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Časť I.
Všeobecné informácie
1.1

IDENTIFIKÁCIA VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Obstarávajúci subjekt je v zmysle zákona č 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (Ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) verejným
obstarávateľom v zmysle § 6 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní – ďalej v celkom texte
týchto súťažných podkladov nazývaný len „ verejný obstarávateľ“.
Názov organizácie:
Sídlo organizácie:
Kontaktná osoba:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie :
Č. účtu :
Telefón:
Fax:
e-mail:
Web:

Obec Sobotište
č.11, 906 05 Sobotište
Mgr. Dušan Horňák - starosta obce
00310018
2021927633
PRIMA Banka Slovensko a.s.
2602168002/5600
034 628 2102, 0904 622 601
034 628 2232
obecsobotiste@stonline.sk, obecsobohornak@mail.t-com.sk
www.obecsobotiste.sk

Kontaktná osoba za verejné obstarávanie : Ing. Mária Výletová, č. tel. 0903 029620,
e- mail: mariavyletova@gmail.com,
1.2

PREDMET ZÁKAZKY
Názov predmetu zákazky: Rekonštrukcia a výstavba chodníka v obci Sobotište.
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác v zmysle vypracovanej projektovej dokumentácie,
výkazu výmer, ako aj ostatných dokladov , ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť súťažných podkladov.
Uskutočnenie stavby pozostáva z realizácie chodníka :
1. etapa o celkovej dĺžke 312,60 m a šírky 1,5 m,
2. etapa o celkovej dĺžke 122,90 m , šírky 1,5m ,
3. etapa o celkovej dĺžke 323,17 m, šírky 1,5 m
Na realizáciu chodníkov je navrhovaná betónová dlažba hr. 60 mm, vjazdy hr. 80 mm. Súčasťou stavby
je realizácia oporného múru, ktorý je navrhovaný v tvare L v celkovej dĺžke 36,5m.
Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť B.1 „Opis predmetu zákazky“ týchto súťažných
podkladov a vypracovaná projektová dokumentácia, ktorá tvorí nedeliteľnú súčasť súťažných podkladov
Číselný kód pre spoločný slovník obstarávania
Hlavný predmet:
Hlavný slovník:
45233161-5 stavebné práce na stavbe chodníkov
Doplňujúce predmety:

1.2.1

Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť B.1 „Opis predmetu zákazky“ týchto súťažných
podkladov a vypracovaná projektová dokumentácia, ktorá tvorí nedeliteľnú súčasť súťažných podkladov.
Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH: 103 957,88 EURO

1.3
1.3.1
1.3.2
1.3.3
1.3.4

ROZDELENIE PREDMETU ZÁKAZKY
Predmet zákazky nie je rozdelený na časti.
Verejný obstarávateľ požaduje predloženie ponuky na celý predmet zákazky. Predloženie ponuky na
časť zákazky nie je možné.
V prípade, že uchádzač predloží ponuku na plnenie len časti zákazky, bude jeho ponuka z verejnej
súťaže vylúčená.
Uchádzačom predložená ponuka ,bude vyjadrením komplexnej celkovej ceny za uskutočnenie prác s
dodaním všetkých tovarov na požadované miesto spolu s jeho zabudovaním, ako aj likvidáciou všetkých
vzniknutých odpadov .
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1.4

ZDROJ FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV
Verejný obstarávateľ sa plánuje predmet zákazky financovať z vlastných zdrojov, z rozpočtu obce v roku
2014 v zmysle splátkového kalendára . Splátky budú realizované v trvaní 8 rovnomerných čatí od
04/2014 – 11/2014. Verejný obstarávateľ neposkytuje preddavky ani zálohy. Úhrada predložených faktúr
za predmet zákazky sa bude hradiť bezhotovostným prevodom, na základe odsúhlaseného zisťovacieho
protokolu a v súlade so splátkovým kalendárom , ktorý bude tvoriť nedeliteľnú súčasť zmluvy o dielo.
Lehota splatnosti faktúr 30 dní od jej doručenia a odsúhlasenia verejným obstarávateľom.

1.5
1.5.1

ZMLUVA.
Zákazka na uskutočnenie stavebných prác. Výsledok postupu verejného obstarávania: uzavretie Zmluvy
o dielo podľa § 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov (Obchodný zákonník).
Vymedzenie obsahu zmluvných podmienok plnenia predmetu zákazky, tvorí časť E. Spôsob určenia
ceny a časť F. Obchodné podmienky plnenia predmetu zmluvy. Verejný obstarávateľ požaduje od
uchádzačov predložiť podpísaný návrh zmluvy v zmysle požiadavky verejného obstarávateľa podľa
návrhu uvedeného v časti F. „Obchodné podmienky plnenia predmetu zmluvy“ (ďalej len „časť F“) týchto
súťažných podkladov. Uchádzač má právo v návrhu zmluvy doplniť svoje identifikačné údaje, návrh na
plnenia kritéria celková ponuková cena a podpis za zhotoviteľa.
Požiadavky verejného obstarávateľa na obchodné podmienky, ktoré sú uvedené v časti F súťažných
podkladov, sú pre uchádzača záväzné a uchádzačom navrhované obchodné podmienky v zmluve ich
musia v danom rozsahu obsahovať.
Zmluva nesmie byť v rozpore so súťažnými podkladmi a s ponukou predloženou uchádzačom a nesmie
byť v rozpore s platnými právnymi predpismi.

1.5.2

1.5.3

1.5.4

1.6
1.6.1
1.6.2

MIESTO A TERMÍN PLNENIA ZÁKAZKY
Miesto plnenia zákazky: Obec Sobotište, okres Senica, Trnavský kraj.
Trvanie zmluvy, alebo lehota na zhotovenie predmetu zákazky: verejný obstarávateľ predpokladá plnenie
predmetu zákazky v lehote do 4 mesiacov od účinnosti zmluvy.

1.7
1.7.1

OPRÁVNENÝ UCHÁDZAČ
Uchádzač na účely zákona o verejnom obstarávaní je fyzická osoba, právnická osoba alebo skupina
takýchto osôb, ktorá na trhu dodáva tovar, uskutočňuje stavebné práce alebo poskytuje službu
a predložila ponuku.

1.8
1.8.1

PREDLOŢENIE PONUKY
Uchádzač môže predložiť len jednu ponuku.
Súčasťou ponuky musia byť doklady a dokumenty požadované vo výzve na predloženie ponuky a podľa
týchto súťažných podkladov.
Uchádzač predloží ponuku v zmysle uvedeného v časti IV.
Pri osobnom doručení ponuky uchádzačom na uvedenej adrese, verejný obstarávateľ vydá uchádzačovi
potvrdenie o jej prevzatí s uvedením miesta, dátumu a času prevzatia ponuky.
V prípade, ak uchádzač predloží ponuku prostredníctvom poštovej zásielky, je rozhodujúci termín
doručenia ponuky verejnému obstarávateľovi. Za prípadné oneskorené doručenie zodpovedá uchádzač.

1.8.2
1.8.3
1.8.4

1.9
1.9.1
1.9.2

VARIANTNÉ RIEŠENIE
Neumožňuje sa predložiť variantné riešenie.
Ak súčasťou ponuky bude aj variantné riešenie, toto variantné riešenie nebude zaradené do
vyhodnotenia a bude sa naň hľadieť, akoby nebolo predložené.

1.10
PLATNOSŤ PONUKY
1.10.1 Ponuky zostávajú platné počas lehoty viazanosti ponúk do 31.marca 2014.
1.10.2 V prípade uplatnenia revíznych postupov, ktoré by mali za následok predĺženie lehoty viazanosti ponúk,
verejný obstarávateľ upovedomí všetkých uchádzačov, ktorých sa to týka o predpokladanom predĺžení
viazanosti ponúk a následne o novej lehote viazanosti ponúk.
1.11
NÁKLADY NA PONUKU
1.11.1 Všetky výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez finančného nároku voči
verejnému obstarávateľovi.
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1.11.2 Ponuky doručené na adresu uvedenú v bode 4.2.1 a predložené v lehote na predkladanie ponúk podľa
bodu 4.2.2, sa uchádzačom nevracajú a zostávajú ako súčasť dokumentácie o verejnej súťaži.
1.11.3 Nevybratie uchádzača na plnenie zákazky, nevytvára nárok na uplatnenie náhrady škody.
Časť II.
Dorozumievanie a vysvetľovanie
2.1
2.1.1

