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A. POKYNY PRE ZÁUJEMCOV, UCHÁDZAČOV
1.

Všeobecné informácie

1.1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov organizácie:
Adresa organizácie:

Lesy Modra, s.r.o.
Šúrska 5
900 01 Modra

IČO:
Telefón:
E-mail:

34 110 186
+421910353158
kavciakovaj@yahoo.com

1.2. Predmet zákazky
1.2.1. Názov predmetu zákazky: „: SO 1 - Rekonštrukcia lesnej cesty – Lesy Modra“
1.2.2. Spoločný slovník verejného obstarávania:
CPV: 45 233 142-6, 45 233 160-8
Predpokladaná hodnota zákazky: 90 000,00 EUR bez DPH

1.2.3. Predmetom zákazky je rekonštrukcia lesnej cesty. Súčasný technický stav cesty je nevyhovujúci účelu pouţívania. Povrch cesty je spevnený asfaltobetónom a na úseku 600,00 m
pravdepodobne penetračným makadamom. V ceste sú pozdĺţne a priečne trhliny, výtlky
a výmole. Pozdĺţne odvodnenie – priekopa, je zanesené, priečne odvodnenie – cestné priepusty, sú taktieţ nefunkčné, zanesené. Navrhovaná rekonštrukcia spočíva v prečistení spevnenej aj nespevnenej priekopy, prečistení cestných priepustov.
Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí Čl. E Opis predmetu zákazky týchto súťaţných
podkladov.
1.3. Rozdelenie predmetu zákazky
Predmet zákazky nie je rozdelený na časti. Uchádzač predloţí ponuku na celý poţadovaný rozsah
poţadovaných prác predmetu zákazky podľa časti súťaţných podkladov Čl. E. Opis predmetu
zákazky.

1.4. Variantné riešenie

Verejný obstarávateľ neumoţňuje predloţiť variantné riešenie vo vzťahu k poţadovanému riešeniu.
Ak súčasťou ponuky bude aj variantné riešenie, nebude takéto variantné riešenie zaradené do
vyhodnotenia.

1.5. Miesto a termín poskytnutia predmetu zákazky

Hlavné miesto uskutočnenia prác na uvedený predmet zákazky: Lesy Modra – katastrálne územie
Modra, parcely č. 7125/1, 7125/2 a priľahlá časť parcely č. 7679. Predpokladaná dĺţka trvania zmluvy na uskutočnenia prác na uvedený predmet zákazky je max. do 15.11.2011.

1.6. Zdroj finančných prostriedkov

Predmet zákazky bude
financovaný z rozpočtových prostriedkov verejného obstarávateľa
bezhotovostným platobným stykom, bez poskytnutia preddavku. Dohodnutú zmluvnú cenu za
poskytnuté práce verejný obstarávateľ uhradí úspešnému uchádzačovi na základe predloţenej faktúry,
na základe skutočne poskytnutých sluţieb. Platobná povinnosť verejného obstarávateľa sa povaţuje
za splnenú v deň, keď bude z jeho bankového účtu odpísaná príslušná platba na účet úspešného
uchádzača. Splatnosť faktúr bude do 30 dní.

1.7. Typ zákazky
1.7.1. Typ zákazky: zákazka na uskutočnenie stavebných prác.
1.7.2. Výsledkom obstarávania s vyuţitím elektronickej aukcie bude uzatvorenie jednej Zmluvy
o dielo na uskutočnenie stavebných prác.
1.7.3. Podrobné vymedzenie zmluvných podmienok na poskytnutie poţadovaného predmetu zákazky
tvorí Čl. D Obchodné podmienky poskytnutia predmetu zákazky týchto súťaţných podkladov, vrátane
Čl. E Opis predmetu zákazky týchto súťaţných podkladov.
Súťaţné podklady
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1.8. Lehota viazanosti ponuky

Uchádzač je svojou ponukou viazaný od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk aţ do uplynutia
lehoty viazanosti ponúk stanovenej verejným obstarávateľom do: 31.12.2011.

2.

Komunikácia a vysvetľovanie

2.1. Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami alebo uchádzačmi
2.1.1. Komunikácia a iné dorozumievanie (ďalej len „informácie“) medzi verejným obstarávateľom
a záujemcami alebo uchádzačmi sa uskutočňuje písomnou formou. Telefonická komunikácia
je moţná iba v prípadoch overenia doručenia písomnosti a prípadne dohodnutia termínu
prevzatia písomnosti alebo termínu osobného doručenia písomnosti s kontaktnou osobou
verejného obstarávateľa uvedenou v bode 1.1 týchto súťaţných podkladov. Informácie môţu
byť doručené poštovou zásielkou, faxom, elektronicky alebo telefonicky alebo ich
kombináciou.

