Obec Sečianky, Sečianky 89, 991 10 Sečianky, IČO: 00 648 574

VÝZVA
NA PREDKLADANIE PONÚK
podľa ust. § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej „ZVO“).

Názov zákazky: Zberný dvor v obci Sečianky

I. VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE
1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov organizácie:
Obec Sečianky
Sídlo:
Sečianky 89, 991 10 Sečianky
IČO:
00 648 574
Štatutárny zástupca:
PhDr. Jozef Deák - starosta obce
DIČ:
2021173440
Tel. č.:
+421 908 305 158
E-mail:
ocusecianky@gmail.com
Internetová stránka:
http://www.secianky.ocu.sk/
Verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
2. Kontaktné miesto a miesto predloženia/doručenia ponuky:
Obchodné meno:
MP Profit PB, s.r.o.
Adresa:
Podzámska 34/A, 940 02 Nové Zámky
IČO:
50 068 849
Kontaktná osoba:
Ing. Katarína Százová
Telefón:
+ 421 918 373 314
Email:
katarina.szazova@mpprofit.sk
3. Financovanie predmetu zákazky:
Zákazka je financovaná z operačného programu Kvalita životného prostredia (ďalej „OP KŽP“),
Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zameraná na triedený zber KO, mechanickobiologickú úpravu zmesového KO a zhodnocovanie biologicky rozložiteľného KO v najmenej
rozvinutých okresoch, kód výzvy OPKZP-PO1-SC111-2017-32 vo výške 85 % z Kohézneho fondu, 10
% zo štátneho rozpočtu a z prostriedkov verejného obstarávateľa vo výške 5 % z celkových
oprávnených výdavkov projektu.

4. Predpokladaná hodnota zákazky:

149 184,86 EUR bez DPH

Obec Sečianky, Sečianky 89, 991 10 Sečianky, IČO: 00 648 574
II. PREDMET ZÁKAZKY
5. Predmet zákazky:
Názov stavby: ZBERNÝ DVOR V OBCI SEČIANKY
Druh zákazky: Stavebné práce
CPV: 45210000-2

