podklad zo štrkodrvy ŠD fr. 0 – 32
- podklad zo štrkodrvy ŠD fr. 0 – 32
- priepustná geotextília netkaná Tatratex PP 400
Konštrukčná vrstva vjazdov do RD :
- zámková dlažba HAKA
- lôžko pod dlažbu ŠD 4-8
- podkladný betón C 20/25
- podklad zo štrkodrvy ŠD fr. 0 – 32

60 mm
90 mm
150 mm
150 mm

80 mm
40 mm
100 mm
100 mm

1. Klasifikácia
Spoločný slovník obstarávania :
45233142-6 Práce na oprave ciest
IA 27-7 Obnova
45233251-3 Práce na obnove povrchu
45111000-8 Demolácie, úprava staveniska a vyčisťovacie práce
45233161-5 Stavebné práce na stavbe chodníkov

2. Druh zákazky : Stavebné práce

Článok III.
Cenové podmienky

1. Uchádzačom navrhovaná cena za dodanie požadovaného predmetu obstarávania, bude vyjadrená
v eurách.
2. Uchádzač stanoví cenu za predmet zákazky na základe súťažných podkladov, v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách vznp. a vyhlášky MF SR 4. 87/1996 Z. z. , ktorou sa zákon o cenách vykonáva.
3. Ak je uchádzač platiteľom DPH navrhovanú zmluvnú cenu uvedie v zložení :
- navrhovaná cena bez DPH
- sadzba DPH
- navrhovaná cena vrátane DPH.
4. Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie navrhovanú cenu celkom. Skutočnosť, že nie je platplatcom DPH uvedie v ponuke.
5. Stavba bude zrealizovaná za dohodnutú pevnú cenu uvedenú v ponuke, ktorá bude vychádzať zo
súťažných podkladov.
6. Vzhľadom na to, že ide o vykonanie prác v krátkom časovom období, zmena ceny za predmet
obstarania počas jeho realizácie je neprípustná.
7. Platobné podmienky budú stanovené v Zmluve o dielo uzatvorenej medzi verejným obstarávateľom a vybratým uchádzačom. Splatnosť faktúry min. 45 dní. Verejný obstarávateľ neposkytne
preddavok alebo zálohu na plnenie zmluvy. Úhrada za vykonané práce je na základe fakturácie.
8. Verejný obstarávateľ k predkladaným faktúram požaduje vyúčtovanie s presnou špecifikáciou
zrealizovaných prác v rámci plnenia zmluvy podľa jednotlivých položiek.
9. Ako mena bude použité euro.
10. Súčasťou ponuky uchádzača bude vypracovaný podrobnú položkovú kalkuláciu ceny, ktorú ako
prílohu spracuje uchádzač.( príloha č. 1 Návrhu zmluvy o dielo ).
11. Zábezpeka ponuky : sa nevyžaduje

12. Uchádzač oprávnený predložiť ponuku :
Ponuku môže predložiť len uchádzač, ktorým je fyzická alebo právnická osoba oprávnená
vykonávať požadované práce, má ich zapísané ako predmet podnikania v obchodnom
registri, živnostenskom registri alebo inom živnostenskom oprávnení.
Doklad na oprávnenie podnikať musí byť originál resp. overená fotokópia, nie staršia
ako tri mesiace ku dňu 16. 08. 2011.
13. Predloženie ponuky :
a) Každý uchádzač môže vo verejnom obstarávaní predložiť iba jednu ponuku na predmet
obstarávania, buď sám za seba alebo ako jeden z členov skupiny. Fyzická alebo právnická
osoba, ktorá vo svojom mene predloží ponuku vo VO, nemôže súčasne predložiť inú ponuku
ako člen skupiny.
b) Uchádzač nemôže byť v tom istom postupe dodania zákazky subdodávateľom iného uchádzača alebo členom skupiny, ktorá predkladá ponuku. Verejný obstarávateľ vylúči ponuku,
ktorá je v rozpore s týmto bodom súťažných podkladov.
c) Uchádzač predloží ponuku v uzatvorenom obale osobne alebo poštou. Na obale ponuky
je potrebné uviesť nasledovné údaje :
- Adresa verejného obstarávateľa
- adresa uchádzača ( jeho obchodné meno a adresa sídla alebo miesta podnikania)
- označenie „Súťaž 1/2011 – neotvárať “