2.1.2. Vzájomná komunikácia a dorozumievanie medzi verejným obstarávateľom, záujemcami,
resp. uchádzačmi ohľadom vysvetľovania podmienok účasti vo verejnom obstarávaní
uvedených vo výzve na predkladanie ponúk, prostredníctvom ktorej bolo vyhlásené verejné
obstarávanie alebo vysvetľovania súťaţných podkladov a iných dokumentov poskytnutých
verejným obstarávateľom v lehote na predkladanie ponúk alebo vzájomná komunikácia a
dorozumievanie v rámci uplatnenia revíznych postupov bude uskutočňovaná iba
v slovenskom jazyku.

2.1.3. Pri akejkoľvek komunikácii prostredníctvom pošty alebo pri osobnom doručení informácií do
podateľne verejného obstarávateľa sa odporúča, aby záujemca, resp. uchádzač označil obálku
obsahujúcu ţiadosť o informáciu aj textom: „Ţiadosť o informáciu“ a heslom súťaţe
uvedeným v bode 4.3.2 týchto súťaţných podkladov.

2.1.4. Verejný obstarávateľ uprednostňuje elektronickú komunikáciu, z toho dôvodu
vysvetľovanie podmienok účasti, uvedených v oznámení o vyhlásení verejného
obstarávania, a podanie ţiadosti o súťaţné podklady vrátane ich poskytnutia pripúšťa
elektronickou formou prostredníctvom mailovej adresy kavciakovaj@yahoo.com,
pričom záujemca je povinný potvrdiť stanoveným spôsobom doručenie súťaţných
podkladov, resp. doručenie vysvetlenia. Uvedené mailové potvrdenie doručenia
súťaţných podkladov a vysvetlení je povaţované za preukázanie doručenia.
2.1.5. Pri zistení rozdielov medzi obsahom informácie poskytnutej spôsobom, ktorým nemoţno
trvalo zachytiť jej obsah a informácie vyhotovenej v listinnej forme, doručenej osobne
alebo poštovou zásielkou, rozhodujúca je listinná forma.
2.1.6. Telefonická komunikácia je moţná v pracovných dňoch v čase od 8.00-12.00 hod. a 12.30 15.00 hod.

2.1.7. Komunikácia s uchádzačmi, ktorí budú vyzvaní na predloţenie ponuky verejným obstarávateľom v rámci realizácie elektronickej aukcie bude realizované výlučne prostredníctvom
PC.
2.1.8. Na zabezpečenie neobmedzeného prístupu k dokumentácií, potrebnej na spracovanie ponuky a
dokladov k ponuke, ako aj na vysvetľovanie/doplnenie súťaţných podkladov bude verejný obstarávateľ vyuţívať sprístupňovanie informácií na internetovej stránke verejného obstarávateľa
www.lesymodra.sk.

2.2. Vysvetľovanie

2.2.1.V prípade potreby vysvetlenia podmienok účasti vo verejnom obstarávaní uvedených vo výzve
na predkladanie ponúk, prostredníctvom ktorej bolo vyhlásené verejné obstarávanie, vysvetlenia
súťaţných podkladov alebo iných dokumentov poskytnutých verejným obstarávateľom v lehote na
predkladanie ponúk, môţe ktorýkoľvek zo záujemcov poţiadať podľa bodu 2.1. o ich vysvetlenie
priamo u zodpovednej osoby Ing. Ján Jašek na adrese: Lesy Modra, s.r.o., Šúrska 5,
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900 01 Modra, kontaktná osoba: Ing. Janka Kavčiaková tel. 0910353158, e mail:
kavciakovaj@yahoo.com.
2.2.2. Za včas doručenú poţiadavku záujemcu o vysvetlenie podľa bodu 2.2.1 týchto súťaţných
podkladov sa bude povaţovať poţiadavka o vysvetlenie doručená v písomnej forme osobne alebo
prostredníctvom pošty najneskôr šesť pracovných dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk.
2.2.3.Verejný obstarávateľ poskytne vysvetlenie na kaţdú poţiadavku o vysvetlenie údajov
uvedených vo výzve na predkladanie ponúk, prostredníctvom ktorej bolo vyhlásené verejné
obstarávanie, v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania alebo v súťaţných podkladoch a iných
dokumentoch poskytnutých verejným obstarávateľom v lehote na predkladanie ponúk bezodkladne,
najneskôr do 3 pracovných dní od doručenia ţiadosti o vysvetlenie všetkým jemu známym
záujemcom.

