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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.2.
I.2.1.

Obec Jacovce
IČO: 00699209
Farská 288/6, 956 21 Jacovce
Slovensko
Kontaktné miesto (miesta): Obecný úrad Jacovce
Kontaktná osoba: Ing. Juraj Rybnikár
Mobil: +421 918510955
Telefón: +421 385301082
Fax: +421 385301083
Email: precizia@precizia.sk
Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL): http://www.obecjacovce.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.2.
II.2.1.

II.2.2.
II.3.

OPIS
Názov zákazky
Renovácia a rozvoj obce Jacovce – práce naviac II
Druh zákazky a miesto uskutočňovania stavebných prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb
Stavebné práce
Hlavné stavenisko alebo miesto uskutočňovania stavebných prác: Obec Jacovce
NUTS kód:
SK023
Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov)
Rekonštrukcia chodníkov a spevnených plôch, vybudovanie chodníka a spevnených plôch, odvodnenie kolkárne, montáž
a dodávka betónovej zábrany, úprava plochy, sadové úpravy , ...
Spoločný slovník obstarávania (CPV)
Hlavný predmet
Hlavný slovník: 45000000-7
Doplňujúce predmety
Hlavný slovník: 45233161-5, 45236000-0
Množstvo alebo rozsah zákazky
Celkové množstvo alebo rozsah
SO 01 Dom smútku chodník: Rekonštrukcia zjazdného chodníka a priľahlých spevnených plôch na obecnom pohrebisku.
Ide o spevnené plochy od vstupnej brány do cintorína až po dom smútku. Plocha bude riešená v rozsahu 430 m2 .
SO 06 Materská škôlka spevnené plochy: Vybudovanie chodníka a spevnených plôch, slúžiacich potrebám areálu
materskej školy. Plocha bude riešená v rozsahu 786 m2 .
SO 07 Kolkáreň odvodnenie: Odvodnenie kolkárne Dažďové vody zo strechy zachytáva na ul. Májová strešný žľab a
rozdeľuje ju do troch zvodov. Predmetom riešenia je prevedenie dažďovej vody z týchto troch zvodov popod chodník
pre peších prostredníctvom troch žľabov.
SO 08.1 Spevnené plochy: Montáž a dodávka betónovej zábrany DN 50mm, mrazuvzdorná podľa projektovej
dokumentácie a v rozsahu podľa Zadania.
SO úprava plochy pred ZŠ podľa projektovej dokumentácie a v rozsahu podľa Zadania.
SO 07 Májová ulica - chodníky práce naviac: Rekonštrukciu hlavného priebežného chodníka na Májovej. Dĺžka
rekonštruovaného chodníka je 706 m.
SO 07 Májová ulica - sadové úpravy práce naviac: Sadové úpravy paralelne s chodníkom na Májovej ulici v dĺžke 1024
m.
Predpokladaná hodnota predmetu zákazky bez DPH
Hodnota: 199 919,0000 EUR
Trvanie zmluvy alebo lehota dodania
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Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
Zadajte hodnotu: 12

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

III.1.2.

III.1.3.