2.1.2

2.1.3

2.1.4

2.2
2.2.1

2.2.2

2.2.3

2.2.4
2.2.5

2.3
2.3.1

DOROZUMIEVANIE MEDZI VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽOM A UCHÁDZAČMI
Oznámenie, odovzdávanie podkladov a dorozumievanie (ďalej len "komunikácia") medzi verejným
obstarávateľom a záujemcami alebo uchádzačmi sa bude uskutočňovať iba písomne v slovenskom
jazyku prostredníctvom pošty, faxom a elektronicky.
Komunikácia sa uskutočňuje spôsobom, ktorý zabezpečí úplnosť a obsah údajov uvedených v ponuke a
v žiadosti o účasť a zaručí ochranu dôverných a osobných údajov uvedených v týchto dokumentoch.
Nikto nesmie preskúmavať ich obsah pred uplynutím lehoty určenej na ich predloženie.
Pri komunikácii spôsobom, ktorým nemožno trvalo zachytiť ich obsah a nie je zaručená ich pravosť
(podaných a doručených faxom, elektronicky alebo ich kombináciou), záujemca/uchádzač doručí takéto
údaje aj v písomnej forme poštou alebo osobne na kontaktnú adresu obstarávateľa a to najneskôr do 3
dní odo dňa odoslania týchto údajov faxom, elektronickými prostriedkami alebo ich kombináciou, pri
dodržaní zákonom stanovených lehôt.
Pri zistení rozdielov medzi obsahom údajov odoslaných záujemcom/uchádzačom spôsobom, ktorým
nemožno trvalo zachytiť ich obsah a nie je zaručená ich pravosť (zákon o elektronickom podpise) a
obsahom údajov vyhotovených a doručených záujemcom/uchádzačom v písomnej forme podľa
predchádzajúceho bodu, rozhodujúca je písomná forma.
VYSVETĽOVANIE A DOPLNENIE SÚŤAŢNÝCH PODKLADOV
V prípade potreby vysvetliť podmienky účasti vo verejnom obstarávaní, súťažných podkladov alebo inej
sprievodnej dokumentácie, môže ktorýkoľvek zo záujemcov v súlade s vyššie uvedeným požiadať o ich
vysvetlenie písomne, u kontaktnej osoby verejného obstarávateľa:
Zodpovedná osoba : Ing. Mária Výletová, S. Jurkoviča 1203/16, 905 01 Senica ,
číslo telefónu : 0903 029 620
elektronická pošta : mariavyletova@gmail.com
Verejný obstarávateľ poskytne vysvetlenie údajov uvedených vo výzve na predkladanie ponúk alebo
v súťažných podkladoch bezodkladne, najneskôr do piatich pracovných dní od doručenia žiadosti
o vysvetlenie, všetkých zainteresovaným záujemcom. Záujemca môže požiadať o vysvetlenie najneskôr
šesť pracovných dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk.
Ak požiadavka záujemcu o vysvetlenie nebude doručená v lehote najneskôr šesť pracovných dní pred
uplynutím lehoty na predkladanie ponúk podľa predchádzajúceho bodu, vyhradzuje si verejný
obstarávateľ právo na takúto požiadavku o vysvetlenie súťažných podkladov neodpovedať. Vysvetlenie
údajov vo výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch budú poskytnuté bezodkladne
najneskôr do troch pracovných dní od doručenia žiadosti o vysvetlenie, všetkým zainteresovaným
záujemcom a súčasne bude táto informácia zverejnená na webovej stránke: www.obecsobotiste.sk pre
potenciálnych záujemcov.
Odpoveď na každú požiadavku o vysvetlenie, predloženú zo strany ktoréhokoľvek záujemcu, poskytne
verejný obstarávateľ všetkým záujemcom, ktorí si prevzali súťažné podklady.
Verejný obstarávateľ má, v zmysle zákona o verejnom obstarávaní, právo vo výnimočných prípadoch
doplniť informácie uvedené v súťažných podkladoch. Takéto doplňujúce informácie budú oznámené
všetkým záujemcom najneskôr šesť kalendárnych dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk.
OBHLIADKA MIESTA PLNENIA ZÁKAZKY
Obhliadka miesta uskutočnenia stavebných prác je možná na základe predchádzajúceho ohlásenia na č.
tel.: 034 628 2102, 0904 622 601, kontaktná osoba: Mgr. Dušan Horňák - starosta obce, aby si
uchádzači v prípade záujmu mohli sami overiť a získať potrebné informácie, nevyhnutné na prípravu
a spracovanie ponuky. Výdavky spojené s obhliadkou miesta uskutočnenia stavebných prác idú na
ťarchu uchádzača.
Časť III.
Príprava ponuky
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3.1
3.1.1
3.1.2

JAZYK PONUKY
Ponuky a ďalšie doklady a dokumenty vo verejnom obstarávaní sa predkladajú v štátnom jazyku (t.j.
slovenskom jazyku).
Doklady preukazujúce splnenia podmienok účasti uchádzačov so sídlom mimo územia Slovenskej
republiky musia byť predložené v pôvodnom jazyku a súčasne musia byť preložené do štátneho jazyka,
okrem dokladov predložených v českom jazyku.

MENA A CENY UVÁDZANÉ V PONUKE
Navrhovaná zmluvná cena musí byť stanovená podľa § 3 zákona NR SRč.18/1996 Z. z. o cenách
v znení neskorších predpisov .
3.2.2 Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena bude vyjadrená v eurách s presnosťou na dve desatinné miesta.
Cenu uchádzač uvedie v členení podľa všetkých položiek, ktorú sú podrobne spracované v zadaní.
Každá položka vo výkaze výmer musí byť ocenená výstupov realizovaných prác v rámci uvedenej
položky číslom väčším ako nula.
3.2.3 Ak je uchádzač platcom dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“), navrhovanú zmluvnú cenu uvedie
v zložení:
3.2.3.1 navrhovaná zmluvná cena celkom bez DPH,
3.2.3.2 sadzba DPH a výška DPH,
3.2.3.3 navrhovaná zmluvná cena vrátane DPH.
3.2.4 Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom. Na skutočnosť, že nie je
platcom DPH, upozorní.
3.2
3.2.1

3.3
3.3.1
3.3.2

VYHOTOVENIE PONUKY
Ponuka musí byť vyhotovená v písomnej forme a to písacím strojom alebo tlačiarňou počítača, perom
s nezmazateľným atramentom a pod.
Uchádzač predkladá ponuku v jednej obálke. Ponuka sa predkladá v jednom vyhotovení v písomnej
podobe a zároveň uchádzač celú podpísanú ponuku predkladá do súťaže na CD nosiči v PDF formáte.
V súlade s § 18a zákona č. 25/2006 Z. z. ak uchádzač alebo záujemca predkladá verejnému
obstarávateľovi a obstarávateľovi dokumenty v listinnej podobe, predloží ich súčasne v elektronickej
podobe na pamätnom médiu, pričom ak ide o dokumenty , ktoré sú podpísané alebo obsahujú odtlačok
pečiatky, predkladajú sa v elektronickej podobe s uvedením mena a priezviska osôb, ktoré dokumenty
podpísali a dátumu podpisu, bez uvedenia podpisu týchto osôb a odtlačku pečiatky.
Uchádzač berie na vedomie, že kópia predložená v elektronickej podobe na CD nosiči bude po uzavretí
zmluvy s úspešným uchádzačom alebo po zrušení postupu zadávania zákazky ( ak to bude prichádzať
do úvahy ) odoslaná na Úrad pre verejné obstarávanie v zmysle § 9 ods.7 písm. b) zákona. V prípade, ak
kópia ponuky na CD bude obsahovať osobné údaje, uchádzač je povinný postupovať v súlade s § 7
zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov ( predložiť súhlas
dotknutých osôb, anonymizovať osobné údaje a pod . )

3.4
OBSAH PONUKY
3.4.1 Ponuku predložená uchádzačom musí resp. mala by obsahovať:
3.4.1.1 Identifikačné údaje uchádzača (v prípade skupiny dodávateľov za každého člena skupiny dodávateľov):
obchodný názov, sídlo alebo miesto podnikania, meno, priezvisko a funkcia štatutárneho zástupcu
(štatutárnych zástupcov) uchádzača, IČO, IČ DPH, DIČ, bankové spojenie, číslo bankového účtu.
Potvrdenia, doklady a dokumenty, prostredníctvom ktorých uchádzač preukazuje splnenie podmienok
účasti vo verejnom obstarávaní, požadované vo výzve a v súťažných podkladoch.
3.4.1.2 Potvrdenia, doklady a dokumenty, prostredníctvom ktorých uchádzač preukazuje splnenie požiadaviek
verejného obstarávateľa na predmet zákazky v zmysle časti „B“ Podmienky účasti uchádzačov.
3.4.1.3 Obchodné podmienky plnenia predmetu zákazky – podpísaný návrh zmluvy,
3.4.1.4 Údaje o cene zákazky, v zmysle požiadaviek verejného obstarávateľa uvedených v časti E „Spôsob
určenia ceny“ – návrh na plnenie kritéria .
3.4.1.5 Ponuka v elektronickej forme.
Časť IV.
Predkladanie ponúk
4.1
4.1.1

OZNAČENIE OBALOV PONÚK
Uchádzač predloží ponuku v uzavretom obale. Ponuku uchádzač predloží osobne, prostredníctvom
kuriéra, alebo poštou v stanovenej lehote na adresu verejného obstarávateľa. Za včasné doručenie
ponuky zodpovedá v plnom rozsahu uchádzač.
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4.1.2 Obal ponuky musí obsahovať nasledovné údaje:
4.1.2.1 adresu verejného obstarávateľa,
4.1.2.2 názov alebo obchodné meno a adresu sídla alebo miesta podnikania uchádzača (v prípade predkladania
ponuky skupinou dodávateľov názov alebo obchodné meno a adresu sídla alebo miesta podnikania lídra
skupiny, splnomocneného člena),označenie: „Podlimitná zákazka – Rekonštrukcia a výstavba
chodníka – neotvárať!
4.2
4.2.1
4.2.2
4.2.3

MIESTO A LEHOTA NA PREDKLADANIE PONÚK
Ponuky je potrebné doručiť na adresu: Obecný úrad Sobotište, 906 05 Sobotište 11
Lehota na predkladanie ponúk uplynie: 20.02. 2014 o 12:00 hod.
Ponuka predložená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk uvedenej v bode 4.2.2 bude uchádzačovi
vrátená neotvorená.

4.3
4.3.1

DOPLNENIE, ZMENA A ODVOLANIE PONUKY
Uchádzač môže predloženú ponuku dodatočne doplniť, zmeniť alebo odvolať najneskôr do uplynutia
lehoty na predkladanie ponúk podľa bodu 4.2.2.
Doplnenie alebo zmenu ponuky je možné vykonať odvolaním pôvodnej ponuky na základe písomnej
žiadosti uchádzača, zaslanej prostredníctvom poštovej zásielky alebo doručenej osobne uchádzačom
alebo splnomocnenou osobou uchádzača na adresu podľa bodu 4.2.1 a doručením novej ponuky
v lehote na predkladanie ponúk podľa bodu 4.2.2 a na adresu podľa bodu 4.2.1.

4.3.2

Časť V.
Otváranie a vyhodnotenie ponúk
5.1
5.1.1
5.1.2
5.1.3

5.1.4

5.1.5

5.1.6

OTVÁRANIE PONÚK
Otváranie ponúk sa uskutoční dňa 20.02.2014 o 14:00 hod. na adrese: Obecný úrad Sobotište, 906
05 Sobotište 11 – zasadačka,
Na otváraní ponúk sa uchádzači môžu zúčastniť a to na adrese: Obecný úrad Sobotište, 906 05
Sobotište 11 – zasadačka,
Na otváraní obálok s ponukami sa môže zúčastniť každý uchádzač, ktorý predložil ponuku v lehote na
predkladanie ponúk. Na otváraní obálok s ponukami môže byť uchádzač zastúpený štatutárnym
orgánom alebo členom štatutárneho orgánu uchádzača alebo osobou splnomocnenou uchádzačom na
jeho zastupovanie.
Uchádzač (fyzická osoba), štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu uchádzača (právnická
osoba), sa preukáže na otváraní obálok s ponukami preukazom totožnosti. Poverený zástupca
uchádzača sa preukáže preukazom totožnosti a splnomocnením na zastupovanie.
Na otváraní ponúk za účasti uchádzačov sa všetkým zúčastneným z predložených ponúk zverejnia
obchodné mená, adresy alebo sídla všetkých uchádzačov a ich návrhy na plnenie jednotlivých kritérií,
ktoré sa dajú vyjadriť číslicou, určených verejným obstarávateľom na vyhodnotenie ponúk.
Všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk, verejný obstarávateľ pošle
do 5 dní odo dňa otvárania ponúk zápisnicu z otvárania ponúk, s uvedením zoznamu uchádzačov
vrátane ich obchodných mien, adries alebo sídiel a ich návrhov na plnenie jednotlivých kritérií určených
verejným obstarávateľom na hodnotenie ponúk.