2.3. Obhliadka miesta uskutočnenia predmetu zákazky
2.3.1. Uchádzačom sa umoţňuje a odporúča vykonať obhliadku miesta uskutočnenia stavebných
prác tak, aby si sami overili a získali informácie, ktoré budú potrebné na prípravu a spracovanie
ponuky.
2.3.2. Obhliadku bude moţné vykonať v dňoch od 2.8. 2011 do 5.8.2011 v čase od 8,00 do
14,00 hod.
2.3.3. Záujemcovia, ktorí prejavia záujem o vykonanie obhliadky miesta budúceho plnenia
predmetu zákazky oznámia svoj záujem do 2.8.2011 do 15:00 hod. u zodpovednej osoby
- Ing. Milan Gajar– tel. 0903721618, Šúrska 5,900 01 Modra
písomne, osobne alebo telefonicky na uvedené kontakty.
3.

Príprava ponuky

3.1. Vyhotovenie ponuky
3.1.1. Ponuka musí byť vyhotovená v písomnej forme, ktorá zabezpečí trvalé zachytenie jej obsahu.
Ponuka musí byť vyhotovená nezmazateľným atramentom rukopisom, písacím strojom alebo
tlačiarenským výstupným zariadením výpočtovej techniky, ktorej obsah je pre fyzickú osobu
čitateľný.
3.1.2. Všetky potvrdenia, doklady a iné dokumenty tvoriace ponuku, poţadované vo výzve na predkladanie ponúk, prostredníctvom ktorej bolo vyhlásené verejné obstarávanie a v týchto súťaţných podkladoch, musia byť v ponuke predloţené ako originály alebo ich úradne osvedčené kópie, ak nie je stanovené inak..
3.1.3. Uchádzačom sa odporúča aby bola ponuka zviazaná vcelku, bez moţnosti svojvoľnej výmeny
jednotlivých častí.
3.1.4. Ak uchádzač nesplní poţiadavky podľa bodov 3.1.1 a 3.1.2 týchto súťaţných podkladov, bude z verejného obstarávania vylúčený.

3.2. Jazyk ponuky
3.2.1. Ponuka a ďalšie doklady a dokumenty vo verejnom obstarávaní sa predkladajú v štátnom
jazyku – v slovenskom jazyku.

3.2.2. Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti uchádzačov so sídlom mimo územia
Slovenskej republiky musia byť predloţené v pôvodnom jazyku a súčsne musia byť
preloţené do štátneho jazyka okrem dokladov predloţených v českom jazyku. Pri zistení
rozdielov medzi obsahom dokladov predloţených v pôvodnom jazyku a ich úradným
prekladom, rozhodujúci je preklad v štátnom jazyku.

3.3. Mena a ceny uvádzané v ponuke
3.3.1. Mena a ceny uvádzané v návrhu zmluvy
3.3.1.1 Uchádzačom navrhovaná cena za uskutočnenie stavebných predmetu zákazky bude
vyjadrená v eurách a takto stanovená cena bude základnou cenou uchádzača
v elektronickej aukcii. Cena nesmie byť viazaná na inú menu.
3.3.1.2 Cena za uskutočnenie poţadovaných stabených prác predmetu zákazky musí byť
konečná a musí zahŕňať všetky náklady súvisiace s uskuotčnením prác. Cena za
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uskutočnenie prác musí byť stanovená podľa zákona NR SR č. 18/1996 Z.z.
o cenách v znení neskorších predpisov, vyhláškxy MF SR č. 87/1996 Z.z. ktorou sa
vykonáva predmetný zákon o cenách.
3.3.1.3 Ak je uchádzač platiteľom dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“), navrhovanú
zmluvnú cenu uvedie v zloţení:
 navrhovaná zmluvná cena bez DPH uvedená v EUR,
 sadzba DPH v %,
 výška DPH v EUR,
 navrhovaná zmluvná cena vrátane DPH uvedená v EUR.
3.3.1.4 Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom. Na
skutočnosť, ţe nie je platiteľom DPH upozorní v ponuke.
3.3.2. Mena a ceny uvádzané Dotazníku uchdázača obsahujúcom identifikačné údaje uchádzača a
návrh na plnenie kritérií určených na hodnotenie ponúk podľa bodu 3.5.1.1 časti A.Pokyny
pre záujemcov, uchádzačov týchto súťaţných podkladov:
3.3.2.1 Uchádzačom navrhovaná cena za uskutočnenie prác predmetu zákazky bude v Dotazníku
uchádzača obsahujúcom identifikačné údaje uchádzača a návrh na plnenie kritérií určených
na hodnotenie ponúk uvedená v eurách bez DPH. Uchádzač uvedie cenu v EUR aj s
DPH podľa bodu 11.7 Čl. C Kritériá na hodnotenie ponúk a pravidlá ich uplatnenia
týchto súťaţných podkladov .
3.3.3.
Ak uchádzač nesplní poţiadavky podľa bodov 3.3.1. aţ 3.3.2 týchto súťaţných podkladov
bude z verejného obstarávania vylúčený.