Podmienky účasti
Osobné postavenie
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: Uchádzač musí spĺňať
podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 26 ods.1 zákona o verejnom obstarávaní a preukázať ich
splnenie dokladmi podľa § 26 ods.2, ods.4 a ods. 5, resp. podľa § 128 ods.1 zákona o verejnom obstarávaní, v zmysle
ktorého podnikateľ vo verejnom obstarávaní preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 26
údajmi a dokladmi, zapísanými v zozname podnikateľov. V prípade, že uchádzač nemá v zozname podnikateľov zapísaný
doklad, ktorým preukazuje splnenie osobného postavenia podľa § 26 ods.1 písm. h), verejný obstarávateľ požaduje, aby
uchádzač predložil čestné vyhlásenie, že nemá právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní alebo nie je
osobou podľa § 26 ods.1 písm. h). V prípade, že uchádzač nemá v zozname podnikateľov zapísané doklady, ktorými
preukazuje splnenie osobného postavenia podľa § 26 ods. 1 písm. i) a písm. j), verejný obstarávateľ požaduje, aby
uchádzač predložil čestné vyhlásenie, že nemá nesplnenú povinnosť podľa § 26 ods.1 písm. i ) a písm. j). Skupina
dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa osobného postavenia za
každého člena skupiny osobitne. Splnenie podmienky účasti podľa § 26 ods.1 písm. f) preukazuje člen skupiny len vo
vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť. Uchádzač môže splnenie podmienok účasti preukázať v
zmysle § 32 ods.11 zákona č. 25/2006 Z. z.
Vyžaduje sa predloženie originálov alebo úradne osvedčených kópií všetkých dokladov.
Odôvodnenie primeranosti použitia určených podmienok účasti vo vzťahu k predmetu zákazky a potreba jej zahrnutia
medzi podmienky účasti: Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa podmienky účasti týkajúce sa
osobného postavenia podľa § 26 ods. 1. Uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti podľa § 26 ods. 2.
Preukázanie splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia vyplýva z § 26 a z § 100 ods. 1, písm. b)
zákona č. 25/2006 Z. z.
Ekonomické a finančné postavenie
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: Uchádzač musí preukázať
splnenie finančného a ekonomického postavenia podľa § 27 ods. 1 písm. a): Predložením vyjadrenia banky/bánk (ďalej
len banky) alebo pobočky zahraničnej banky o schopnosti uchádzača plniť svoje finančné záväzky.
Vyjadrenie banky sa musí vzťahovať na obdobie predchádzajúcich troch rokov spätne odo dňa odoslania výzvy na
predkladanie ponúk do Vestníka verejného obstarávania. V prípade, že uchádzať nemal otvorený účet počas celého
uvedeného obdobia predloží vyjadrenie banky odo dňa zriadenia účtu.
Vyjadrenie banky nesmie byť staršie ako 3 mesiace odo dňa odoslania výzvy na predkladanie ponúk do Vestníka
verejného obstarávania.
Uchádzač predloží vyjadrenie každej banky, v ktorej má podnikateľský účet a čestné vyhlásenie, že v iných bankách
nemá podnikateľský účet.
V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov, splnenie podmienok účasti týkajúcich sa finančného a
ekonomického postavenia preukazuje spoločne.
Vyžaduje sa predloženie originálov alebo úradne osvedčených kópií všetkých dokladov uvedených podľa tohto bodu.
Splnenie podmienky účasti - ekonomického a finančného postavenia možno preukázať v zmysle § 32 ods. 11 zákona č.
25/2006 Z. z.
Odôvodnenie primeranosti použitia určených podmienok účasti vo vzťahu k predmetu zákazky a potreba jej zahrnutia
medzi podmienky účasti podľa § 32 ods. 6 zákona: Touto podmienkou chce verejný obstarávateľ zabezpečiť, aby
uchádzač preukázal schopnosť plniť si finančné záväzky a aby bol schopný v požadovanej lehote plniť predmet zákazky.
Verejný obstarávateľ považuje potrebu zahrnutia uvedenej požiadavky medzi podmienky účasti za primerané k
predmetu zákazky.
Technická alebo odborná spôsobilosť
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: Uchádzač preukáže splnenie
technickej alebo odbornej spôsobilosti:
§ 28 ods. 1 písm. b) zoznamom stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov 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,
§ 28 ods. 1 písm. g) údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácii riadiacich zamestnancov, osobitne
osôb zodpovedných za riadenie stavebných prác.
Zabezpečenie kvality (§29)
Uchádzač preukáže zabezpečenie kvality:
Certifikátom systému manažérstva kvality STN EN ISO 9001.
Verejný obstarávateľ uzná ako rovnocenné osvedčenie vydané príslušnými orgánmi členských štátov. Verejný
obstarávateľ prijme aj iné dôkazy predložené uchádzačom, ktoré sú rovnocenné opatreniam na zabezpečenie kvality
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podľa požiadaviek na vystavenie príslušného certifikátu.
Vyžaduje sa predloženie originálov alebo úradne osvedčených kópií všetkých dokumentov.
Splnenie podmienok účasti, možno preukázať v zmysle § 32 ods. 11 ZVO.
Odôvodnenie primeranosti použitia určených podmienok účasti vo vzťahu k predmetu zákazky a potreba ich zahrnutia
medzi podmienky účasti podľa § 32 ods. 6 zákona: Určenými podmienkami chce verejný obstarávateľ zabezpečiť aby
zákazku realizoval uchádzač ktorý má zodpovedajúce skúsenosti s realizovaním rovnakých alebo podobných zákaziek a
má zavedený systém riadenia kvality. Splnenie požiadaviek je predpokladom na kvalitné vykonanie stavebných prác.
Verejný obstarávateľ považuje potrebu zahrnutia uvedených požiadaviek medzi podmienky účasti za primerané k
predmetu zákazky.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov : Minimálne tri stavebné práce rovnakého alebo podobného charakteru za
preukazované obdobie, pričom zmluvná cena každej stavby je najmenej 200 000,00 € bez DPH. Na vyčíslenie cien
stavebných prác sa pri prepočte inej meny na menu euro použije kurz Európskej centrálnej banky platný v deň odoslania
tejto výzvy na zverejnenie vo vestníku.
Vyhradené zákazky pre chránené dielne alebo chránené pracoviská: Nie