5.2
5.2.1

DÔVERNOSŤ PROCESU VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
Informácie, týkajúce sa preskúmania, vysvetlenia, vyhodnotenia, vzájomného porovnania ponúk
a odporúčaní prijatia ponuky sú dôverné. Členovia komisie na vyhodnotenie ponúk a osoby verejného
obstarávateľa, ktoré spolupracujú na súťaži nesmú počas prebiehajúceho procesu verejného
obstarávania poskytnúť alebo zverejniť uvedené informácie ani uchádzačom, ani žiadnym iným osobám.

5.3
5.3.1
5.3.1.1
5.3.1.2
5.3.1.3

PRESKÚMANIE PONÚK
Do procesu vyhodnocovania ponúk budú zaradené tie ponuky, ktoré:
spĺňajú podmienky účasti uvedené v bode III. výzvy na predkladanie ponúk a v súťažných podkladoch,
obsahujú doklady a dokumenty požadované v týchto súťažných podkladoch,
v zmysle § 42 ods. 1 - Vyhodnocovanie ponúk komisiou je neverejné. Komisia vyhodnotí ponuky z
hľadiska splnenia požiadaviek verejného obstarávateľa na predmet zákazky a vylúči ponuky, ktoré
nespĺňajú požiadavky na predmet zákazky uvedené v oznámení použitom ako výzva na súťaž a v
súťažných podkladov.
Platnou ponukou je ponuka, ktorá zároveň neobsahuje žiadne obmedzenia alebo výhrady, ktoré sú
v rozpore s požiadavkami a podmienkami uvedenými verejným obstarávateľom vo výzve na

5.3.2
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predkladanie ponúk a v týchto súťažných podkladoch a neobsahuje také skutočnosti, ktoré sú v rozpore
so všeobecne záväznými právnymi predpismi.
5.4
5.4.1
5.4.2

5.4.3

VYSVETĽOVANIE PONÚK, VYSVETLENIE MIMORIADNE NÍZKEJ PONUKY
Komisia môže písomne požiadať uchádzačov o vysvetlenie ponuky. Vysvetlením ponuky nemôže dôjsť k
jej zmene. Za zmenu ponuky sa nepovažuje odstránenie zrejmých chýb v písaní a počítaní.
Ak sa pri určitej zákazke objaví mimoriadne nízka ponuka vo vzťahu k tovaru, prácam alebo službám,
komisia môže písomne požiadať uchádzača o podrobnosti týkajúce sa tej časti ponuky, ktoré sú pre jej
cenu podstatné. Uchádzač musí doručiť odôvodnenie nízkej ponuky do piatich pracovných dní odo dňa
doručenia žiadosti, pokiaľ komisia neurčila dlhšiu lehotu. Tieto podrobnosti, ktorých sa to môže týkať sú
uvedené v § 42 ods. 3 písm. a) až e) zákona o verejnom obstarávaní.
Komisia zohľadní zdôvodnenie mimoriadne nízkej ponuky, ktoré vychádza z predložených dôkazov. Po
písomnom zdôvodnení mimoriadne nízkej ponuky môže komisia pozvať uchádzača na osobnú
konzultáciu za účelom vysvetlenia predložených zdôvodnení, ktorá sa nesmie konať skôr ako päť
pracovných dní odo dňa doručenia pozvánky. Vyhodnocovanie ponúk komisiou je neverejné. Komisia
vyhodnotí ponuky z hľadiska splnenia požiadaviek verejného obstarávateľa na predmet zákazky a
vykoná všetky úkony podľa zákona, spočívajúce vo vyhodnotení tejto časti ponuky, podaní vysvetlenia,
doplnenia tejto časti ponuky, vyhodnotení splnenia podmienok účasti a vylúčení uchádzačov.
Vyhodnotenie splnenia podmienok účasti uchádzačov bude založené na posúdení splnenia
požadovaných podmienok účasti vo verejnej súťaži, týkajúcich sa: osobného postavenia, finančného
a ekonomického postavenia, technickej alebo odbornej spôsobilosti a vylúči ponuky, ktoré nespĺňajú
požiadavky na predmet zákazky uvedené v oznámení použitom ako výzva na súťaž a v súťažných
podkladoch

5.5
VYHODNOTENIE SPLNENIA PODMIENOK ÚČASTI
5.5.1 Hodnotenie splnenia podmienok účasti uchádzačov bude založené na posúdení splnenia:
5.5.1.1 podmienok účasti vo verejnom obstarávaní, týkajúcich sa osobného postavenia. Vyžaduje sa predloženie
dokladov podľa § 26 ods. 2, resp. ods. 4, resp. ods. 5 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon č. 25/2006 Z. z.),
ktorými sa preukazuje splnenie podmienok osobného postavenia podľa § 26 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z.
z. Vyžaduje sa predloženie originálov alebo úradne osvedčených kópií všetkých dokladov uvedených
podľa tohto bodu. Odôvodnenie primeranosti a potreby: uvedené podmienky sú stanovené zákonom.
5.5.1.2 Požadovaných podmienok účasti vo verejnom obstarávaní, týkajúcich sa:
5.5.1.2.1
finančného a ekonomického postavenia a / nepožaduje sa /
5.5.1.2.2
technickej alebo odbornej spôsobilosti uchádzača.
5.5.2 Uchádzač, ktorého tvorí skupina podnikateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní, preukazuje splnenie
podmienok účasti:
5.5.2.1 podľa § 26 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní za každého člena skupiny osobitne,
5.5.2.2 ktoré sa týkajú finančného a ekonomického postavenia, za všetkých členov skupiny spoločne,/
nepožaduje sa /
5.5.2.3 ktoré sa týkajú technickej alebo odbornej spôsobilosti, za všetkých členov skupiny spoločne.
5.5.3 Splnenie podmienok účasti uchádzačov vo verejnom obstarávaní sa bude posudzovať z dokladov
predložených podľa požiadaviek verejného obstarávateľa, uvedených v súťažných podkladoch.
5.5.4 Ak uchádzač nepredloží niektorý z požadovaných dokladov, ktorými preukazuje splnenie podmienok
účasti v súťaži alebo nebude spĺňať podmienky účasti v súťaži podľa bodu.3.4 OBSAH PONUKY –
verejný obstarávateľ využije v zmysle zákona § 33 inštitút vysvetľovania . V prípade nevysvetlenia resp.
nedoplnenia predložených doklad bude uchádzač zo súťaže vylúčený. Uchádzač bude písomne
upovedomený o vylúčení jeho ponuky s uvedením dôvodu vylúčenia. Verejný obstarávateľ vylúči z
procesu vyhodnocovania uchádzača, ak tento:
- Nesplnil podmienky účasti,
- Predložil neplatné doklady,
- Nepredložil požadované doklady alebo informácie v požadovanom termíne,
- Poskytol nepravdivé alebo skreslené informácie,
Neplatnými dokladmi sú doklady:
- Ktorým uplynula lehota platnosti,
- Ktoré sú neúplné,
- Ktoré sú poškodené, nečitateľné alebo pozmenené.
5.5.5 Členovia komisie budú posudzovať splnenie podmienok účasti v súlade s oznámením použitom vo výzve
a súťažných podkladov, a to spôsobom SPLNIL (S) – NESPLNIL (N). Ak bude uchádzač hodnotený čo
i len raz NESPLNIL, nesplnil podmienky účasti vo verejnom obstarávaní a bude vylúčený.
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5.6
5.6.1

MENA NA VYHODNOTENIE PONÚK
Uchádzač uvedie všetky ceny v eurách na dve desatinné miesta. Ceny uvedené v ponukách uchádzačov
sa budú vyhodnocovať v mene €.

5.7
HODNOTENIE PONÚK
5.7.1 Do procesu vyhodnocovania ponúk podľa stanoveného kritéria budú zaradené tie ponuky, ktoré:
5.7.1.1 obsahujú verejným obstarávateľom vo výzve na predkladanie ponúka v týchto súťažných podkladoch
požadované doklady a dokumenty,
5.7.1.2 zodpovedajú požiadavkám uvedených vo výzve na predkladanie ponúk a v týchto súťažných
podkladoch.
5.7.2 Platnou ponukou je ponuka, ktorá neobsahuje žiadne obmedzenia alebo výhrady, ktoré sú v rozpore
s požiadavkami a podmienkami uvedenými vo výzve na predkladanie ponúk prostredníctvom ktorého
bolo vyhlásené verejné obstarávanie a v týchto súťažných podkladoch a neobsahuje také skutočnosti,
ktoré sú v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi.
5.7.3 Ponuka uchádzača, ktorá nebude spĺňať vo fáze vyhodnotenia ponúk požiadavky verejného
obstarávateľa, bude z verejného obstarávania vylúčená, ak uchádzač:
5.7.3.1 nepredložil doklady preukazujúce splnenie požiadaviek verejného obstarávateľa na predmet zákazky,
5.7.3.2 z dôvodu mimoriadne nízkej ponuky podľa § 42 ods. 5 písm. a) - e) zákona o verejnom obstarávaní,
5.7.4 Komisia vylúči uchádzača zo súťaže z dôvodu mimoriadne nízkej ponuky v prípade ak:
5.7.4.1 nedoručí písomné vysvetlenie v určenej lehote,
5.7.4.2 nedostaví sa po výzve komisie na osobnú konzultáciu alebo,
5.7.4.3 predložené vysvetlenie nie je v súlade s požiadavkami.
5.7.5 Ak uchádzač odôvodňuje mimoriadne nízku ponuku získaním štátnej pomoci, musí byť schopný v
primeranej lehote určenej komisiou preukázať, že mu štátna pomoc bola poskytnutá v súlade s
príslušným právnym predpisom, inak komisia vylúči ponuku.
5.7.6 Verejný obstarávateľ písomne oznámi uchádzačovi jeho vylúčenie s uvedením:
5.7.6.1 dôvodov vyplývajúcich najmä z nesúladu predloženej ponuky s technickými špecifikáciami,
výkonnostnými požiadavkami a funkčnými požiadavkami na predmet zákazky určenými obstarávateľom.
5.7.7 Ponuky uchádzačov, ktoré neboli z verejného obstarávania vylúčené, budú vyhodnocované podľa kritérií
na hodnotenie ponúk uvedených vo výzve na predkladanie ponúk prostredníctvom ktorého bolo
vyhlásené verejné obstarávanie a spôsobom určeným súťažných podkladoch.
5.8

VYHODNOTENIE
Najnižšia cena v EURO s DPH.