Článok IV.
Podmienky účasti uchádzačov v súťaži

1, Doklad o oprávnení podnikať v predmetnej činnosti uchádzač preukazuje :
a) výpis z obchodného registra originál alebo overená fotokópia, nie starší ako 3 mesiace ku
dňu otvárania súťažných ponúk,
b) živnostenský list originál alebo overená fotokópia, nie starší ako 3 mesiace ku dňu otvárania
súťažných ponúk ,
2, Nebol on ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu právoplatne odsúdený za
trestný čin korupcie, za trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych
spoločenstiev, 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.
Nebol on ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu právoplatne odsúdený za
trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním. Tieto skutočnosti uchádzač
preukazuje :
a) výpismi z registra trestov - nie staršími ako 3 mesiace ku dňu otvárania súťažných ponúk ,
alebo rovnocennými dokladmi vydanými príslušným súdom alebo správnym orgánom
v krajine svojho sídla za všetky osoby, ktoré tvoria štatutárny orgán alebo sú členmi
štatutárneho orgánu podnikateľa.
c) Podľa § 128 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní uchádzač zapísaný v zozname
podnikateľov pre verejné obstarávanie môže nahradiť doklady v bodoch 1 a 2 úradne
osvedčenou kópiou (nie staršou ako 3 mesiace ku dňu otvárania súťažných ponúk), platného
potvrdenia o jeho zapísaní v zozname podnikateľov podľa zákona o verejnom obstarávaní.
Uchádzač, ktorého tvorí skupina podnikateľov, preukazuje splnenie podmienok účasti
týkajúcich sa bodov 1 a 2 za každého člena skupiny osobitne.
3, Finančné a ekonomické postavenie uchádzač preukáže :

a) Prehľadom o celkovom obrate spoločnosti za rok 2010 - originál alebo úradne overená
kópia nie staršia ako 3 mesiace ku dňu otvárania súťažných ponúk.

4, Technickú a odbornú spôsobilosť uchádzač preukáže :
a) Zoznamom obdobných stavebných prác uskutočnených za predchádzajúce tri roky ( 2010,
2009, 2008 ) doplnený potvrdeniami ( v originálnom vyhotovení alebo ako overená kópia
potvrdenia ) o uspokojivom vykonaní stavebných prác .
Zoznam bude obsahovať :
- názov stavby
- miesto realizácie
- cenu za vykonané práce
- lehotu uskutočnenia prác
- názov a sídlo investora stavby
- kontakt na zodpovednú osobu investora stavby
Minimálna požadovaná úroveň štandardov :
Záujemca v zozname vykonaných stavebných prác preukáže realizáciu minimálne šiestich
stavieb rovnakého alebo obdobného charakteru s minimálnym rozpočtovým nákladom 80
000.- € bez DPH ( alebo ekvivalent tejto hodnoty v inej mene ).
5, Vyhlásenie, že záujemca súhlasí s podmienkami verejnej súťaže
6, Vyhlásenie o pravdivosti a úplnosti všetkých údajov uvedených v ponuke
7, Návrh zmluvy o dielo a podrobnú položkovú kalkuláciu ceny ( ktorú ako prílohu
spracuje uchádzač )

Článok V.
Ponuka
1.