6. Stručný opis predmetu zákazky:
Projektová dokumentácia rieši vybudovanie a prevádzkovanie zberného dvora na zber a
zhromažďovanie ostatného komunálneho odpadu, ktorú obec plánuje zrealizovať na pozemku CKN parcela č. 982/21 – zastavané plochy a nádvoria na LV č. 176. Pozemok je umiestnený mimo
zastavaného územia obce, v k. ú. Sečianky. Rekonštrukcia príjazdovej cesty bude realizovaná na
pozemkoch C-KN parc.č.: 982/21, 982/25 a 982/16 – zastavané plochy a nádvoria na LV č. 176.
Vybuduje sa nová spevnená plocha, oplotenie areálu, upraví sa vjazd/výjazd, vybuduje sa krytý
sklad pre odpad, kontajnerová vrátnica so skladom na nemotorové náradie.
Na spevnenej ploche budú okrem komunikačných častí umiestnené aj zberné veľkokapacitné
nádoby na vybrané triedy odpadu: drobný stavebný odpad, biologický rozložiteľný odpad zo záhrad
parkov vrátane odpadu z cintorínov (okrem biologicky rozložiteľného odpadu a kuchynského
odpadu od prevádzkovateľov kuchýň), objemný odpad. Súčasťou tejto plochy je aj mostová váha
pre presnú evidenciu odpadov.
Krytý sklad na vybrané prúdy odpadov sa bude deliť na časť krytý sklad na odpad a uzavretý krytý
sklad na odpad. Krytá časť bude na skladovanie odpadu vo veľkokapacitných kontajneroch, kde je
nežiadúce zmáčanie napríklad dažďom. Krytá uzavretá časť sekcionálnymi vrátami je určená na
uskladnenie vybraných prúdov odpadov, ktoré treba zabezpečiť nielen pred nežiadúcimi
prírodnými vplyvmi, ale aj proti prípadnému vstupu nežiadúcich osôb mimo otváracích hodín
zberného dvora. V tomto objekte sa budú skladovať odpady: jedlé tuky a oleje, textílie a šatstvo.
Kontajnerová vrátnica sa bude skladať z dvoch častí. Jedna časť bude samotná vrátnica, ktorú bude
obsluha zberného dvora využívať ako dennú miestnosť, ako aj na evidenciu jednotlivých odpadov
nakoľko výstup z mostovej váhy bude zobrazovaný v tejto miestnosti. Druhá časť bude slúžiť na
uskladnenie nemotorového náradia pre prevádzku zberného dvora.
Vodovodná prípojka pre areál zberného dvora v obci Sečianky na parcele 982/21 sa napojí na
jestvujúcu obecnú vodovodnú prípojku. Pripojenie sa urobí vsadením T-kusu 40/40/40 za
vodomerom v jestvujúcej vodomernej šachte na parcele č. 188/1.
Areál zberného dvora je navrhnutý s osvetlením. Celý areál je navrhnutý ako bezbariérový.
Bilancia: celková zastavaná plocha 684 m2 (18 m x 38 m), na ktorej sa nachádza hlavný pozemný
prízemný objekt 96 m2 (16 m x 6 m), a stavba budovy zo samostatných modulov 30 m2 (2
kontajnerové bunky – 6 m x 2,5 m), nákladná váha 41,4 m2 (3 m x 13,8 m).
Členenie stavby na stavebné objekty
SO.01: Spevnená plocha
SO.02: Oplotenie
SO.03: Rekonštrukcia časti miestnej komunikácie
SO.04: Krytý sklad
SO.05: Kontajnerová vrátnica
SO.06: Prípojka NN
SO.07: Vnútro-areálové rozvody el.
SO.08: Prípojka vody do areálu
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Stavba bude slúžiť na dočasné uskladnenie vyseparovaných zložiek odpadov kategórie „O“
(Ostatné odpady) primárne na odpady, za ktorých zber a nakladanie s nimi je v súlade so
zákonom o odpadoch zodpovedná obec a na ktoré sa nevzťahuje rozšírená zodpovednosť
výrobcov podľa zákona o odpadoch a ktorým nie je biologicky rozložiteľný kuchynský odpad a
reštauračný odpad od prevádzkovateľa kuchyne. Na zbernom dvore sa bude realizovať len
triedený zber a nie zhodnocovanie odpadov.
Užívateľom a prevádzkovateľom zberného dvora bude obec Sečianky.
Podrobný opis a špecifikácia predmetu zákazky je uvedená v Prílohe č. 1 – Výkaz výmer a v Prílohe
č. 2 – Projektová dokumentácia tejto Výzvy.
7. Použitie ekvivalentných výrobkov alebo ekvivalentných technických riešení:
V prípade ak sa technické požiadavky v projektovej dokumentácii alebo vo výkaze výmer
odvolávajú na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, patent, typ, krajinu, oblasť alebo
miesto pôvodu alebo výroby, verejný obstarávateľ pripúšťa ponúknuť ekvivalentný výrobok,
zariaďovací predmet alebo materiál (ďalej len „ekvivalent“), pri dodržaní týchto podmienok:
Ekvivalentné položky budú spĺňať úžitkové, prevádzkové a funkčné charakteristiky, ktoré sú
nevyhnutné na zabezpečenie účelu, na ktoré je uvedený výrobok určený a musia mať
kvalitatívne rovnaké alebo lepšie vlastnosti a technické parametre ako je požadované pri
pôvodnej položke. Pri výrobkoch, príslušenstvách konkrétnej značky, uchádzač môže predložiť
aj ekvivalenty inej značky v rovnakej alebo vyššej kvalite.
Uchádzač musí v ponuke predložiť ako prílohu Zoznam ekvivalentných položiek podľa prílohy č. 6
tejto Výzvy, v ktorej uvedie čísla a názvy pôvodných položiek, ku ktorým ponúka ekvivalent, čísla
nových položiek, obchodný názov, typové označenie a technické parametre ponúkaného
ekvivalentu v takom rozsahu, aby verejný obstarávateľ vedel pri hodnotení ponuky posúdiť, či
ponúkaný výrobok, zariaďovací predmet alebo materiál je alebo nie je ekvivalentom k tomu, ktorý
bol požadovaný podľa výkazu výmer a projektovej dokumentácie.
Ak uchádzač nevyužije možnosť použitia ekvivalentu a neuvedie vo svojej ponuke obchodný názov
materiálu alebo výrobku, ktorý bol vo výkaze výmer označený obchodným názvom, bude mať
verejný obstarávateľ za to, že uchádzač uvažoval s tým materiálom, technológiou, prípadne
výrobkom, ktorého obchodný názov uviedol verejný obstarávateľ. V takomto prípade Zoznam
ekvivalentných položiek do ponuky nepredkladá.
8. Rozdelenie predmetu zákazky na časti:
Predmet zákazky sa nečlení na samostatné časti. Ponuku je potrebné predložiť na všetky položky
predmetu zákazky. Ponuka predložená len na časť zákazky nebude vyhodnocovaná a bude sa na
ňu hľadieť, akoby nebola predložená.
9. Variantné riešenie:
neumožňuje sa.
10. Obhliadka miesta:
V prípade záujmu je nutné si obhliadku miesta zhotovenia predmetu zákazky dohodnúť priamo so
štatutárnym zástupcom verejného obstarávateľa: PhDr. Jozef Deák – starosta obce (0908
305 158). Účasť na obhliadke je nepovinná a záujemca, ktorý sa nezúčastní obhliadky, môže
predložiť ponuku.
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III. OBCHODNÉ A ZMLUVNÉ PODMIENKY
11. Typ zmluvy:
Výsledkom verejného obstarávania bude Zmluva o dielo uzavretá v zmysle § 536 a nasl. zákona č.
513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a zákona č. 343/2015 Z.z.
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
(ďalej „ZoD“), ktorej vzor je uvedený v Prílohe č. 4 – Návrh Zmluvy o dielo.
Uchádzači nemajú právo meniť jej ustanovenia, nakoľko návrh ZoD je finálna verzia. Možná bude
len úprava chýb v písaní (pravopisné chyby, preklepy, medzery v texte a pod.) a doplnenie údajov
podľa predtlače (identifikačných údajov uchádzača, návrhov na plnenie kritérií).
12. Miesto plnenia predmetu zákazky:
Obec Sečianky, parcely registra KN „C“ 982/21, 982/25, 982/16, 188/1, v k.ú. Sečianky, okres Veľký
Krtíš, kraj Banskobystrický.
13. Lehota zhotovenia predmetu zákazky:
Začatie: dňom protokolárneho prevzatia staveniska. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať stavebné práce
do 3 pracovných dní po protokolárnom prevzatí staveniska. Zhotoviteľ je povinný písomne prevziať
stavenisko najneskôr do 5 dní odo dňa písomnej výzvy Objednávateľa na protokolárne prevzatie
staveniska.
Ukončenie: najneskôr do 4 mesiacov po protokolárnom prevzatí staveniska, avšak lehota sa môže
zmeniť v závislosti od návrhu uchádzača na plnenie stanovených kritérií, t.j. „Lehota realizácie“.
14. Ďalšie podmienky:
Vzhľadom na skutočnosť, že predmet zákazky bude financovaný z operačného programu Kvalita
životného prostredia ZoD nadobudne platnosť dňom jej podpisu štatutárnymi zástupcami oboch
Zmluvných strán a účinnosť, dňom nasledujúcim po dni kumulatívneho splnenia všetkých
nasledovných podmienok:
a) došlo k overeniu a následne právoplatnému schváleniu Verejného obstarávania v rámci jeho
administratívnej kontroly vykonanej Riadiacim orgánom/Sprostredkovateľským orgánom,
a) došlo k zverejneniu zmluvy v súlade so zákonom.
V prípade, ak overenie procesu verejného obstarávania bude so záporným výsledkom, ZoD
nenadobudne účinnosť a od počiatku sa zrušuje.
Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodávaným tovarom, prácami
a službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného
príspevku uzatvorenej medzi riadiacim orgánom a Objednávateľom, a to oprávnenými osobami a
poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť,
Oprávnené osoby sú:
a) Poskytovateľ a ním poverené osoby,
b) Útvar vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu a nimi
poverené osoby,
c) Najvyšší kontrolný úrad SR, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,
d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány (Úrad vládneho auditu) a osoby poverené na
výkon kontroly/auditu,
e) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
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f) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,
g) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až f) v súlade s príslušnými právnymi predpismi
SR a právnymi aktmi EÚ.

