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 Gerlachov
IČO: 00321974
Gerlachov 56, 086 04 Gerlachov
Slovensko
Kontaktné miesto (miesta): Obecný úrad Gerlachov, 086 04 Gerlachov 56
Kontaktná osoba: Ondrej Ševcov – starosta obce
Telefón: +421 544795101
Email: obecgerlachov@stonline.sk
Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL): http://www.gerlachov.ocu.sk
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): http://www.gerlachov.ocu.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
RA - Regionálna alebo miestna agentúra/úrad
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
Asfaltácia miestnych komunikácii v obci Gerlachov
Druh zákazky a miesto uskutočňovania stavebných prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb
Stavebné práce
Hlavné stavenisko alebo miesto uskutočňovania stavebných prác: Obec Gerlachov
NUTS kód:
SK041
Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov)
Asfaltácia miestnych komunikácii v obci Gerlachov
Spoločný slovník obstarávania (CPV)
Hlavný predmet
Hlavný slovník: 45233000-9
Množstvo alebo rozsah zákazky
Celkové množstvo alebo rozsah
Asfaltácia miestnych komunikácii v obci Gerlachov
Predpokladaná hodnota predmetu zákazky bez DPH
Hodnota: 104 110,0000 EUR
Trvanie zmluvy alebo lehota dodania
Obdobie: v dňoch (od zadania zákazky)
Zadajte hodnotu: 10

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: Uchádzač musí spĺňať
podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní v znení platnom v deň vyhlásenie verejného
obstarávania.
Znenie § 26 ods. 1:
(1) Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti týkajúce sa osobného
postavenia:
a) nebol on ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu právoplatne odsúdený za 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,
b) nebol on ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu právoplatne odsúdený za trestný čin, ktorého
skutková podstata súvisí s podnikaním,
c) nebol naňho vyhlásený konkurz, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre
nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku,
d) nemá evidované nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevkov na starobné
dôchodkové sporenie, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia,
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e) nemá evidované daňové nedoplatky, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia,
f) je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce, alebo poskytovať službu vo vzťahu aspoň k jednému
predmetu zákazky, na ktorú predkladá uchádzač ponuku alebo žiadosť o účasť,
g) nebolo mu v predchádzajúcich troch rokoch preukázané závažné porušenie odborných povinností, ktoré dokáže
verejný obstarávateľ a obstarávateľ preukázať,
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 právoplatne 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, kedy prebiehalo verejné obstarávanie vo vzťahu ku ktorému bol
právoplatne uložený zákaz účasti 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, kedy k nástupníctvu došlo, právoplatne uložený zákaz účasti vo
verejnom obstarávaní,
3. ktorá sa stala právnym nástupcom osoby, ktorá mala v čase, kedy k nástupníctvu došlo, právoplatne uložený zákaz
účasti vo verejnom obstarávaní.
i) nemá nesplnenú povinnosť vyplatenia odmeny alebo odplaty zo zmluvy s osobou, ktorá je alebo bola subdodávateľom
vo vzťahu k zákazke, zadanej podľa tohto zákona, ktorá sa vymáha výkonom rozhodnutia,
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 splnenie vyššie uvedených podmienok účasti dokazuje v rozsahu § 26 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní v
znení platnom v deň vyhlásenie verejného obstarávania.
§ 26 ods. 2 znie:
(2) Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienok účasti podľa odseku 1
a) písm. a) a b) výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace,
b) písm. c) potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace,
c) písm. d) potvrdením Sociálnej poisťovne a zdravotnej poisťovne nie starším ako tri mesiace,
d) písm. e) potvrdením miestne príslušného daňového úradu nie starším ako tri mesiace,
e) písm. f) dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu,
f) písm. h) čestným vyhlásením,
g) písm. i) a j) čestným vyhlásením.
Uchádzač preukáže splnenie vyššie uvedených podmienok dokladmi v originálnom vyhotovení alebo úradne overenými
kópiami.

III.1.3.