ODDIEL IV. POSTUP
IV.1.
IV.1.1.
IV.1.2.
IV.2.
IV.2.1.
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
Evidenčné číslo spisu, ktoré pridelil verejný obstarávateľ/obstarávateľ
100/2014
Podmienky na získanie súťažných podkladov a doplňujúcich dokumentov
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady alebo o prístup k dokumentom
Dátum a čas: 04.03.2014 10:00
Úhrada za súťažné podklady
Uvedte: Nie
Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 04.03.2014 10:00
Podmienky otvárania ponúk
Dátum a čas: 04.03.2014 11:00
Miesto : Obecnúrad Jacovce, zasadačka obecného úradu.
Osoby oprávnené zúčastniť sa na otváraní ponúk : Na otváraní ponúk sa môže zúčastniť každý uchádzač, ktorý
predložil ponuku v lehote na predkladanie ponúk a nebol vylúčený. Uchádzač môže byť zastúpený štatutárnym
orgánom, členom štatutárneho orgánu uchádzača, alebo osobou splnomocnenou na jeho zastupovanie. Uchádzač sa na
otváraní ponúk preukáže preukazom totožnosti a dokladom o oprávnení podnikať (výpis z OR alebo ŽR, ...). Poverený
zástupca uchádzača sa preukáže preukazom totožnosti, plnou mocou na zastupovanie a dokladom o oprávnení podnikať
zastupovaného subjektu.

ODDIEL VI. DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
VI.1.
VI.2.

VI.3.

Zákazka sa týka projektu /programu financovaného z fondov EÚ
Nie
Ďalšie doplňujúce informácie
Žiadosť o súťažné podklady musí byť podpísaná oprávnenou osobou uchádzača. Podáva sa písomne poštou, osobne; v
prípade podania žiadosti e-mailom na adresu precizia@precizia.sk, musí byť doručená oskenovaná, podpísaná žiadosť.
Odporúčame aby žiadosť o poskytnutie súťažných podkladov obsahovala identifikačné údaje záujemcu, kontaktnú osobu
určenú na komunikáciu, telefónne číslo a e-mailovú adresu.
Dátum odoslania tejto výzvy
10.02.2014
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