IV. CENA A SPÔSOB JEJ URČENIA
Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena za dodanie požadovaného predmetu zákazky uvedená v
ponuke uchádzača a v návrhu ZoD bude vyjadrená v mene EUR.
Uchádzač k vypracovaniu návrhu ceny použije dokument – Príloha č. 1 – Výkaz výmer tejto Výzvy.
Cena prác bude stanovená v súlade so zákonom č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších
predpisov, vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách.
Uchádzač stanoví cenu za obstarávaný predmet na základe vlastných výpočtov, činností, výdavkov
a príjmov podľa platných právnych predpisov.
Celková cena uvedená v ponuke uchádzača v návrhu ZoD musí platiť počas celého obdobia
trvania zmluvy a nie je možné ju zvýšiť. Uchádzač je pred predložením ponuky povinný vziať do
úvahy všetko, čo je nevyhnutné na úplné a riadne plnenie ZoD, pričom do svojich zmluvných cien
zahrnie všetky zmluvné záväzky a všetky náležitosti nevyhnutné na riadne vykonanie a odovzdanie
diela v rozsahu podľa projektovej dokumentácie, ktoré môžu akýmkoľvek spôsobom ovplyvniť
cenu a charakter ponuky alebo zhotovenie stavebných prác. V prípade, že uchádzač bude úspešný,
nebude akceptovaný žiadny nárok uchádzača na zmenu navrhovanej ceny z dôvodu chýb
a opomenutí jeho povinností.
Ak je uchádzač platiteľ DPH v zmysle príslušných predpisov, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu v
štruktúrovanom rozpočte v zložení:
• navrhovaná celková cena v EUR bez DPH,
• sadzba DPH v %,
• výška DPH v EUR,
• navrhovaná celková cena v EUR vrátane DPH.
Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie navrhovanú celkovú cenu v EUR (sadzbu a výšku DPH
neuvádza). Skutočnosť, že nie je platiteľom DPH uchádzač uvedie v ponuke.
V prípade, ak uchádzač nie je platiteľom DPH a v priebehu vykonávania predmetu zákazky sa stane
platiteľom DPH, nesmie to byť dôvod na prekročenie dohodnutej celkovej ceny za predmet
zákazky. Uchádzač bude povinný dovtedy nevyfakturovanú časť ceny znížiť o výšku DPH.