3.4. ZÁBEZPEKA PONUKY
3.4.1. Zábezpeka ponuky sa nevyţaduje.

3.5. Obsah ponuky
3.5.1. Ponuka predloţená uchádzačom musí obsahovať tieto doklady a v nasledujúcom odporúčanom poradí:
3.5.1.1. Dotazník uchádzača a návrh na plnenie kritérií podľa časti súťaţných podkladov 14. F
Dotazník uchádzača a návrh na plnenie kritéria v ktorom budú uvedené identifikačné údaje
uchádzača a návrh na plnenie kritérií určených na hodnotenie ponúk podľa bodu 11. Čl. C
Kritériá na hodnotenie ponúk a pravidlá ich uplatnenia týchto súťaţných podkladov, vypracovaný v súlade s Čl. E Opis predmetu zákazky týchto súťaţných podkladov. Citovaný
dokument musí byť podpísaný uchádzačom alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača,
v prípade skupiny dodávateľov musí byť podpísaný kaţdým členom skupiny alebo osobou/osobami oprávnenými konať v danej veci za kaţdého člena skupiny. Neoddeliteľnou
súčasťou dotazníka uchádzača je aj vyplnený výkaz výmer a opis predmetu zákazky - harmonogram realizácie stavebných prác ako aj postup realizácie stavebných prác.
3.5.1.2. Dokument s časťami znenia obchodných podmienok poskytnutia predmetu zákazky podľa
Čl. D. Obchodné podmienky uskutočnenia predmetu zákazky týchto súťaţných podkladov, s doplnenými návrhmi na plnenie kritérií určených na hodnotenie ponúk. Citovaný
dokument musí byť podpísaný uchádzačom alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača, v prípade skupiny dodávateľov musí byť podpísaný kaţdým členom skupiny alebo
osobou/osobami oprávnenými konať v danej veci za kaţdého člena skupiny.
3.5.1.3. Potvrdenia, doklady a dokumenty, prostredníctvom ktorých uchádzač preukazuje splnenie
podmienok účasti v tomto verejnom obstarávaní, poţadované v oznámení o vyhlásení
verejného obstarávania a v časti B Podmienky účasti uchádzačov týchto súťaţných
podkladov. Všetky tieto potvrdenia, doklady a dokumenty musia spĺňať poţiadavku
podľa bodu 3.1.2. týchto súťaţných podkladov.
3.5.1.4. V prípade skupiny dodávateľov – čestné vyhlásenie skupiny dodávateľov, podpísané
všetkými členmi skupiny alebo osobou, resp. osobami oprávnenými konať v danej veci
za kaţdého člena skupiny, v ktorom vyhlásia, ţe v prípade prijatia ich ponuky verejným
obstarávateľom budú spoločne zodpovedať za plnenie zmluvy.
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3.5.1.5. V prípade skupiny dodávateľov – vystavenú plnú moc pre jedného z členov skupiny
dodávateľov, ktorý bude oprávnený prijímať pokyny za všetkých a konať v mene všetkých členov skupiny dodávateľov, podpísanú všetkými členmi skupiny dodávateľov
alebo osobou, resp. osobami oprávnenými konať v danej veci za kaţdého člena skupiny dodávateľov.
3.5.2. Súčasťou ponuky musia byť všetky doklady podľa bodov 3.5.1.1 – 3.5.1.3 týchto súťaţných
podkladov a v prípade skupiny dodávateľov aj doklady podľa bodov 3.5.1.4 a 3.5.1.5 týchto
súťaţných podkladov.

3.5.3. Ak uchádzač nesplní poţiadavky podľa bodov 3.5.2 týchto súťaţných podkladov bude
z verejného obstarávania vylúčený.