5.9
5.9.1

OPRAVNÉ PROSTRIEDKY
Uchádzač, záujemca alebo osoba, ktorej práva alebo právom chránené záujmy boli alebo mohli byť
dotknuté postupom verejného obstarávateľa, môže uplatniť revízne postupy podľa § 136 ods. 1 zákona
o verejnom obstarávaní
Časť VI.
Prijatie zmluvy

6.1
6.1.1

6.1.2

6.2
6.2.1

INFORMÁCIA O VÝSLEDKU VYHODNOTENIA
Verejný obstarávateľ po vyhodnotení ponúk, po vyhodnotení splnenia podmienok účasti všetkých
uchádzačov a po odoslaní všetkých oznámení o vylúčení uchádzačov bezodkladne písomne oznámi
všetkým uchádzačom, ktorých ponuky sa vyhodnocovali, výsledok vyhodnotenia ponúk. Úspešnému
uchádzačovi bude oznámené, že sa jeho ponuka prijíma.
Ostatným uchádzačom bude oznámené, že neuspeli s uvedením dôvodov neprijatia ich ponuky. V
oznámení verejný obstarávateľ uvedie identifikáciu úspešného uchádzača a informáciu o
charakteristikách a výhodách prijatej ponuky.
UZAVRETIE ZMLUVY
Verejný obstarávateľ uzavrie v lehote viazanosti zmluvu s úspešným uchádzačom , najskôr však
šestnásty deň odo dňa odoslania oznámenia o výsledku vyhodnotenia ponúk všetkým uchádzačom,
ktorých ponuky boli vyhodnocované.
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6.2.2
6.2.3
6.2.4

6.2.5

V prípade, ak budú uplatnené revízne postupy proti postupu verejného obstarávateľa, verejný
obstarávateľ bude pri uzatváraní zmluvy postupovať v zmysle §45 zákona o verejnom obstarávaní.
V prípade, že verejný obstarávateľ po uplatnení revíznych postupov predĺži lehotu viazanosti, verejný
obstarávateľ si vyhradzuje právo prijať zmluvu v predĺženej lehote viazanosti ponúk
Úspešný uchádzač je povinný poskytnúť verejnému obstarávateľovi riadnu súčinnosť, potrebnú na
uzavretie zmluvy s úspešným uchádzačom tak, aby mohla byť uzatvorená do 30 dní odo dňa uplynutia
lehoty podľa odsekov 2) až 7) § 45 zákona o verejnom obstarávaní, ak bol na jej uzatvorenie písomne
vyzvaný. Ak úspešný uchádzač odmietne uzavrieť zmluvu alebo nesplní povinnosť podľa prvej vety,
verejný obstarávateľ môže uzatvoriť zmluvu s uchádzačom, ktorý sa umiestnil ako druhý v poradí. Ak
uchádzač, ktorý sa umiestnil druhý v poradí odmietne uzavrieť zmluvu, alebo neposkytne verejnému
obstarávateľovi riadnu súčinnosť, potrebnú na jej uzavretie tak, aby mohla byť uzatvorená do 30 dní odo
dňa, kedy bol k jej uzavretiu písomne vyzvaný, verejný obstarávateľ môže uzatvoriť zmluvu s úspešným
uchádzačom, ktorý sa umiestnil ako tretí v poradí. Uchádzač, ktorý sa umiestnil tretí v poradí, je povinný
poskytnúť verejnému obstarávateľovi riadnu súčinnosť, potrebnú na uzavretie zmluvy tak, aby mohla byť
uzatvorená do 30 dní odo dňa, kedy bol k jej uzavretiu písomne vyzvaný.
Ponuky uchádzačov, ani ich časti, sa nepoužijú bez súhlasu uchádzačov.
Časť VII.
Zrušenie pouţitého postupu.

7.1
7.2

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje zrušiť verejnú súťaž, ak nastanú skutočnosti v § 46 bod 1) alebo bod
2) zákona o verejnom obstarávaní.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje zrušiť verejnú súťaž v prípade zmeny financovania predmetnej akcie
zo strany poskytovateľa finančného príspevku .
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B.PODMIENKY ÚČASTI UCHÁDZAČOV
Uchádzač musí spĺňať nasledovné podmienky účasti vo verejnej súťaţi:
1.

PODMIENKY ÚČASTI – OSOBNÉ POSTAVENIE UCHÁDZAČOV VO VEREJNOM OBSTARÁVANÍ PODĽA § 26 ZÁKONA
O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ

Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti uvedené v § 26 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní. Ich
splnenie preukáže podľa § 26 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní.
1.1

výpisom z registra trestov alebo rovnocenným dokladom vydaným príslušným súdom alebo správnym
orgánom v krajine svojho sídla nie starším ako tri mesiace ku dňu lehoty na predkladanie ponúk, že nebol
uchádzač 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,

1.2

výpisom z registra trestov alebo rovnocenným dokladom vydaným príslušným súdom alebo správnym
orgánom v krajine svojho sídla nie starším ako tri mesiace ku dňu lehoty na predkladanie ponúk, že nebol
on ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu právoplatne odsúdený za trestný čin, ktorého
skutková podstata súvisí s podnikaním,

1.3

potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace ku dňu lehoty na predkladanie ponúk alebo
rovnocenným dokladom vydaným príslušným súdom alebo správnym orgánom v krajine svojho sídla, že
nebol naňho vyhlásený konkurz, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre
nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku,

1.4

potvrdením Sociálnej poisťovne a zdravotnej poisťovne nie starším ako tri mesiace ku dňu lehoty na
predkladanie ponúk, že nemá evidované nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie
a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia,

1.5

potvrdením miestne príslušného daňového úradu nie starším ako tri mesiace ku dňu lehoty na
predkladanie ponúk, že nemá evidované daňové nedoplatky, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia,

1.6

dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu vo vzťahu
aspoň k predmetu zákazky, na ktorý predkladá uchádzač ponuku, v ktorom musí byť zapísaný predmet
podnikania oprávňujúci uchádzača na poskytovanie služby, alebo čestné vyhlásenie podľa predpisov
v krajine svojho sídla , že uchádzač je oprávnený poskytovať službu alebo čestné vyhlásenie podľa
predpisov v krajine svojho sídla,
a) živnostenským oprávnením alebo výpisom zo živnostenského registra ( predkladá fyzická osoba
podnikateľ, príspevková organizácia podnikateľ)
b) výpisom z obchodného registra ( predkladá právnická osoba podnikateľ, fyzická osoba podnikateľ
zapísaný v obchodnom registri)
c) iným než živnostenským oprávnením, vydaným podľa osobitných predpisov ,

čestným vyhlásením, že nemá právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní alebo nie je
osobou,
1.7.1 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,
1.7.2 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
a) 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,
b) právnym nástupcom osoby, ktorá mala v čase, kedy k nástupníctvu došlo, právoplatne uložený zákaz
1.7
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účasti vo verejnom obstarávaní,
1.7.3 ktorá sa stala právnym nástupcom osoby, ktorá mala v čase, kedy k nástupníctvu došlo, právoplatne
uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní.
1.8

čestným vyhlásením, že 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,

1.9

čestným vyhlásením, že 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.

1.10 Ak uchádzač alebo záujemca nemá sídlo v Slovenskej republike a krajina jeho sídla nevydáva niektoré
z dokladov uvedených v bodoch 1.1 až 1.5 alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť
čestným vyhlásením podľa predpisov platných v krajine jeho sídla.
1.11 Ak má uchádzač alebo záujemca sídlo v členskom štáte inom ako Slovenská republika a právo tohto
členského štátu neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, možno ho nahradiť vyhlásením urobeným pred
súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa
predpisov platných v krajine pôvodu alebo v krajine sídla uchádzača alebo záujemcu.
1.12 Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom
osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne.

obstarávaní týkajúcich sa

1.13 Ak viac osôb tvorí štatutárny orgán, alebo sú členmi štatutárneho orgánu doklady podľa bodov 1. a 2.
predkladajú všetky osoby štatutárneho orgánu.
1.14 Splnenie podmienky účasti možno preukázať aj v súlade s § 32 ods. 11, pričom doklady, preukazujúce
splnenie podmienok účasti predkladajú obstarávateľovi prví traja úspešní uchádzači podľa § 44 ods. 1
zákona č. 25/2006 Z. z. v čase do 10 pracovných dní od doručenia výzvy na ich predloženie.
Nepredloženie dokladov v tejto lehote sa považuje za nesplnenie podmienok účasti.
Odôvodnenie: Podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia určil obstarávateľ v súlade s
ustanovením § 26 zákona o verejnom obstarávaní. Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto
spĺňa tieto podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia v zmysle § 26 ods. 1 zákona o verejnom
obstarávaní.
2.

PODMIENKY ÚČASTI TÝKAJÚCE SA TECHNICKEJ ALEBO ODBORNEJ SPÔSOBILOSTI
Uchádzač musí predložiť na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti nasledovné informácie a
dokumenty:

2.1

2.2

doklad v zmysle § 28 ods.1 písm. b) – zoznamom stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich
5 rokov ( 2009-2013), doplneným potvrdeniami o uspokojivom vykonaní stavebných prác s uvedením cien,
miest a lehôt uskutočnenia prác a zhodnotenia uskutočnených prác podľa obchodných podmienok, ak
odberateľom
a) bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ dokladom je referencia,
b) 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,
Minimálna poţadovaná úroveň: Uchádzač musí potvrdeniami preukázať , že v uvedenom období
v rokoch / 2009 – 2013 / zrealizoval minimálne 3 zákazky na uskutočnenie stavebných prác rovnakého,
alebo obdobného charakteru / chodníky, cesty, spevnené plochy / ako je predmet zákazky.
Zoznam stavebných prác bude v hlavičke obsahovať minimálne tieto údaje:
a) názov / obchodné meno odberateľa,
b) sídlo / miesto podnikania odberateľa,
c) typ zmluvy / predmet zákazky/ a dátum jej uzavretia a platnosti,
d) zmluvnú cenu v € bez DPH každej v zozname uvedenej zákazky,
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e) kontaktné adresy odberateľov vrátane telefónnych čísel, u ktorých je možné overenie predkladaných
informácií.
V prípade, že stavebné práce uchádzača boli realizované v inej mene ako euro, údaje v uvedených
potvrdeniach je potrebné prepočítať na euro kurzom vyhláseným ECB ku dňu zdaniteľného plnenia.
Zoznam stavebných prác musí obsahovať všetky hore uvedené požadované údaje. V prípade, že zoznam
nebude obsahovať požadované údaje, verejný obstarávateľ ho nebude akceptovať a uchádzač bude z
verejnej súťaže vylúčený.
Odôvodnenie primeranosti podmienky účasti podľa § 32 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní:
Zoznamom predložených stavebných prác za predchádzajúcich päť rokov má garantovať odborné a
kvalitné plnenie predmetu zákazky, ako aj preukázanie skúsenosti uchádzača s plnením zmlúv rovnakého
charakteru, ako je predmet zákazky a to s prihliadnutím na finančný objem požadovaného predmetu
zákazky. Uchádzač v ponuke predloží dôkazy, že v predchádzajúcom období bol schopný a technicky
spôsobilý úspešne plniť zmluvy rovnakého alebo podobného charakteru ako zmluva, ktorá je požadovaná,
resp. v súčasnom období je schopný a technicky spôsobilý riadne plniť takúto zmluvu.
2.3