V. PODMIENKY ÚČASTI
15. § 32 Osobné postavenie
Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 ZVO:
- písm. e) je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu a
- písmena f) nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným
rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého
pobytu.
Uchádzač preukáže splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 ZVO dokladmi podľa § 32 ods. 2
ZVO, v origináloch alebo úradne overených fotokópiách:
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- e) písm. e) doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce
alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky.
- f) písm. f) doloženým čestným vyhlásením.
Podmienku účasti osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. e) ZVO uchádzač môže preukázať
podľa § 32 ods. 2, ods. 4, ods. 5, § 152 ods. 1 (Zápis do zoznamu hospodárskych subjektov) alebo
§ 152 ods. 3 ZVO.
Zápis do zoznamu hospodárskych subjektov je účinný voči každému verejnému obstarávateľovi,
obstarávateľovi, resp. osobe podľa § 8 a údaje v ňom uvedené nie je potrebné v postupoch
verejného obstarávania overovať. Verejný obstarávateľ pri vyhodnocovaní splnenia podmienok
účasti osobného postavenia overí zapísanie hospodárskeho subjektu v zozname hospodárskych
subjektov, ak uchádzač nepredložil doklady podľa § 32 ods. 2, 4 a 5 alebo iný rovnocenný zápis
alebo potvrdenie o zápise podľa § 152 ods. 3 ZVO.
Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienky účasti týkajúcich sa osobného postavenia
za každého člena skupiny osobitne. Oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce
alebo poskytovať službu preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú
má zabezpečiť.
Ak uchádzač alebo záujemca nepredloží z dôvodu použitia údajov z informačných systémov
verejnej správy v zmysle § 32 ods. 3 ZVO doklad podľa § 32 ods. 2 písm. e) ZVO, verejný
obstarávateľ si bude splnenie podmienky účasti overovať vo verejne dostupných informačných
systémoch verejnej správy. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo
obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky, doklad podľa § 32 ods. 2 písm. e) ZVO
predkladá v plnom rozsahu.
Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. f) ZVO bude uchádzač dokladovať predložením
originálu alebo úradne overenej kópie Čestného vyhlásenia o neuložení zákazu účasti vo
verejnom obstarávaní podľa Prílohy č. 7 tejto Výzvy.
Ak uchádzač takéto čestné vyhlásenie nepredloží, verejný obstarávateľ bude hodnotiť splnenie
tejto podmienky účasti na základe verejne dostupných informácií v registri vedenom Úradom
pre verejne obstarávanie https://www.uvo.gov.sk/register-osob-so-zakazom-490.html.
Verejný obstarávateľ neuzavrie zmluvu s uchádzačom, u ktorého existuje dôvod na vylúčenie
podľa § 40 ods. 6 písm. f) zákona.
16. § 34 Technická spôsobilosť alebo odborná spôsobilosť
Podľa § 34 ods. 1 písm. b) ZVO uchádzač preukáže svoju technickú alebo odbornú spôsobilosť:
zoznamom stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia
verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác; zoznam
musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení
uskutočnených stavebných 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.
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Uchádzač preukáže realizáciu stavebných prác rovnakých alebo obdobných predmetu zákazky
(pozemné stavby) za predchádzajúcich 5 rokov od vyhlásenia verejného obstarávania, pričom
minimálna súhrnná hodnota stavieb musí byť minimálne 140 000,00 EUR bez DPH alebo
ekvivalent tejto hodnoty v inej mene:
Uchádzač predloží Zoznam stavebných prác , ktorý bude obsahovať nasledovné údaje
- názov stavby,
- cena stavby celkom v Eur bez DPH,
- cenu uskutočnených prác za sledované obdobie v Eur bez DPH,
- miesto stavby,
- lehota výstavby (od - do),
- stručný popis stavby
- link na EVIDENCIU referencií, ak bol odberateľom verejný obstarávateľ podľa ZVO
Verejný obstarávateľ vyžaduje pri všetkých stavbách, uvedených v zozname, potvrdenie o
uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa
obchodných podmienok:
- ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dokladom je
REFERENCIA podľa tohto zákona zapísaná v Evidencii referencií vedenej UVO (postačuje uviesť
link – na referenciu v Zozname dodávok).
- bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o
uspokojivom 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.
- Ak obdobie realizácie stavebných prác uvedených v referencii prekračuje uvedené obdobie
predchádzajúcich 5 rokov (60 mesiacov) od vyhlásenia verejného obstarávania, uchádzač uvedie
v zozname stavebných prác alikvotnú časť hodnoty referencie za príslušné požadované obdobie
referencie.
- V prípade, že realizácia zákazky zahŕňala časť stavebných prác rovnakých alebo podobných ako
predmetu zákazky a časť stavebných prác iných ako predmet zákazky, uchádzač vyjadrí a vyčísli
tieto práce v Zozname stavebných prác.
- V prípade, že realizácia zákazky bola realizovaná uchádzačom len z časti (napr. člen združenia,
skupiny dodávateľov a pod.), uchádzač vyjadrí a vyčísli tieto stavebné práce v Zozname
stavebných prác.
- Ak je hodnota v referencie uvedená v inej mene ako v EUR, uchádzač uvedie v zozname
hodnotu referencie v pôvodnej mene a následne vykoná prepočet na menu EUR.
Prepočet cudzej meny na euro: uchádzač so sídlom v SR v aktuálnom prípade prepočtu
zahraničnej meny na euro použije kurz NBS platný (aktuálny) v posledný deň v príslušnom
kalendárnom roku, v ktorom došlo ku skutočnosti, rozhodujúcej pre preukázanie splnenia
predmetnej podmienky účasti. Uchádzač so sídlom mimo SR v aktuálnom prípade prepočtu
zahraničnej meny na euro použije kurz ECB (Európskej centrálnej banky) platný v posledný deň v
príslušnom kalendárnom roku, v ktorom došlo ku skutočnosti, rozhodujúcej pre preukázanie
splnenia predmetnej podmienky účasti.
Zoznam stavebných prác bude podpísaný uchádzačom a predložený ako originál alebo úradne
osvedčená kópia. Doklady budú predložené ako originál alebo úradne overená kópia, pokiaľ nie
je uvedené inak.
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Podľa § 34 ods. 1 písm. g) ZVO uchádzač preukáže svoju technickú alebo odbornú spôsobilosť:
údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácií osôb určených na plnenie
zmluvy alebo koncesnej zmluvy alebo riadiacich zamestnancov.
Uchádzač predloží:
- Doklad o odbornej spôsobilosti osoby, ktorá bude priamo zodpovedať za riadenie stavebných
prác v pozícii stavbyvedúceho, t. j. osvedčenie SKSI o vykonaní odbornej skúšky podľa zák. č.
138/1992 Zb. - odborné zameranie: Pozemné stavby, splnomocňujúce na vykonávanie vybraných
činností vo výstavbe podľa § 45 zák. č. 50/1976 Zb. alebo ekv. doklad o odbornej kvalifikácii vydaný
podľa právnych predpisov členských štátov EÚ na účely voľného poskytovania služieb v SR a štátov
mimo územia SR. Uchádzač predloží úradne overenú kópiu osvedčenia SKSI alebo výtlačok
profilu odborníka z webovej stránky SKSI alebo link-odkaz na web. stránku SKSI na profil
odborníka. Alebo ekvivalentný doklad vydaný mimo územia SR.
- Čestné vyhlásenie (originál), že stavbyvedúci bude reálne vykonávať služby na predmetnej
stavbe počas trvania celého zmluvného vzťahu.
Uchádzač alebo záujemca môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti
využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade
musí uchádzač alebo záujemca verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi preukázať, že pri
plnení zmluvy alebo koncesnej zmluvy bude skutočne používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť
využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Skutočnosť podľa druhej
vety preukazuje záujemca alebo uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej technickými
a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť. Z
písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne svoje kapacity počas celého trvania
zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej spôsobilosti
alebo odbornej spôsobilosti, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa požadovaného
osobného postavenia a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a
ods. 7; oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu preukazuje
vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky alebo koncesie, na ktorú boli kapacity záujemcovi alebo
uchádzačovi poskytnuté. Ak ide o požiadavku súvisiacu so vzdelaním, odbornou kvalifikáciou alebo
relevantnými odbornými skúsenosťami najmä podľa § 34 odseku 1 písm. g), uchádzač alebo záujemca
môže využiť kapacity inej osoby len ak táto bude reálne vykonávať stavebné práce alebo služby, na
ktoré sa kapacity vyžadujú.