Ponuka musí obsahovať:
cenu za dodávku tovarov – ponuka musí obsahovať cenu na celý predmet obstarávania v súlade
so súťažnými podkladmi.
Cena bez DPH :
DPH 20% :
s DPH :
Doklad o oprávnení podnikať v predmetnej činnosti
Výpis ( výpisy ) z registra trestov - nie starší ako 3 mesiace ku dňu otvárania súťažných ponúk ,
Finančné a ekonomické postavenie uchádzača v zmysle článku IV. bodu 3 súťažných podkladov
Technickú a odbornú spôsobilosť v zmysle článku IV. bodu 4 súťažných podkladov
Vyhlásenie, že záujemca súhlasí s podmienkami verejnej súťaže
Vyhlásenie o pravdivosti a úplnosti všetkých údajov uvedených v ponuke
Návrh zmluvy o dielo a podrobná položková kalkulácia ceny ( ako príloha )

2.

Preskúmanie ponúk :
a) Do procesu vyhodnocovania ponúk budú zaradené tie ponuky, ktoré :
- obsahujú náležitosti uvedené v čl. IV. súťažných podkladov
- zodpovedajú požiadavkám verejného obstarávateľa na predmet zákazky uvedenej
v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania s výzvou na predkladanie ponúk
a v týchto súťažných podkladoch.
b) Platnou ponukou je ponuka, ktorá neobsahuje žiadne obmedzenia alebo výhrady, ktoré sú v
rozpore s požiadavkami verejného obstarávateľa na predmet obstarávania uvedenými v
oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a v týchto
súťažných podkladoch
a neobsahuje také skutočnosti, ktoré sú v rozpore so všeobecne záväznými právnymi
predpismi.
c) Ponuka uchádzača, ktorá nebude spĺňať požiadavky verejného obstarávateľa podľa čl. IV.
bude zo súťaže vylúčená.

3.

Hodnotenie podmienok účasti uchádzačov
Hodnotenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní bude založené na posúdení splnenia :
- podmienok účasti vo verejnom obstarávaní, v zmysle čl. IV. súťažných podkladov
- ak uchádzač nesplní podmienky účasti, bude zo súťaže vylúčený.

4.

Oprava chýb
Zrejmé matematické chyby, zistené pri vyhodnocovaní ponúk budú opravené v prípade :
a) rozdiel medzi sumou uvedenou číslom a sumou uvedenou slovom- platiť bude suma uvedená slovom,
b) rozdiel medzi jednotkovou cenou a celkovou cenou, ak uvedená chyba vznikla dôsledkom
nesprávneho násobenia jednotkovej ceny množstvom- platiť bude jednotková cena,
c) preukázateľne hrubej chyby pri jednotkovej cene v desatinnej čiarke- platiť bude jednotková
cena s opravenou desatinnou čiarkou, celková cena položky bude odvodená od takto
opravenej jednotkovej ceny,
d) nesprávne spočítanej sumy vo vzájomnom súčte alebo medzisúčte jednotlivých položiekplatiť bude správny súčet, resp. medzisúčet jednotlivých položiek a pod..
e) O každej vykonanej oprave bude uchádzač bezodkladne upovedomený. Bude požiadaný
o predloženie písomného súhlasu s vykonanou opravou v ponuke, týkajúcej sa návrhu
plnenia kritéria - cena.
f) Z procesu vyhodnocovania bude vylúčená ponuka uchádzača :
a. ak uchádzač neakceptuje opravenú sumu alebo nepredloží písomný súhlas
s vykonanou opravou v lehote stanovenej komisiou na vyhodnocovanie ponúk,
b. uchádzač bude písomne upovedomený o vylúčení jeho ponuky s uvedením dôvodu
vylúčenia.

5.

Vysvetľovanie ponúk :
Komisia stanovená na vyhodnotenie súťažných ponúk môže požiadať uchádzača o písomné vysvetlenie ponuky. Nesmie však vyzývať ani prijať ponuku uchádzača na zmenu, ktorou by sa
ponuka zvýhodnila.
Komisia vylúči ponuku, ak neuzná odôvodnenie návrhu ceny za dostatočné, alebo uchádzač neposkytne vysvetlenie v lehote určenej komisiou.

6.