doklad v zmysle § 28 ods. 1 písm. j) – údajmi o strojovom a technickom vybavení, ktoré má uchádzač
alebo záujemca k dispozícii na uskutočnenie stavebných prác alebo na poskytnutie služby.
Odôvodnenie primeranosť určenej podmienky účasti vo vzťahu k predmetu zákazky podľa § 32 ods. 6
zákona o verejnom obstarávaní: Účelom požiadavky na predloženie zoznamu, ako jednej z podmienok
účasti týkajúcej sa technickej a odbornej spôsobilosti, ako aj minimálnej požadovanej úrovne štandardov,
je najmä preukázanie skutočnosti, či mal uchádzač v tomto období dostatočnú materiálnu a personálnu
vybavenosť, či je spoľahlivý a technicky spôsobilý zrealizovať predmet zákazky.
Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa § 28 zákona o verejnom
obstarávaní spoločne.
Uchádzač môže v zmysle § 28 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní 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 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 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 zákona
o verejnom obstarávaní vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli kapacity záujemcovi alebo
uchádzačovi poskytnuté. Ak uchádzač preukázal technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť
technickými a odbornými kapacitami inej osoby a počas trvania zmluvy dôjde k plneniu, ktorého sa toto
preukázanie týka, uchádzač je oprávnený toto plnenie poskytnúť len sám , alebo prostredníctvom tej
osoby, písomnou zmluvou s ktorou toto postavenie preukázal, možnosť zmeny subdodávateľa tým nie je
dotknutá
Splnenie podmienky účasti možno preukázať aj v súlade s § 32 ods. 11, pričom doklady, preukazujúce
splnenie podmienok účasti predkladajú verejnému obstarávateľovi prví traja úspešní uchádzači podľa § 44
ods. 1 zákona č. 25/2006 Z. z. v čase do 10 pracovných dní od doručenia výzvy na ich predloženie.
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1

KRITÉRIÁ VÝBERU NAJNIŢŠIA CENA
Cena musí byť uchádzačom uvedená ako celková cena predmetu zákazky.
V ponukách uchádzačov,
ktorí sú platcami DPH bude vyhodnocovaná celková cena predmetu zákazky s DPH .

2

HODNOTENIE PONÚK UCHÁDZAČOV
Spôsob hodnotenia:

2.1

Celková ponuková cena za predmet zákazky s DPH v € bude podľa stanoveného kritéria ohodnotená
bodovou hodnotou 100 bodov a ostatné ponuky budú hodnotené počtom bodov v pomere k najnižšej
celkovej cene za predmet zákazky podľa nasledovného výpočtu :
Najnižšia celková cena za predmet zákazky v €
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– x 100 = výsledný počet bodov
Cena x – tého uchádzača v €

2.2

Vyhodnotenie ponúk bude vykonané verejným obstarávateľom zriadenou komisiou.

2.3

Do hodnotenia ponúk budú zaradené len také ponuky, ktoré splnili všetky požiadavky uvedené v oznámení
použitom ako výzva o vyhlásení verejného obstarávania a všetky požiadavky uvedené v súťažných
podkladoch, čo sa však netýka formálnych nedostatkov napr. označenie obálok.

2.4

Do hodnotenia ponúk nebudú zaradené ponuky ktoré neobsahovali všetky požadované doklady
a dokumenty, ktoré neboli uchádzačom vysvetlené v stanovenej lehote (ak bol uchádzač vyzvaný na
vysvetlenie ponuky), ponuky mimoriadne nízke vo vzťahu k tovaru, ak uchádzač neposkytol písomné
odôvodnenie mimoriadne nízkej ponuky v lehote podľa § 42 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní alebo
ak sa uchádzač po výzve komisie nedostavil na osobnú konzultáciu v stanovenej lehote alebo ak
predložené odôvodnenie nie je v súlade s uvedeným v bode 5.4.3 časti A týchto súťažných podkladov.

2.5

Vyhodnotenie ponúk bude vykonané tak, že bude zostavené vzostupné poradie všetkých ponúk, ktoré
neboli z vyhodnocovania vylúčené, podľa kritéria Úspešným uchádzačom sa stane uchádzač, ktorý
v hodnotení dosiahne najvyšší počet bodov. Ďalšie poradie uchádzačov bude stanovené na základe
výsledného počtu bodov zostupne od najvyššieho po najnižší počet bodov.

2.6

Vypočítané výsledky sa budú zaokrúhľovať na jedno desatinné miesto.

2.7

Ostatné ponuky budú vyhodnotené ako neúspešné.
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Predmet zákazky je v celom rozsahu opísaný tak, aby bol presne a zrozumiteľne špecifikovaný. Ak niektorý
z použitých parametrov, alebo rozpätie parametrov identifikuje konkrétneho výrobcu, výrobný postup,
značku, patent, typ, krajinu, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, verejný obstarávateľ umožní nahradiť
takýto výrobok ekvivalentným výrobkom alebo ekvivalentom technického riešenia pod podmienkou, že
ekvivalentný výrobok alebo ekvivalentné technické riešenie bude spĺňať úžitkové, prevádzkové a funkčné
charakteristiky, ktoré sú nevyhnutné na uskutočnenie prác rovnakých alebo vyšších technických parametrov
ako je uvedené v predmete zákazky. Pri výrobkoch, príslušenstvách konkrétnej značky, uchádzač môže
predložiť v súlade s § 34 ods.9 zákona o VO aj „ ekvivalentný „ výrobok inej značky v rovnakej alebo vyššej
kvalite.
Technické požiadavky a iné špecifikácie týkajúce sa predmetu zákazky sú obsiahnuté vo výkaze výmer.
Identifikačné údaje stavby:
Miesto stavby:
Okres:
Kraj:
Investor:

Rekonštrukcia a výstavba chodníka v obci Sobotište
Obec Sobotište
Senica
Trnavský
Obec Sobotište, 906 05 Sobotište 11

Popis :
I. etapa (RD č.199-RD č.185)
Úsek č.1
Úsek č.1 začína od jestvujúceho vjazdu do RD č.199. V tomto úseku je navrhovaný nový chodník. Po
vybudovaní oporného múru tvaru L v celkovej dĺžke 36,5m a zarezaní jestvujúceho asfaltového krytu na
ceste II/500 v dl. 39,8m, bude následne vybudovaný nový chodník pre peších, ktorý je navrhnutý v celej
dĺžke jednotnej šírky 1,5m.
Smerové pomery: Riešenie výstavby chodníka sa začína napojením na jestvujúci spevnený vjazd do RD
č.199. Trasa kopíruje jestvujúcu cestu II/500 od km 0,000 do km 0,03934, kde bude novo budovaný
chodník ukončený pri napojení na miestnu komunikáciu.
Sklonové pomery: Výškové vedenie trasy kopíruje jestvujúcu cestu II/500.
Úsek č.2
Úsek č.2 začína od napojenia na miestnu komunikáciu. V tomto úseku je navrhnutá rekonštrukcia
2
jestvujúceho chodníka. Po vybúraní jestvujúceho asfaltového chodníka 396,73m , vytrhaní cestných
obrubníkov 276,7m a záhonových obrubníkov 234,14m, a zarezaní jestvujúceho asfaltového krytu na
ceste II/500 v dl. 279,7 resp.42,6m (vjazdy do RD), bude následne vybudovaný nový chodník pre peších,
ktorý je navrhnutý v celej dĺžke jednotnej šírky 1,5m.
Smerové pomery: Riešenie rekonštrukcie chodníka sa začína napojením na jestvujúcu miestnu
komunikáciu. Trasa kopíruje jestvujúcu cestu II/500 od km 0,000 do km 0,27700, kde bude novo budovaný
chodník ukončený pri napojení na spevnenú plochu pred obchodom.
Sklonové pomery: Výškové vedenie trasy kopíruje jestvujúcu cestu II/500.
II. etapa (RD č.178-RD č.170)
Úsek č.1
Úsek č.1 rekonštrukcie chodníka v II. etape začína od jestvujúcej vjazdu do RD č.178. Po vybúraní
2
jestvujúceho asfaltového chodníka 34,97m , vytrhaní cestných obrubníkov 19,69m a záhonových
obrubníkov 12,25m, a zarezaní jestvujúceho asfaltového krytu v dl. 13,45m, bude následne vybudovaný
nový chodník pre peších, ktorý je navrhnutý v celej dĺžke jednotnej šírky 1,5m. V rámci rekonštrukcie je
navrhnutá aj rekonštrukcia napojenia miestnej komunikácie na cestu II/500 osadením cestných
obrubníkov. Polomery napojenia sú navrhnuté R5, a tiež vyhotovenie napojenia MK na cestu II/500
zrealizovaním novej obrusnej vrstvy z asfaltobetónu, priemernej hrúbky 6cm.
2
1, odfrézovanie jestv. asfaltovej cesty 30,22m
2, prevedenie zarezania jestvujúceho asfaltového krytu v dl. 28,15m
3, vytrhanie jestvujúcich cestných obrubníkov 28,15m
Smerové pomery: Riešenie výstavby chodníka sa začína napojením na jestvujúcu spevnenú plochu pred
obchodom. Trasa kopíruje jestvujúcu cestu II/500 od km 0,000 do km 0,00969, kde bude novo budovaný
chodník ukončený pri napojení na miestnu komunikáciu.
Sklonové pomery: Výškové vedenie trasy kopíruje jestvujúcu cestu II/500.
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Úsek č.2
Úsek č.2 začína od napojenia na miestnu komunikáciu. V tomto úseku je navrhnutá rekonštrukcia
2
jestvujúceho chodníka. Po vybúraní jestvujúceho asfaltového chodníka 171,8m , vytrhaní cestných
obrubníkov 116,3m a záhonových obrubníkov 89,1m, a zarezaní jestvujúceho asfaltového krytu cesty
2
2,14m , bude následne vybudovaný nový chodník pre peších, ktorý je navrhnutý v celej dĺžke jednotnej
šírky 1,5m.
Smerové pomery: Riešenie rekonštrukcie chodníka sa začína napojením na jestvujúcu miestnu
komunikáciu. Trasa kopíruje jestvujúcu cestu II/500 od km 0,000 do km 0,11321, kde bude novo budovaný
chodník ukončený pred RD č.170 (napojenie na jestvujúci chodník-zámková dlažba).
Sklonové pomery: Výškové vedenie trasy kopíruje jestvujúcu cestu II/500.
III. etapa (RD č.167-RD č.150)
Rekonštrukcia chodníka v III. etape začína od RD č.167. Po vybúraní jestvujúceho asfaltového chodníka
2
488,19m , vytrhaní cestných obrubníkov 322,96m a záhonových obrubníkov 248,44m, a zarezaní
jestvujúceho asfaltového krytu na ceste II/500 v dl. 322,96 resp.74,5m (vjazdy do RD), bude následne
vybudovaný nový chodník pre peších, ktorý je navrhnutý v celej dĺžke jednotnej šírky 1,5m.
Smerové pomery: Riešenie výstavby chodníka sa začína napojením na jestvujúci chodník pred RD č.167.
Trasa kopíruje jestvujúcu cestu II/500 od km 0,000 do km 0,32317, kde bude novo budovaný chodník
ukončený, za vjazdom do RD č. 150 a bude napojený na jestvujúci chodník.
Sklonové pomery: Výškové vedenie trasy kopíruje jestvujúcu cestu II/500.
Všetky materiály a výrobky, ktoré sú špecifikované konkrétnym obchodným názvom výrobku, alebo
výrobcu môţu byť nahradené iným materiálom alebo výrobkom / ekvivalentom / pri zachovaní
rovnakých alebo vyšších technických parametrov ako je uvedené v zadaní. Túto skutočnosť je
povinný uchádzač preukázať vo svojej ponuke – opisom ako aj technickou špecifikáciou
ponúkaného typu výrobku – svietidla a následne pred dodaním takéhoto výrobku na stavbu
predloţením príslušných dokladov. Na zmenu materiálu uchádzač upozorní vo svojej predloţenej
ponuke.