VI. VYUŽITIE SUBDODÁVATEĽOV
Verejný obstarávateľ umožňuje plnenie predmetu zákazky s využitím subdodávateľov.
Verejný obstarávateľ vyžaduje, aby uchádzač v ponuke, najneskôr však v lehote súčinnosti
predložil doklad Zoznam subdodávateľov a podiel subdodávok podľa Prílohy č. 5 tejto Výzvy.
Navrhovaní subdodávatelia musia spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa
§ 32 ods. 1 písm. e) a f) ZVO a nesmú u nich existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm.
f) ZVO. Ak navrhovaný subdodávateľ nebude spĺňať určené podmienky účasti alebo ak
subdodávateľ, na ktorého sa vzťahuje povinnosť byť zapísaný v Registri partnerov verejného
sektora (ďalej „RPVS“) a zapísaný nebude, verejný obstarávateľ písomne požiada uchádzača o jeho
nahradenie. Verejný obstarávateľ vylúči z verejného obstarávania uchádzača, ak v stanovenej
lehote nenahradil subdodávateľa, ktorý nespĺňa podmienky účasti určené verejným
obstarávateľom novým subdodávateľom, ktorý spĺňa určené podmienky účasti.
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Verejný obstarávateľ stanovil v návrhu ZoD pravidlá pre využitie subdodávateľov a pre ich zmenu.