3.5.4. Verejný obstarávateľ odporúča uchádzačom aby ponuka obsahovala „Zoznam všetkých
predloţených dokumentov a dokladov“, ktoré obsahuje ponuka.

3.6. Náklady na ponuku
3.6.1. Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predloţením ponuky znáša uchádzač bez
finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi, bez ohľadu na výsledok verejného
obstarávania.

3.6.2. Ponuky doručené na adresu verejného obstarávateľa uvedenú v bode 4.4.1 týchto súťaţných
podkladov a predloţené v lehote na predkladanie ponúk podľa bodu 4.4.2 týchto súťaţných
podkladov, sa počas plynutia lehoty viazanosti a po uplynutí lehoty viazanosti ponúk podľa
bodu 4.2.2. týchto súťaţných podkladov uchádzačom nevracajú. Zostávajú ako súčasť
dokumentácie tohto verejného obstarávania.

4.

Predkladanie ponuky

4.1. Uchádzač oprávnený predloţiť ponuku
4.1.1. Záujemcom resp. uchádzačom môţe byť fyzická osoba (alebo právnická osoba) vystupujúca
voči verejnému obstarávateľovi samostatne alebo skupina fyzických osôb (alebo právnických
osôb) vystupujúcich voči verejnému obstarávateľovi spoločne. Takáto skupina dodávateľov
utvorená na poskytnutie práce na poţadovaný predmet zákazky, nemusí vytvoriť právne
vzťahy do predloţenia ponuky. Všetci členovia takejto skupiny dodávateľov utvorenej na
poskytnutie práce na uvedený predmet zákazky, musia udeliť splnomocnenie jednému z
členov skupiny dodávateľov konať v mene všetkých členov skupiny dodávateľov a prijímať
pokyny v tomto verejnom obstarávaní.

4.1.2. Právnická osoba, ktorej zakladateľ, člen alebo spoločník je politická strana alebo politické
hnutie, sa verejného obstarávania nesmie zúčastniť.

4.2. Predloţenie ponuky
4.2.1. Uchádzač môţe predloţiť iba jednu ponuku. Uchádzač nemôţe byť v tom istom postupe
zadávania zákazky členom skupiny dodávateľov, ktorá predkladá ponuku. Verejný
obstarávateľ vylúči ponuku predloţenú uchádzačom, ktorý je súčasne členom skupiny
dodávateľov. V prípade, ak ponuku predkladá skupina dodávateľov, verejný obstarávateľ
odporúča uviesť na obálke ponuky obchodné mená a adresy sídla alebo miesta podnikania
všetkých členov skupiny.

4.2.2. Uchádzač predloţí ponuku v uzavretom obale podľa bodu 4.3.1 týchto súťaţných podkladov
osobne alebo prostredníctvom poštovej zásielky na adresu uvedenú v bode 4.4.1 týchto
súťaţných podkladov a v lehote na predkladanie ponúk podľa bodu 4.4.2. týchto súťaţných
podkladov. V prípade, ak uchádzač predloţí ponuku prostredníctvom poštovej zásielky,
rozhodujúci je termín doručenia ponuky verejnému obstarávateľovi.
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4.2.3. Pri osobnom doručení ponuky uchádzačom podľa bodu 4.4.2 týchto súťaţných podkladov,
verejný obstarávateľ vydá uchádzačovi potvrdenie o jej prevzatí s uvedením dátumu, času a
miesta prevzatia ponuky.

4.3. Označenie obálky ponuky
4.3.1. Uchádzač vloţí ponuku podľa bodu 3.5 týchto súťaţných podkladov do samostatnej
nepriehľadnej obálky. Obálka ponuky musí byť uzatvorená, zabezpečená proti neţiadúcemu
otvoreniu a označená poţadovanými údajmi podľa bodu 4.3.2 týchto súťaţných podkladov.

4.3.2. Na obálke ponuky musia byť uvedené nasledovné údaje:
- adresa verejného obstarávateľa uvedená v bode 4.4.1 týchto súťaţných podkladov,
- adresa uchádzača (jeho obchodné meno a adresa sídla alebo miesta podnikania),
- označenie „súťaţ – neotvárať“
- heslo súťaţe: „Rekonštrukcia lesnej cesty-LZ“.

4.4. Miesto a lehota na predkladanie ponuky
4.4.1. Ponuky uchádzačov je potrebné doručiť do podateľne verejného obstarávateľa na adresu:
Lesy Modra, s.r.o. Šúrska 5, 900 01 Modra
Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa 22.8.2011 o 15.00 hod.