,
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E.

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.

2

Cena uvedená v ponuke musí byť vyjadrená v EURO s presnosťou na dve desatinné miesta. Cena
musí byť konečná, vrátane všetkých nákladov spojených s poskytovaním predmetu zákazky v mieste
plnenia.

3

Uchádzač ponúknutú cenu za predmet zákazky v súlade s bodom 1. až 2. tejto časti SP uvedie v
návrhu zmluvy, ktorý musí byť súčasťou ponuky.

4

Ponúknutá cena bude vychádzať z ocenenia položiek, uvedených v zadaní súťažných podkladov. Kaţdá
poloţka v zadaní musí byť ocenená výstupov realizovaným v rámci uvedenej poloţky číslom
väčším ako 0. Zadanie je súčasťou súťažných podkladov.

4.1 V záväzných jednotkových cenách ako aj vo výsledku ponukovej cene budú zahrnuté všetky náklady
uchádzača súvisiace so zhotovením stavby a ďalšími záväzkami uchádzača, ktoré sú podrobne
špecifikované v súťažných podkladoch.
4.2 Uchádzač v priebehu prípravy ponuky preverí, či sú všetky materiály a výrobky požadované pre zákazku
k dispozícii a či termíny ich dodávok umožňujú dokončenie diela v stanovenej dobe. Na realizáciu
zákazky bude použitý materiál rovnakých alebo materiál podobných technických vlastností ako je
uvedené v projektovej dokumentácií. Na navrhovanú zmenu materiálu uchádzač verejného obstarávateľa
upozorní vo vypracovanej ponuke.
5

Ponúknuté ceny uvedené v rozpočte a zosumarizované v celkovej cene ponuky uchádzača budú
záväzné pri uzavieraní a podpise zmluvy o dielo s úspešným uchádzačom a platné počas celej doby
realizácie diela .

6

Do zmluvne dohodnutej ceny predmetu zmluvy počas platnosti zmluvy bude prípustné premietnuť:

6.1

zmenu sadzby DPH,

6.2 zníženie ceny z titulu zmeny rozsahu predmetu zmluvy, na základe dohody zmluvných strán písomnou
formou dodatku k zmluve,
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F.

OBCHODNÉ PODMIENKY PLNENIA PREDMETU ZÁKAZKY

1. Uchádzač musí ako súčasť svojej ponuky predložiť podpísaný návrh zmluvy, ktorej obsah tvorí časť F
Súťažných podkladov.
2. Návrh zmluvy uchádzača musí zachovať všetky podmienky a stanovenú štruktúru. Verejný obstarávateľ
požaduje od uchádzačov zaradiť do návrhu zmluvy požiadavky v minimálnom rozsahu uvedenom v tejto
časti súťažných podkladov. Do predloženého návrhu zmluvy je možné doplniť : č. zmluvy, do časti : do
Čl. I- svoje identifikačné údaje , do Článku IV. – cenu diela ,Článku VII. Odst. 7.3 – meno a priezvisko
stavbyvedúceho.

Zmluva o dielo č . .................
Čl. I.
ZMLUVNÉ STRANY
1. OBJEDNÁVATEĽ:
Názov organizácie:
Sídlo organizácie:
Kontaktná osoba:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie :
Č. účtu :
Telefón:
Fax:
e-mail:
Web:

Obec Sobotište
č.11, 906 05 Sobotište
Mgr. Dušan Horňák - starosta obce
00310018
2021927633
PRIMA Banka Slovensko a.s.
2602168002/5600
034 628 2102, 0904 622 601
034 628 2232
obecsobotiste@stonline.sk, obecsobohornak@mail.t-com.sk
www.obecsobotiste.sk

15.2 ZHOTOVITEĽ
(pozn.: presný názov a sídlo firmy podľa výpisu z obchodného registra,
živnostenského listu alebo iného oprávnenia na podnikanie).
Zastúpený
Osoby oprávnené na jednanie vo veciach
a) zmluvných
b) technických
c) stavbyvedúci
Bankové spojenie
číslo účtu
IČO
DIČ
číslo telefónu
Fax
E-mail
Zápis v
Čl. II.
PREDMET ZMLUVY
2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť pre objednávateľa dielo podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve
a v súlade s požiadavkami objednávateľa.
2.2. Objednávateľ sa zaväzuje dielo zhotovené v súlade s touto zmluvou prevziať a zaplatiť dohodnutú cenu
podľa čl. IV.
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2.3.

Predmetom zmluvy je zhotovenie diela: Rekonštrukcia a výstavba chodníkov v obci Sobotište.

2.4. Rozsah diela je riešený podľa projektovej dokumentácii stavby – spracovanej hlavným projektantom :
Ing. P. Melišom.
2.5.

Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu zoznámil s rozsahom a povahou diela, že sú mu známe
technické a kvalitatívne podmienky k realizácii diela, a že disponuje takými kapacitami a odbornými
znalosťami, ktoré sú k zhotoveniu diela potrebné.

Čl. III.
KVALITA PREDMETU DIELA
15.3 Zhotoviteľ do 10 – tich od účinnosti zmluvy poistí celú stavbu na dobu realizácie.
15.4 Dielo musí byť zhotovené v zmysle čl. II., nesmie mať žiadne vady a nedostatky brániace jeho riadnemu
užívaniu, alebo spôsobujúce rýchlejšie opotrebenie diela.
15.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať dielo ako celok naraz, ak sa v priebehu zhotovovania diela zmluvné
strany nedohodnú na odovzdaní a prevzatí niektorých častí samostatne.
15.6 Zhotoviteľ realizujúci zmluvne dohodnuté práce, je povinný dokladovať kvalitu vykonaných prác od
začiatku po ukončenie diela nasledovnými dokumentmi, ktoré odovzdá objednávateľovi súčasne
s odovzdaním diela:
 správou o vykonaní prác s prípadným opisom vykonaných zmien a odchýlok od dokumentácie, ktoré
boli objednávateľom vopred odsúhlasené,
 zápisy, protokoly a osvedčenia o vykonaných skúškach použitých materiálov
 osvedčenia o akosti použitých materiálov
 kópie zo stavebného denníka ( v stavebnom denníku nie je možné vytrhávať strany, ani zatierať
záznamy )
 doklady o preukázaní zhody, atesty, certifikáty použitých výrobkov na zhotovenom diele
 potvrdenie o odstránení vád a nedorobkov ( v prípade ak boli zistené )
 preberací protokol o odovzdaní a prevzatí ukončenej verejnej práce
Čl. IV.
CENA DIELA
4.1

Zmluvné strany sa dohodli na cene diela za dohodnutých podmienok a v zmysle zákona č. 18/1996 Z.
z. o cenách, v znení neskorších predpisov
vo výške: ................................................................................................................ Eur ( vrátane DPH )
slovom:.............................................................................................................Eur vrátane DPH
Z toho : cena diela bez DPH ...............................................................................Eur
DPH 20 % .............................................................................................Eur

4.1.2. Zhotoviteľ vyhlasuje, že sa riadne oboznámil s predmetom diela, fyzicky si obhliadol a oboznámil sa
s pôvodným stavom a súvisiacimi dokumentmi a vyhlasuje, že cena diela, ktorú v súťaži ponúkol, a ktorá
je uvedená v tejto zmluve, nie je podhodnotená a za túto cenu je spôsobilý vykonať dielo riadne a včas.
4.2

Podrobná špecifikácia ceny diela s vymedzením kvalitatívnych a dodacích podmienok je uvedená v
prílohe č. 1 tejto zmluvy – rozpočet stavby s príslušným výkazom výmer.

4.3

Cena diela, dohodnutá oboma zmluvnými stranami zahŕňa všetky vykázané a ocenené práce a dodávky,
odborné posudky, vyjadrenia, skúšky a ďalšie súvisiace práce, ktoré budú potrebné či už pri realizácii,
alebo potrebné k prevzatiu stavby a jej odovzdaniu do užívania.

4.5.