VII. LEHOTA VIAZANOSTI
17. Ponuka bude platná do: 29.2.2020

VIII. OBSAH A VYHOTOVENIE PONUKY
18. Obálka s ponukou bude obsahovať:
A) Vyplnený a podpísaný osobou oprávnenou konať za uchádzača dokument Návrh na plnenie
kritérií podľa Prílohy č. 3 tejto Výzvy – predložený ako originál alebo úradne overená kópia;
B) Vyplnený a podpísaný osobou oprávnenou konať za uchádzača návrh Zmluvy o dielo podľa
Prílohy č. 4 tejto Výzvy – predložený ako originál alebo úradne overená kópia;
C) Vyplnený a podpísaný osobou oprávnenou konať za uchádzača ocenený Výkaz výmer podľa
Prílohy č. 1 tejto Výzvy – predložený ako originál alebo úradne overená kópia, zároveň aj
v elektronickej podobe na pamäťovom médiu vo formáte xls/xlsx.
D) Vyplnený a podpísaný osobou oprávnenou konať za uchádzača dokument Zoznam
subdodávateľov a podiel subdodávok podľa Prílohy č. 5 tejto Výzvy – predložený ako originál
alebo úradne overená kópia;
E) Vyplnený a podpísaný osobou oprávnenou konať za uchádzača dokument Zoznam
ekvivalentných položiek podľa Prílohy č. 6 tejto Výzvy – predložený ako originál alebo úradne
overená kópia (len ak relevantné);
F) Vyplnený a podpísaný osobou oprávnenou konať za uchádzača dokument Harmonogram prác
na overenie vyhodnocovacieho kritéria č. 2 „Lehota realizácie“ – predložený ako originál alebo
úradne overená kópia (formu dokumentu si volí uchádzač);
G) Dokumenty preukazujúce splnenie podmienok účasti určené verejným obstarávateľom podľa
oddielu V. PODMIENKY ÚČASTI tejto Výzvy.
19. Jazyk ponuky:
Ponuky sa predkladajú v slovenskom alebo českom jazyku. Ak ponuku predkladá uchádzač so
sídlom mimo územia Slovenskej republiky, musí predložiť doklady v pôvodnom jazyku a súčasne
doložené prekladom do slovenského jazyka (úradný preklad), to neplatí pre ponuky, doklady a
dokumenty vyhotovené v českom jazyku.

IX. LEHOTA A MIESTO NA PREDLOŽENIE PONUKY
Ponuka a všetky doklady podľa oddielu VIII. OBSAH A VYHOTOVENIE PONUKY tejto Výzvy musia byť
predložené listinne v zalepenej obálke označenej heslom „NEOTVÁRAŤ – ponuka Zberný dvor v obci
Sečianky“, najneskôr dňa 28.11.2019, do 10:00 hod osobne, poštou alebo kuriérom na adresu
uvedenú v bode 2. tejto Výzvy - Kontaktné miesto a miesto predloženia/doručenia ponuky: MP Profit
PB, s.r.o., Podzámska 34/A, 940 02 Nové Zámky.
V prípade osobného doručenia uchádzači odovzdajú ponuku na kontaktnom mieste v pracovných
dňoch od 9.00 hod. do 15.00 hod, v posledný deň lehoty na predkladanie ponúk do 10:00 hod.
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UPOZORNENIE: Cenová ponuka predložená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk bude
uchádzačovi vrátená ako neotvorená a bude sa na ňu hľadieť, akoby ani nebola preložená.