4.4.2. Ponuka uchádzača, predloţená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk uvedenej v bode
4.4.2 týchto súťaţných podkladov, bude uchádzačovi vrátená neotvorená.

4.5. Doplnenie, zmena a odvolanie ponuky
4.5.1. Uchádzač môţe predloţenú ponuku dodatočne doplniť, zmeniť alebo vziať späť do uplynutia
lehoty na predkladanie ponúk podľa bodu 4.4.2. týchto súťaţných podkladov.

4.5.2. Doplnenie, zmenu alebo späťvzatie ponuky je moţné vykonať odvolaním pôvodnej ponuky
na základe písomnej ţiadosti uchádzača, podpísanej uchádzačom alebo osobou oprávnenou
konať za uchádzača, doručenej osobne alebo zaslanej prostredníctvom poštovej zásielky na
adresu podľa bodu 4.4.1 týchto súťaţných podkladov. Doplnenú, zmenenú alebo inak
upravenú ponuku je potrebné doručiť v lehote na predkladanie ponúk podľa bodu 4.4.2 týchto
súťaţných podkladov a na adresu podľa bodu 4.4.1 týchto súťaţných podkladov.

5.

Otváranie a vyhodnotenie ponúk

5.1. Otváranie ponúk
5.1.1. Otváranie ponúk sa uskutoční na adrese:
Lesy Modra, s.r.o. Šúrska 5, 900 01 Modra
5.1.2. Otváranie ponúk sa uskutoční dňa 22.8.2011 o 16,00 hod.
5.1.3. Otváranie ponúk bude neverejné a v zmysle § 43 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní sa §
41 zákona o verejnom obstarávaní nepouţije.
Otváraním ponúk sa rozumie sprístupnenie predloţených ponúk členom komisii.
5.1.4. Na otváraní ponúk za účasti členov komisie sa zverejnia obchodné mená, sídla alebo miesta
podnikania všetkých uchádzačov a ich návrhy na plnenie kritéria, ktoré sa dajú vyjadriť číslicou
určených verejným obstarávateľom na vyhodnotenie ponúk. Kaţdú otvorenú ponuku komisia označí
poradovým číslom v tom poradí, v akom bola predloţená.

5.2. Preskúmanie ponúk
5.2.1. Do procesu vyhodnocovania ponúk budú zaradené tie ponuky, ktoré:
5.2.1.1 obsahujú náleţitosti uvedené v bode 3.5.1 týchto súťaţných podkladov,
5.2.1.2 zodpovedajú poţiadavkám a podmienkam uvedeným vo výzve na predkladanie ponúk,
prostredníctvom ktorej bolo vyhlásené verejné obstarávanie, v týchto súťaţných podkla-

Súťaţné podklady

Bratislava, marec 2011

9

PODPRAHOVÁ ZÁKAZKA NA

:

Rekonštrukcia lesnej cesty

podľa zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a dopnení niektorých zákonova v znení neskorších predpisov

doch a iných dokumentov poskytnutých verejným obstarávateľom v lehote na predkladanie ponúk.

5.2.2. Platnou ponukou je ponuka, ktorá neobsahuje ţiadne obmedzenia alebo výhrady, ktoré sú
v rozpore s poţiadavkami a podmienkami uvedenými vo výzve na predkladanie ponúk,
prostredníctvom ktorej bolo vyhlásené verejné obstarávanie, v týchto súťaţných podkladoch
a iných dokumentov poskytnutých verejným obstarávateľom v lehote na predkladanie ponúk
a neobsahuje také skutočnosti, ktoré sú v rozpore so všeobecne záväznými právnymi
predpismi. Do úvahy nemoţno brať ţiadnu výhradu ani obmedzenie voči platným
podmienkam určeným verejným obstarávateľom.

5.2.3. Ponuka uchádzača, ktorá nebude spĺňať poţiadavky verejného obstarávateľa podľa bodov
5.2.1 a 5.2.2 týchto súťaţných podkladov bude z verejného obstarávania vylúčená.
Uchádzačovi bude písomne oznámené vylúčenie jeho ponuky s uvedením dôvodu vylúčenia.
5.3. Vyhodnotenie splnenia podmienok účasti uchádzačov
5.3.1. Vyhodnotenie splnenia podmienok účasti uchádzačov bude zaloţené na posúdení splnenia:
5.3.1.1. podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa osobného postavenia uvedených v § 26 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
5.3.1.2. podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa finančného a ekonomického
postavenia,
5.3.1.3. podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa technickej alebo odbornej
spôsobilosti.
5.3.2. Uchádzač, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní,
preukazuje splnenie podmienok účasti:
5.3.2.1. podľa § 26 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov za kaţdého člena skupiny
osobitne,
5.3.2.2. ktoré sa týkajú finančného a ekonomického postavenia, za všetkých členov skupiny
spoločne,
5.3.2.3. ktoré sa týkajú technickej alebo odbornej spôsobilosti, za všetkých členov skupiny spoločne,
5.3.2.4. splnenie podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 písm. f) zákona č. 25/2006 Z. z.
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú
má zabezpečiť.
5.3.3.