Cena dohodnutá v bode. 4.1 kryje náklady potrebné na dodržanie zmluvne dohodnutých kvantitatívnych,
kvalitatívnych, dodacích a platobných podmienok podľa tejto zmluvy a súťažných podkladov a to najmä:
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a) technicko-kvalitatívnych parametrov uvedených v:
- súvisiacich technických normách a predpisoch, platných na území SR
- súvisiacich technických normách a predpisoch, platných pre SR ako člena Európskej únie
- normách a technických podmienkach, uvedených v projekte pre realizáciu stavby, v súťažných
podmienkach, v súťažných podkladoch,
b) podmienok realizácie diela:
- údržba a vypratanie zariadenia staveniska,
- vykonanie garančných skúšok,
- náklady na odvoz a poplatky za uloženie prebytočného výkopu a stavebnej sute,
- náklady na odvoz prebytočného materiálu,
- náklady súvisiace s bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci počas výstavby,
- náklady na zaistenie bezpečnosti technických zariadení počas výstavby
- poistenie diela, t.j. stavby i osôb na nej pracujúcich
- náklady na vlastnú vodorovnú a zvislú dopravu,
- náklady, spojené s obmedzeným priestorom staveniska,
- náklady na zabezpečenie vykonávania stavebných prác v neobvyklých podmienkach a v
nepriaznivom počasí
- náklady, súvisiace s užívaním verejných plôch a s osobitným užívaním verejných komunikácií,
náklady na dočasné dopravné značenie počas výstavby
- náklady na udržiavanie čistoty a poriadku na stavenisku a v jeho bezprostrednom okolí
- náklady spojené s prípravou staveniska, vytýčením IS a oplotením a ochranou staveniska
4.6. Zhotoviteľ sa nemôže dovolávať a uplatňovať nároky na zvýšenie ceny diela v prípadoch:
a) vlastných chýb,
b) nepochopenia súťažných podmienok, súťažných podkladov a realizačných projektov,
c) nedostatočnej prípravy ponuky
d) nedostatkov riadenia a koordinácie činností pri príprave a realizácii diela,
e) zvýšenia cien dodávok a prác pre stavbu, okrem prípadov riešených v tejto zmluve.
4.7. Ako podklad pre ocenenie diela, z ktorých vyplýva kvalitatívny, kvantitatívny, konštrukčný, materiálový
rozsah prác a charakteristické špecifikácie dodávok boli predložené:
- zadanie
- súťažné podmienky
- projektová dokumentácia
4.8.

Objednávateľ si vyhradzuje právo doplniť predmet diela o ďalšie práce a dodávky a to i bez súhlasu
zhotoviteľa, ktorý je povinný tieto práce a dodávky za úhradu zabezpečiť.

4.9. Objednávateľ je oprávnený pred realizáciou diela redukovať rozsah prác prípadne zámenu materiálov
oproti projektovej dokumentácii.
4.10. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že pri realizácii diela nepoužije materiál, o ktorom je v dobe jeho zabudovania
známe, že je škodlivý resp. je po záručnej dobe, alebo vykazuje iné vady a nedostatky.
4.11. V prípade, že pri realizácii sa vyskytnú nepredvídané práce na viac, je nutné s tým oboznámiť
objednávateľa, zaznamenať ich v stavebnom denníku a musia byť vopred odsúhlasené a potvrdené
objednávateľom. Zhotoviteľ vyhotoví súpis prác a dodávok na viac, ku ktorému sa vyjadrí technický dozor
objednávateľa. Ak má súpis vady, vráti sa zhotoviteľovi na prepracovanie.
Čl. V.
ČAS PLNENIA
5.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo: Rekonštrukcia a výstavba chodníka v obci Sobotišti.
Začatie prác
: po vyzvaní objednávateľom do 10 – tich dní po odovzdaní
staveniska,
ukončenie
: do 4 mesiacov ,odo dňa účinnosti zmluvy.
5.2. Zhotoviteľ je povinný bez meškania písomne informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá
bráni alebo sťažuje realizáciu predmetu diela.
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5.3. V prípade, že zhotoviteľ bude v omeškaní s plnením pracovných postupov z dôvodov ležiacich na jeho
strane o 10 pracovných dní alebo nedodržiava dobu výstavby a zároveň neinformuje objednávateľa podľa
bodu 5.2., považuje sa toto omeškanie alebo nesplnenie povinnosti za podstatné porušenie zmluvy.
5.4. Dodržanie termínu podľa bodu 5.1. je podmienené riadnym a včasným spolupôsobením objednávateľa
dohodnutým v tejto zmluve.
5.5.

V prípade, že zhotoviteľ mešká so zhotovením diela podľa bodu 5.1. má objednávateľ právo žiadať
náhradu vzniknutej škody, pričom zmluva zostáva v platnosti. Objednávateľ určí zhotoviteľovi (zápisom
do stavebného denníka) primeraný dodatočný čas plnenia zmluvy a v prípade, že zhotoviteľ nezhotoví
dielo ani v tomto dodatočnom čase, má objednávateľ právo odstúpiť od zmluvy.
Čl. VI.
PLATOBNÉ PODMIENKY

6.1. Objednávateľ financuje predmet zmluvy z vlastných zdrojov, z rozpočtu obce v roku 2014 v zmysle
splátkového kalendára . Splátky budú realizované v trvaní 8 rovnomerných častí od 04/2014 – 11/2014,
mesačne do 30 dňa príslušného mesiaca
Objednávateľ neposkytuje preddavky ani zálohy. Úhrada predložených faktúr za predmet zákazky bude
hradená bezhotovostným prevodom, na základe odsúhlaseného zisťovacieho protokolu a v súlade so
splátkovým kalendárom , ktorý tvorí nedeliteľnú súčasť zmluvy o dielo.
Lehota splatnosti faktúr 30 dní od jej doručenia a odsúhlasenia objednávateľom.
15.7 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že bude svoje práce vyúčtovávať overiteľným spôsobom, faktúra bude zostavená
na základe vopred odsúhlaseného podrobného súpisu vykonaných prác, písomne potvrdená stavebným
dozorom objednávateľa. Objednávateľ si vyhradzuje právo uhradiť iba skutočne zrealizované a písomne
odsúhlasené stavebné práce, výkony , dodávky a montáže.
6.3. Faktúra budú obsahovať tieto údaje:
a) označenie diela,
b) číslo zmluvy,
c) číslo faktúry
e) deň zdaniteľného plnenia,
f) deň vystavenia faktúry, deň odoslania a deň splatnosti faktúry,
g) označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť,
h) fakturovaná základná čiastka bez DPH, čiastka DPH v percentách a v EUR a celková fakturovaná
suma,
j) meno osoby, ktorá faktúru vystavila,
k) pečiatka a podpis oprávnenej osoby.
Zhotoviteľ doručí objednávateľovi faktúru spolu s prílohami v štyroch origináloch.

.
Čl. VII.
PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA
7.1. Odovzdanie staveniska
7.1.1. Objednávateľ odovzdá protokolárne zhotoviteľovi stavenisko s právoplatnými povoleniami
a rozhodnutiami.
Túto skutočnosť zaznamenajú zmluvné strany zápisom v stavebnom denníku, ktorého vedenie je
povinný zhotoviteľ začať dňom odovzdania a prevzatia staveniska.
7.1.2. Bezdôvodné odmietnutie prevzatia staveniska zhotoviteľom sa považuje za podstatné porušenie tejto
zmluvy.
7.1.3. V prípade činností nad (pod) jestvujúcimi inžinierskymi sieťami je potrebné riadiť sa pokynmi dotknutých
správcov sietí. Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady vytýčenie IS a v prípade porušenia ich na
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vlastné náklady i uvedie do pôvodného stavu. V prípade poškodenia IS zhotoviteľ nahradí v plnom
rozsahu vlastníkom IS spôsobenú škodu a nahradí aj škodu, ktorá vyradením IS vznikla odberateľom
energií a služieb.
7.2. Povinnosti a spolupôsobenie objednávateľa
Objednávateľ sa zaväzuje:
7.2.1.

Odovzdať pri preberaní staveniska všetky potrebné rozhodnutia príslušných orgánov potrebné na
zhotovenie diela.

7.2.2. Sledovať prostredníctvom svojho stavebného dozoru obsah stavebného denníka a k zápisom v ňom
uvedeným sa vyjadriť do troch pracovných dní, inak sa má za to, že s obsahom zápisu súhlasí.
Objednávateľ je oprávnený:
7.2.3. Kontrolovať dielo v každom stupni jeho zhotovovania. Ak pri kontrole zistí, že zhotoviteľ porušuje svoje
povinnosti má právo žiadať, aby zhotoviteľ odstránil vady vzniknuté vadným zhotovovaním diela a ďalej
ho zhotovoval riadne. V prípade, že zhotoviteľ v primeranej dobe, dohodnutej v stavebnom denníku
nevyhovie týmto požiadavkám objednávateľa, považuje sa to za .podstatné porušenie zmluvy.
7.3. Povinnosti zhotoviteľa
Zhotoviteľ sa zaväzuje:
7.3.1. Viesť prostredníctvom (....................................- stavbyvedúceho) stavebný denník, do ktorého bude
zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce pre zhotovenie diela, najmenej však v rozsahu ustanovenom
v pokynoch pre vedenie stavebných denníkov vydaných MV SR a Zväzom stavebných podnikateľov
Slovenska a v zákone č. 50/1976 Z. z. v znení neskorších predpisov .
7.3.2. Dodržiavať pokyny dané mu objednávateľom, týkajúce sa diela, počas zhotovovania diela.
7.3.3. Sledovať obsah stavebného denníka a k zápisom v ňom uvedených sa vyjadriť do troch pracovných dní,
inak sa má za to, že s obsahom zápisu súhlasí.
7.3.4. Zabezpečiť dielo proti krádeži a poškodeniu. Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na zhotovovanom
diele do doby písomného odovzdania diela objednávateľovi. Zhotoviteľ na vlastné náklady zabezpečí
ochranu staveniska, zabezpečí jeho funkčnosť po celú dobu výstavby a zabezpečí čistotu komunikácie
po výjazde vozidiel zo stavby.
7.3.5. Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb v priestore
staveniska a ochrannej zóne staveniska na verejnom priestranstve, vykoná také bezpečnostné
opatrenia, aby nedošlo k ohrozeniu osôb v okolí staveniska na verejnom priestranstve.
7.3.6. Zabezpečiť vo svojej réžii pracovníkov osobnými ochrannými pomôckami pre ochranu zdravia. Odborné
práce musia byť vykonané len pracovníkmi zhotoviteľa alebo jeho dodávateľov, ktorí majú príslušnú
kvalifikáciu na vykonanie týchto prác a sú odborne zaškolení na špecializované práce. Zhotoviteľ je
povinný všetkých pracovníkov stavby oboznámiť a zaškoliť z predpisov BOZP a dohliadať na ich
dodržiavanie počas výstavby.
7.3.7. Počas výstavby neznížiť štandard, rozsah, kvalitu, životnosť a akosť dodávok stavebných materiálov,
dodávok a postupov, či iných dodaných výrobkov, ktoré budú tvoriť súčasť stavby.
7.3.8. Počas realizácie plne rešpektovať všeobecné technické požiadavky a obchodné podmienky stavebných
prác a zhotoviť stavbu i jednotlivé práce a postupy v súlade s nimi. Zhotoviteľ je viazaný akceptovať
záväznosť všetkých slovenských technických noriem, vyhlášok a predpisov, ktoré sa týkajú
predmetného diela. Všetky použité materiály a výrobky pri realizácii prác musia mať certifikát
o preukázaní zhody platný pre Slovenskú republiku.
7.3.9. Stavenisko, ochranné pásmo staveniska a všetky vstupy na stavenisko musia byť zabezpečené tak, aby
neprišlo k ohrozeniu tretích osôb. Zo staveniska je zhotoviteľ povinný vylúčiť nadmerné zaťažovanie
životného prostredia (napr. hlukom, prašnosťou). V prípade znečistenia verejnej komunikácie či
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priestranstva je povinný zabezpečiť ich okamžité vyčistenie.