X. OTVÁRANIE PONÚK
Neverejné otváranie ponúk
Dátum otvárania:
Miesto:
Postup pri otváraní ponúk:

28.11.2019, o 11:00 hod
MP Profit PB, s.r.o., Podzámska 34/A, 940 02 Nové Zámky
otváranie ponúk sa uskutoční bez prítomnosti uchádzačov,
za účasti verejného obstarávateľa a osoby poverenej k
realizácii verejného obstarávania

XI. KRITÉRIÁ NA HODNOTENIE PONÚK
Kritérium č. 1: „Celková cena s DPH“ v EUR (Váha: 90 bodov)
Kritérium č. 2: „Lehota realizácie“ v kalendárnych dňoch (Váha: 10 bodov)
Súčet váhových kritérií: max. 100 bodov
Kritérium č. 1: „Celková cena s DPH“ v EUR
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, v eurách. V ponukách uchádzačov, ktorí nie sú platcami DPH, bude vyhodnocovaná celková
cena predmetu zákazky v eurách. Ak uchádzač nie je zdaniteľnou osobou pre DPH, uvedie navrhovanú
zmluvnú cenu v EUR a skutočnosť, že nie je zdaniteľnou osobou pre DPH, uchádzač uvedie v ponuke.
V prípade, ak úspešný uchádzač nebude platca DPH a v čase účinnosti Zmluvy o dielo alebo v priebehu
realizácie diela sa zmení postavenie uchádzača na platcu DPH, bude celková cena, resp. dovtedy
nevyfakturovaná cena za predmet zákazky nemenná a bude považovaná na úrovni s DPH.
Spôsob uplatnenia kritéria:
Maximálny počet 90 bodov sa pridelí ponuke uchádzača s predloženou najnižšou navrhovanou
cenou za predmet zákazky s DPH. Pri ďalších návrhoch ostatných uchádzačov sa počet pridelených
bodov určí ako podiel najnižšej navrhovanej ceny a navrhovanej ceny príslušnej hodnotenej ponuky,
vynásobený maximálnym počtom bodov určeným pre kritérium.
Najnižšia Celková cena s DPH
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– x 90 = výsledný počet bodov
Celková cena s DPH x – tého uchádzača

Kritérium č. 2: „Lehota realizácie“ v kalendárnych dňoch
Spôsob uplatnenia kritéria:
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Maximálny počet 10 bodov sa pridelí ponuke uchádzača s uvedením najkratšej lehoty realizácie
predmetu zákazky v kalendárnych dňoch po protokolárnom prevzatí miesta plnenia predmetu ZoD
od verejného obstarávateľa. Pri ďalších návrhoch ostatných uchádzačov sa počet pridelených bodov
určí ako podiel najkratšej lehoty realizácie a navrhovanej lehoty realizácie príslušnej hodnotenej
ponuky, vynásobený maximálnym počtom bodov určeným pre kritérium.

Najkratšia Lehota realizácie
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– x 10 = výsledný počet bodov
Lehota realizácie x – tého uchádzača

Spôsob vyhodnotenia ponúk
Hodnotenie jednotlivých ponúk uchádzačov je dané pridelením vypočítaného počtu bodov za
jednotlivé posudzované údaje/návrhy na plnenie, ktoré sú uvedené v ponukách uchádzačov. Po
pridelení príslušného počtu bodov za jednotlivé posudzované údaje/návrhy na plnenie bude vykonaný
vzájomný súčet pridelených bodov za všetky posudzované údaje/návrhy na plnenie vo vzťahu
k jednotlivým ponukám uchádzačov.
Poradie uchádzačov sa určí porovnaním počtu dosiahnutých bodov – súčtom bodov za všetky kritériá.
Počet bodov sa bude počítať na dve desatinné miesta pri dodržaní všeobecne platných pravidiel
zaokrúhľovania.
Úspešnou ponukou sa stane tá ponuka, ktorá po bodovom vyhodnotení všetkých kritérií dosiahne
najvyšší počet bodov. Druhá v poradí bude ponuka, ktorá po vzájomnom porovnaní celkového počtu
pridelených bodov dosiahne druhé najvyššie bodové hodnotenie. Poradie ostatných uchádzačov bude
určené analogicky podľa počtu pridelených bodov.
V prípade rovnosti dosiahnutých bodov, ktoré boli pridelené po vzájomnom súčte výsledných
bodových hodnôt viacerým uchádzačom, rozhoduje o poradí uchádzačov v prospech lepšieho
umiestnenia vyšší počet bodov dosiahnutý za kritérium č. 1: Celková cena s DPH.