Vylúčenie ponúk
Ak verejný obstarávateľ vo fáze hodnotenia splnenia podmienok účasti skonštatuje, že ponuka uchádzača neobsahuje požadované doklady alebo informácie, potvrdenia a dokumenty resp. poskytol nepresné alebo skreslené informácie alebo uchádzač nedoplní už predložený doklad podľa
požiadania verejného obstarávateľa, uchádzač nesplnil podmienky účasti v tomto obstarávaní
a bude zo súťaže vylúčený podľa § 33 ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní.
Neplatnými dokladmi sú doklady :
ktorým uplynula lehota platnosti,
ktoré sú neplatné alebo
ktoré sú poškodené, nečitateľné alebo pozmenené.
Ak verejný obstarávateľ vo fáze hodnotenia formálnej zhody ponuky skonštatuje, že ponuka
uchádzača neobsahuje vyhlásenia, potvrdenia, doklady a dokumenty alebo nezodpovedá požiadavkám uvedeným v súťažných podkladoch alebo predložené doklady sú neplatné alebo poskytnuté informácie budú nepravdivé alebo skreslené, neúplné, rozporuplné, bude zo súťaže vylúčená
podľa § 42 ods.1zákona o verejnom obstarávaní.

7.

Vyhodnotenie ponúk :
Na vyhodnotenie ponúk bude zriadená komisia.

8.

Oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk :
Každému uchádzačovi, ktorý postúpil do vyhodnotenia, bude doručené oznámenie o výsledku
vyhodnotenia ponúk.

Úspešnému uchádzačovi obstarávateľ oznámi, že jeho ponuku prijíma.
Neúspešnému uchádzačovi oznámi, že neuspel a dôvody neprijatia jeho ponuky.
9.

Uzavretie zmluvy
Zmluva s úspešným uchádzačom, ktorého ponuka bola prijatá, bude uzavretá v lehote viazanosti
ponúk do 30. 11. 2011.
a) Uzavretá zmluva nesmie byť v rozpore so súťažnými podkladmi.
b) Neregulárna alebo inak neprijateľná je aj ponuka, ktorá nespĺňa podmienky určené obstarávateľom z iného hľadiska ako je predmet zákazky, je v rozpore so zákonom o verejnom
obstarávaní, obsahuje zjavne nevýhodné podmienky.

10. Podmienky financovania :
Finančné prostriedky zabezpečí obec Veterná Poruba z vlastných zdrojov.

Článok VI.
Kritéria na hodnotenie ponúk

Najnižšia cena
Cena musí byť spracovaná v zmysle podmienok stanovených v týchto súťažných podkladoch
(s podrobnou položkovou kalkuláciou ceny, ako prílohou č. 1, k návrhu zmluvy o dielo).
2.

Ďalšie informácie verejného obstarávateľa :
Dôvody na zrušenie súťaže : Verejný obstarávateľ môže zrušiť postup zadávania zákazky
z nasledujúcich dôvodov :
- nebude predložená ani jedna ponuka
- ani jeden uchádzač nesplní podmienky účasti
- ani jedna z ponúk nezodpovedá určeným požiadavkám
- ak sa zmenili podmienky za ktorých sa vyhlásilo verejné obstarávanie
- ak zmluvné podmienky víťaznej ponuky budú také, že by nebolo možné od verejného
obstarávateľa spravodlivo požadovať, aby takúto zmluvu uzavrel, alebo ak budú podmienky
zmluvy v rozpore so zásadami obchodného poctivého styku
- alebo v prípade neúmernej vysokej ceny víťaznej ponuky, ktorú verejný obstarávateľ
nemôže akceptovať z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov.

Verejný obstarávateľ vyzve na predloženie ponuky min. troch záujemcov a zverejní výzvu na
svojej internetovej stránke.

_______________________________
PhDr. Desana Stromková – starostka obce

Spracovala :
Ing. Ľubica Vrlíková , reg. číslo OSO: G 1085-292-2002