Uchádzač, v zmysle § 128, ods. 1 zákona c. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní, môže preukázať splnenie podmienok
účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 26 údajmi a dokladmi, zapísanými v zozname podnikateľov.
Technická alebo odborná spôsobilosť
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: Uchádzač preukáže v
ponuke technickú a odbornú spôsobilosť v zmysle § 28 zákona o verejnom obstarávaní ods. 1, písm. b) - zoznamom
stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov (2008-2012) 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 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
alebo záujemcu o ich dodaní,doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe
ktorého boli uskutočnené,
Odôvodnenie primeranosti v zmysle § 32 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní:
Predloženie dokladov má garantovať kvalitné plnenie zákazky ako aj preukázanie skúsenosti uchádzača s plnením zmlúv
rovnakého alebo obdobného charakteru ako predmet zákazky.
Na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti môže uchádzač využiť technické a odborné kapacity inej osoby,
bez ohľadu na ich právny vzťah. V tomto prípade musí uchádzač postupovať v zmysle § 27 ods. 2 zákona č. 25/2006
Z.z.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov : Uchádzač predloží referencie vo výške (súčet referencií) minimálne
100.000,-- € bez DPH.
Vyhradené zákazky pre chránené dielne alebo chránené pracoviská: Nie

ODDIEL IV. POSTUP
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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
1/2013
Podmienky na získanie súťažných podkladov a doplňujúcich dokumentov
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady alebo o prístup k dokumentom
Dátum a čas: 13.09.2013 13:00
Úhrada za súťažné podklady
Uvedte: Áno
1,5000 EUR
Podmienky a spôsob úhrady: Úhrada v hotovosti do pokladne verejného obstarávateľa, alebo na účet verejného
obstarávateľa vedený v Primabanka, a.s., č. účtu: 3607864001/5600. Záujemca uvedie do VS svoje IČO. Súťažné
podklady budú zaslané až po obdržaní písomnej žiadosti o účasť/súťažné podklady a pripísaní úhrady na účet verejného
obstarávateľa (obe skutočnosti musia nastať v lehote na prijímanie žiadostí o súťažné podklady).
Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 26.09.2013 09:00
Podmienky otvárania ponúk
Dátum a čas: 27.09.2013 08:00
Miesto : Obecný úrad Gerlachov, 086 04 Gerlachov 56, zasadacia miestnosť.
Osoby oprávnené zúčastniť sa na otváraní ponúk : Na otváraní obálok s ponukami sa môže zúčastniť každý uchádzač
(zástupca uchádzača), ktorý predložil ponuku v lehote na predkladanie ponúk.

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

Zákazka sa týka projektu /programu financovaného z fondov EÚ
Nie
Ďalšie doplňujúce informácie
Komunikácia v procese verejného obstarávania bude prebiehať v slovenskom jazyku.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť použitý postup zadávania zákazky, ak sa zmenia okolnosti, za ktorých sa
postup zadávania zákazky vyhlásil.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku v prípade, ak cena zákazky bude vyššia ako
finančné možnosti verejného obstarávateľa.
V prípade, že ponuku do súťaže predloží skupina dodávateľov a ak jej ponuka bude prijatá, verejný obstarávateľ
vyžaduje z dôvodu riadneho plnenia zmluvy vytvorenie právnych vzťahov pred podpisom zmluvy tak, aby všetci členovia
skupiny zodpovedali za zmluvné záväzky spoločne a nerozdielne.
Ak sú niekde v podrobnom opise predmetu zákazky, súťažných podkladoch alebo ich prílohách uvedené požiadavky,
alebo odkazy na obchodné firmy, názvy alebo mená a priezviská, špecifické označenia výrobkov a služieb, ktoré platia
pre určitého podnikateľa resp. jeho organizačnú zložku za príznačné, patenty na vynálezy, úžitkové vzory, priemyselné
vzory, ochranné známky alebo označenia pôvodu, nejedná sa o preferovanie či zámerné zvýhodnenie týchto a
diskriminácia ostatných. Uchádzač môže ponúknuť použitie i iných, kvalitatívne a technicky rovnakých riešení s
kvalitatívne rovnakými alebo lepšími parametrami.

VI.3.

Všetky záležitosti bližšie neuvedené v tejto výzve, súťažných podkladoch a ich prílohách sa riadia ustanoveniami zákona
č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení platnom v čase vyhlásenia
verejného obstarávania.
Dátum odoslania tejto výzvy
04.09.2013
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