5.3.4.

5.4.

Splnenie podmienok účasti uchádzačov podľa bodu 5.3.1 týchto súťaţných podkladov sa
bude posudzovať z dokladov predloţených podľa poţiadaviek uvedených vo Výzve na
predkladanie ponúk, prostredníctvom ktorej bolo toto verejné obstarávanie vyhlásené, a v
Čl. B Podmienky účasti uchádzačov týchto súťaţných podkladov a pri skupine dodávateľov
spôsobom podľa bodu 5.3.2 týchto súťaţných podkladov.
Ak uchádzač nepredloţí niektorý z poţadovaných dokladov, ktorými preukazuje splnenie
podmienok účasti v tomto verejnom obstarávaní alebo nebude spĺňať podmienky účasti
v tomto verejnom obstarávaní podľa Čl. B Podmienky účasti uchádzačov týchto súťaţných
podkladov, bude z verejného obstarávania vylúčený.

Oprava chýb
5.4.1. Zrejmé matematické chyby, zistené pri vyhodnocovaní ponúk budú opravené v prípade:
5.4.1.1. preukázateľne hrubej chyby pri jednotkovej cene v desatinnej čiarke; platiť bude jednotková cena s opravenou desatinnou čiarkou, celková cena poloţky bude odvodená od
takto opravenej jednotkovej ceny,
5.4.1.2. nesprávne vypočítanej jednotkovej ceny s DPH z jednotkovej ceny bez DPH a výšky
DPH; platiť bude opravená, správne vypočítaná jednotková cena s DPH.
5.4.1.3. nesprávnych matematických úkonov (súčin, súčet) platiť bude opravený, správne vypočítaný matematický úkon,
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5.4.2. O kaţdej vykonanej oprave bude uchádzač bezodkladne upovedomený. Bude poţiadaný
o predloţenie písomného súhlasu s vykonanou opravou v časti ponuky, týkajúcej sa návrhu
na plnenie kritéria určeného na hodnotenie ponúk.
5.4.3. Z procesu vyhodnocovania bude vylúčený uchádzač:
5.4.3.1. ak uchádzač neakceptuje opravenú sumu alebo,
5.4.3.2. ak uchádzač nepredloţí písomný súhlas s vykonanou opravou podľa bodu 5.4.2. týchto
súťaţných podkladov v lehote do 3 pracovných dní odo dňa doručenia ţiadosti
o predloţenie písomného súhlasu s vykonanou opravou.
5.4.4. Uchádzač bude písomne upovedomený o jeho vylúčení s uvedením dôvodu vylúčenia.
5.5. Vysvetľovanie ponúk
5.5.1. Uchádzač bude poţiadaný o vysvetlenie návrhu ceny v prípade, ak
- z predloţených dokladov nemoţno posúdiť ich platnosť alebo splnenie podmienky účasti,
- bude ponuka obsahovať mimoriadne nízku ponuku.
Vysvetlením ponuky nemôţe dôjsť k jej zmene. Za zmenu ponuky sa nepovaţuje odstránenie
zrejmých chýb v písaní a počítaní.
5.5.2. Ak ponuka obsahuje mimoriadne nízku ponuku komisia postupuje v zmysle § 42 ods. 3 aţ 5
Zákona o verejnom obstarávaní.
5.5.3. Uchádzač bude upovedomený o vylúčení jeho ponuky s uvedením dôvodu vylúčenia.
5.6. Hodnotenie ponúk
5.6.1. Ponuky uchádzačov, ktoré budú spĺňať stanovené podmienky podľa bodov 5.2.1 a 5.2.2 týchto
súťaţných podkladov neboli vylúčené zo súťaţe, budú postúpené do elektronickej aukcie.
5.6.2. Po vyhodnotení ponúk z hľadiska splnenia poţiadaviek verejného obstarávateľa na predmet
zákazky uvedených v týchto súťaţných podkladoch sa vyhotovuje záznam, ktorý obsahuje
najmä zoznam vylúčených ponúk s uvedením dôvodu ich vylúčenia a zoznam ponúk, ktoré
budú komisiou vyhodnocované podľa kritérií na vyhodnotenie ponúk určených v týchto
súťaţných podkladoch. Verejný obstarávateľ písomne oznámi uchádzačovi vylúčenie jeho
ponuky s uvedením dôvodu vylúčenia a lehoty, v ktorej môţe byť podaná ţiadosť o nápravu
podľa § 136 ods. 1 písm. e) Zákona o verejnom obstarávaní.
5.6.3. Ponuky uchádzačov, ktoré neboli vylúčené z verejnej súťaţe, budú komisiou vyhodnocované
podľa kritéria na vyhodnotenie ponúk určeného v týchto súťaţných podkladoch a na základe
pravidiel jeho uplatnenia určených v Čl.11 C Kritériá na hodnotenie ponúk a pravidlá ich
uplatnenia týchto súťaţných podkladov.
5.6.4. Ponuky uchádzačov, ktoré budú spĺňať stanovené podmienky podľa bodov 5.2.1 a 5.2.2 týchto súťaţných podkladov neboli vylúčené zo súťaţe, budú postúpené do elektronickej aukcie.
5.6.5. Po prvotnom vyhodnotení ponúk verejný obstarávateľ vyzve všetkých uchádzačov, ktorých
ponuky boli prijaté na účasť v elektronickej aukcii.
Vo výzve na účasť v elektronickej aukcii - pozvánke verejný obstarávateľ uvedie podrobné
informácie týkajúce sa elektronickej aukcie v zmysle § 43 ods. 7 zákona o verejnom
obstarávaní.
5.6.6. Počas trvania elektronickej aukcie uchádzači predkladajú nové ceny predmetu zákazky aţ do
ukončenia elektronickej aukcie. Výsledkom elektronickej aukcie bude zostavenie objektívneho
poradia ponúk podľa najniţšej celkovej ceny za poskytnutie predmetu zákazky v EUR bez
DPH s automatizovaným vyhodnotením.
5.6.7. Ďalšie informácie o procese elektronickej aukcie sú uvedené v časti 15G Elektronická aukcia.
6.