XII. VYHODNOTENIE PODMIENOK ÚČASTI A VYHODNOTENIE PONÚK
Verejný obstarávateľ vyhodnotí predložené ponuky v súlade s § 117 ods. 5 ZVO:
- vyhodnotí splnenie stanovených podmienok účasti podľa oddielu V. PODMIENKY ÚČASTI tejto Výzvy
hodnotením „Splnil/Nesplnil“;
- vyhodnotí splnenie požiadaviek na predmet zákazky podľa dokladov predložených uchádzačom
v ponuku podľa oddielu VIII. OBSAH A VYHOTOVENIE PONUKY, bod 18, písm. A) až F) tejto Výzvy
hodnotením „Splnil/Nesplnil“;
- na základe stanovených kritérií na vyhodnotenie ponúk podľa oddielu XI. KRITÉRIÁ NA HODNOTENIE
PONÚK tejto Výzvy zostaví konečné poradie uchádzačov podľa dosiahnutých bodov, ktorí splnili
podmienky účasti a ktorých ponuky splnili požiadavky na predmet zákazky.
Verejný obstarávateľ následne vypracuje Zápisnicu z vyhodnotenia ponúk.
Po vyhodnotení predložených ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk bude uchádzačom
odoslané oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk, do 5 pracovných dní odo dňa vypracovania
Zápisnice z vyhodnotenia ponúk (e-mailom alebo poštovou zásielkou). Uchádzač, ktorého ponuka sa
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umiestnila ako prvá v poradí, bude vyhodnotený verejným obstarávateľom ako úspešný, jeho ponuka
bude prijatá a verejný obstarávateľ ho vyzve na poskytnutie súčinnosti.

XIII. ĎALŠIE INFORMÁCIE VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
20. Výzva na poskytnutie súčinnosti:
Výsledkom verejného obstarávania bude uzavretie Zmluvy o dielo podľa Prílohy č. 4 tejto Výzvy.
Verejný obstarávateľ vyzve úspešného uchádzača na uzavretie zmluvy. Zmluva musí byť uzatvorená
v súlade s podmienkami uvedenými v tejto Výzve a s ponukou úspešného uchádzača.

Úspešný uchádzač predloží vyplnený návrh Zmluvy o dielo podľa Prílohy č. 4 tejto Výzvy a
podľa Cenovej ponuky – Ocenený výkaz výmer úspešného uchádzača – v štyroch
rovnopisoch, podpísaný a opečiatkovaný štatutárnym zástupcom úspešného uchádzača,
vrátane všetkých príloh:
a)
príloha č. 1 – Ocenený výkaz výmer (v tlačenej podobe a v elektronickej podobe vo
formáte xls/xlsx na pamäťovom médiu),
b)
príloha č. 2 – Zoznam subdodávateľov a podiel subdodávok,
c)
príloha č. 3 – Harmonogram prác,
Zároveň je v tomto čase úspešný uchádzač povinný byť zapísaný v Registri partnerov
verejného sektora http://www.justice.gov.sk/Stranky/Registre/Dalsie-uzitocne-zoznamya-registre/RPVS/Uvod.aspx, nakoľko verejný obstarávateľ nesmie v zmysle § 11 zákona o
verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. uzavrieť zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú
dohodu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra
partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora alebo
ktorých subdodávatelia alebo subdodávatelia podľa osobitného predpisu, ktorí majú
povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri
partnerov verejného sektora.
Úspešný uchádzač berie na vedomie, že verejný obstarávateľ je povinný v zmysle zákona č. 343/2015
Z.z. o verejnom obstarávaní a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobode informácií zverejniť uzavretú Zmluvu
o dielo a relevantné informácie podľa § 117 ZVO.
Verejný obstarávateľ uzavrie zmluvu s úspešným uchádzačom najneskôr v lehote viazanosti ponúk
uvedenú v tejto Výzve.
Ak úspešný uchádzač odmietne uzavrieť zmluvu resp. ak neposkytnete riadnu súčinnosť, verejný
obstarávateľ uzavrie zmluvu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí sa umiestnili ako druhí v poradí.
21. Dôvody na zrušenie použitého postupu:
Verený obstarávateľ zruší použitý postup zadávania zákazky z nasledovných dôvodov:
- ak v lehote na predkladanie ponúk nebude predložená žiadna ponuka,
- ak žiaden uchádzač nesplní podmienky účasti,
- ak predložené ponuky nebudú spĺňať požiadavky na predmet zákazky a budú vylúčené,
- ak nastanú v priebehu zadávania zákazky nové okolnosti, ktoré verejný obstarávateľ nemohol
predvídať a ktoré mu ďalej nebudú umožňovať pokračovať v zadávaní tejto zákazky.
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V Nových Zámkoch, dňa 13.11.2019

..........................................................
Ing. Katarína Százová
osoba poverená výkonom VO
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