Čl. VIII.
ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA
8.1.

Povinnosť zhotoviť dielo riadne a včas splní zhotoviteľ odovzdaním diela objednávateľovi na základe
protokolu o odovzdaní a prevzatí diela. Pripravenosť na odovzdanie je zhotoviteľ povinný oznámiť
objednávateľovi písomne doporučeným listom najmenej 5 dní vopred.

8.2.

K odovzdaniu a prevzatiu dokončeného diela pripraví zhotoviteľ tieto doklady:
 zápisy, protokoly a osvedčenia o vykonaných skúškach použitých materiálov, revízne správy
s kladným verdiktom,
 osvedčenia o akosti použitých materiálov
 kópie zo stavebného denníka
 doklady o preukázaní zhody, atesty, certifikáty použitých výrobkov na zhotovenom diele
 potvrdenie o odstránení vád a nedorobkov (v prípade ak boli zistené)
 preberací protokol o odovzdaní a prevzatí ukončenej verejnej práce
V prípade, ţe pri odovzdaní diela nebude odovzdaný niektorý z týchto dokladov, má sa za to, ţe
dielo má vady.

8.3. Zhotoviteľ je povinný pri odovzdaní a prevzatí diela, dielo odovzdať vyčistené od zvyšných materiálov
spolu so záberom plôch využívaných k zhotoveniu diela tak, aby bolo možné dielo riadne prevziať
a užívať. Súčasne je povinný uviesť do pôvodného stavu terénne úpravy v okolí objektu, ak počas
realizácie prác došlo k ich poškodeniu.
8.4.

Ak pri preberaní diela objednávateľ zistí, že dielo má vady, dielo neprevezme a spíše so zhotoviteľom
zápis o zistených vadách, spôsobe a termíne ich odstránenia. Zhotoviteľ má povinnosť odovzdať dielo po
odstránení týchto vád.

8.5. Dielo sa považuje za ukončené dňom potvrdeného odovzdávacieho protokolu o odovzdaní a prevzatí
diela, návrh ktorého pripraví zhotoviteľ.
Čl. IX.
SANKCIE
9.1. Zhotoviteľ je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu :
a) za nedokončenie diela v stanovenom termíne – 0,05% za každý deň omeškania
b) za neodstránenie vád v stanovenom termíne – 0,05% za každý deň omeškania
c) za neodstránenie závady v záručnej lehote po odovzdaní stavby – 0,05% za každý
deň omeškania
9.2.

V prípade omeškania objednávateľa s úhradou čiastkových platieb alebo vyúčtovania ceny za dielo, má
zhotoviteľ nárok na úrok z omeškania vo výške 0,02 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania.
Čl. X.
ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY, ZÁRUKA ZA KVALITU

10.1.

Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude vyhotovené v súlade s ustanovením čl. II. a bude mať
vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

10.2. Dielo má vady ak:
a) nie je dodané v požadovanej kvalite,
b) vykazuje nedorobky, t.j. nie je vykonané v celom rozsahu
c) sú vady v dokladoch nutných na užívanie podľa bodu 8.2.,
d) má právne vady v zmysle § 559 Obchodného zákonníka alebo je dielo zaťažené
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tretích osôb.
10.3. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli priamo spôsobené použitím podkladov alebo vecí prevzatých
od objednávateľa a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť,
prípadne na ňu písomne upozornil objednávateľa, ale ten na ich použití písomne trval.
10.4. Záručná doba na dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy je 60 mesiacov. Záručná doba začína plynúť
dňom protokolárneho prevzatia diela objednávateľom a neplynie v čase, kedy objednávateľ nemohol
dielo užívať pre vady, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ.
10.5. Zárukou zhotoviteľ preberá záväzok, že predmet diela bude počas záručnej doby spôsobilý na použitie
na dohodnutý účel a zachová si dohodnuté vlastnosti a kvalitu v čase svojej životnosti.
10.6. Objednávateľ sa zaväzuje, že reklamáciu vady diela uplatní bezodkladne po jej zistení písomne. Za
písomne uplatnenú reklamáciu sa považuje aj reklamácia podaná faxom a zároveň listovou zásielkou.
Čl. XI.
ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU
11.1. Zhotoviteľ zodpovedá za všetky škody, ktoré vzniknú objednávateľovi, alebo tretej osobe v dôsledku
porušenia jeho povinností, vyplývajúcich z tejto zmluvy.
11.2. V prípade vzniku škody porušením povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy ktorejkoľvek zmluvnej strane,
má druhá strana nárok na úhradu vzniknutej škody.
Čl. XII.
PRECHOD VLASTNÍCTVA A NEBEZPEČENSTVO ŠKODY
12.1. Vlastníkom diela počas jeho realizácie je objednávateľ.
12.2. Stavebný materiál a zariadenia potrebné na zhotovenie diela zabezpečuje zhotoviteľ. Zhotoviteľ zostáva
vlastníkom týchto vecí až do ich pevného zabudovania do stavby, ktorá je predmetom tejto zmluvy.
12.3. Nebezpečenstvo škody na diele ako aj na veciach a materiáloch potrebných na zhotovenie diela znáša
zhotoviteľ až do času protokolárneho prevzatia diela objednávateľom.
Čl. XIII.
ĎALŠIE ZMLUVNÉ DOJEDNANIA
13. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri plnení predmetu tejto zmluvy dodržiavať ustanovenia vyhlášky
práce a technických zariadení pri stavebných prácach.

o bezpečnosti

Čl. XIV.
ODSTÚPENIE OD ZMLUVY
14.1 Ak sa porušenie zmluvnej povinnosti zmluvnou stranou považuje v zmysle tejto zmluvy, alebo v zmysle §
345 Obchodného zákonníka za podstatné porušenie zmluvy, môže
oprávnená strana od zmluvy
odstúpiť, pokiaľ to oznámi písomne druhej zmluvnej strane bez zbytočného odkladu, najneskôr však do
15 dní potom, ako sa o porušení dozvedela.
14.2. Pre určenie lehoty v zmysle bodu 14.1. je rozhodujúci dátum poštovej pečiatky odoslania oznámenia.
14.3. Ak oprávnená strana oznámi druhej strane, že na splnení zmluvných povinností naďalej trvá, alebo
nevyužije v lehote právo od zmluvy odstúpiť, môže od zmluvy odstúpiť len spôsobom pre nepodstatné
porušenie zmluvy v zmysle § 346 Obchodného zákonníka.
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14.4. Ak oprávnená strana v lehote na odstúpenie od zmluvy podľa bodu 14.1. stanoví na dodatočné plnenie
dodatočnú lehotu, vzniká jej právo odstúpiť od zmluvy po márnom uplynutí dodatočnej lehoty.
14.5. Odstúpením od zmluvy zmluva zaniká dňom doručenia prejavu vôle oprávnenej strany, druhej zmluvnej
strane.
14.6. Odstúpením od zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti strán zo zmluvy, okrem nárokov na náhradu
škody, nárokov na dovtedy uplatnené zmluvné resp. zákonné sankcie a nárokov vyplývajúcich
z ustanovení tejto zmluvy o poskytovaní záruky a zodpovednosti za vady za časť diela, ktoré bolo do
odstúpenia zrealizované.
14.7. Vysporiadanie pohľadávok z titulu odstúpenia od zmluvy:
a) časť diela zhotoveného do odstúpenia od zmluvy zostáva vlastníctvom objednávateľa
b) v prípade odstúpenia od zmluvy sú zmluvné strany povinné vzájomne vysporiadať svoje
záväzky a pohľadávky.

Čl. XV.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
15.1. Na vzťahy medzi zmluvnými stranami, vyplývajúce z tejto zmluvy, ale ňou výslovne neupravené, sa
vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka.
15.8 Zmeny a doplnky tejto zmluvy možno uskutočniť len písomne, formou dodatku k zmluve, podpísaného
obidvomi zmluvnými stranami.
15.9 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú prílohy č. : rozpočet s výkazom výmer, splátkový kalendár –
harmonogram splátok.
15.10 Zmluvné strany sa dohodli, že práva ,povinnosti a pohľadávky, ktoré im vznikli podľa tejto zmluvy nie
je možné postúpiť na tretiu osobu.
15.11 Zmluva o dielo nadobúda platnosť dňom podpísania obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť dňom
nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.
15.12 Zmluvné strany výslovne prehlasujú, že táto zmluva zodpovedá ich slobodnej vôli, uzavierajú ju
dobrovoľne, nie v núdzi za nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu s jej obsahom ju
podpisujú.

15.13

Zmluva je vyhotovená v 4 rovnopisoch, z toho 2 obdrží objednávateľ a 2 zhotoviteľ .

V ...............................dňa ............

Objednávateľ :
Obec Sobotište
Mgr. Dušan Horňák – starosta obce

V ....................................dňa............

Zhotoviteľ :
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Príloha : Rozpočet
Splátkový kalendár

PODLIMITNÁ

ZÁKAZKA

(práce)
Názov predmetu zákazky
Rekonštrukcia a výstavba chodníka v obci Sobotište

Sumarizačný formulár návrhu uchádzača na plnenie kritéria
Uvedený návrh je pre uchádzača záväzný. Pri uzatváraní zmluvného vzťahu je zapracovaný v príslušných
článkoch zmluvy o dielo.

Kritérium

Cena s DPH

100 %

Návrh kritéria

V EURO

...........................

V …………………………dňa ..........................

Meno a podpis štatutárneho
zástupcu
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Názov predmetu zmluvy
Rekonštrukcia a výstavba chodníka v obci Sobotište

Splátkový kalendár
Splátkový kalendár je prílohou Zmluvy o dielo.
Mesiac splátky

Výška splátky v € s DPH

Máj 2014
Jún 2014
Júl 2014
August 2014
September 2014
Október 2014
November 2014
December 2014
Spolu:

V ...............................dňa ............

Objednávateľ :
Obec Sobotište
Mgr. Dušan Horňák – starosta obce

V ....................................dňa............

Zhotoviteľ :
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