Dôvernosť a etika vo verejnom obstarávaní

6.1.
Dôvernosť procesu verejného obstarávania
6.1.1. Informácie, týkajúce sa preskúmavania, vysvetľovania, vyhodnocovania ponúk a odporúčaní
na prijatie ponuky najúspešnejšieho uchádzača sú dôverné. Členovia komisie na
vyhodnotenie ponúk a zodpovedné osoby verejného obstarávateľa nesmú počas
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prebiehajúceho procesu vyhláseného verejného obstarávateľa poskytovať alebo zverejňovať
uvedené informácie o obsahu ponúk ani uchádzačom, ani ţiadnym iným tretím osobám.
6.1.2. Informácie, ktoré uchádzač v ponuke označí za dôverné, nebudú zverejnené alebo inak
pouţité bez predošlého súhlasu uchádzača, pokiaľ uvedené nebude v rozpore so zákonom
o verejnom obstarávaní a inými všeobecne záväznými právnymi predpismi (napr. zákon č.
211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých
zákonov, zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení
niektorých zákonov atď.).
6.1.3. Ponuky uchádzačov nebude moţné pouţiť bez predchádzajúceho súhlasu uchádzačov okrem
údajov zverejňovaných podľa § 41 zákona o verejnom obstarávaní..
6.1.4. Uchádzač, ktorého ponuka bude prijatá a s ktorým bude uzavretá zmluva (ďalej len „zmluvný
dodávateľ“), akýkoľvek iný dodávateľ, s ktorým je alebo bude zmluvný dodávateľ prepojený
alebo ku ktorému je alebo bude pridruţený (ďalej len „pridruţený podnik“), jeho dodávatelia
vo vzťahu k plneniu uzavretej zmluvy (ďalej len „poddodávateľ“) vrátane ich zamestnancov,
budú povinní dodrţiavať mlčanlivosť vo vzťahu ku skutočnostiam, zisteným počas plnenia
zmluvy, resp. súvisiace s predmetom plnenia zmluvy. Všetky dokumenty, ktoré zmluvný
dodávateľ od verejného obstarávateľa obdrţí alebo zmluvný dodávateľ či pridruţený podnik,
vrátane ich zamestnancov vyhotoví podľa poţiadaviek verejného obstarávateľa a v súlade
s uzavretou zmluvou, budú dôverné a nebude moţné ich pouţiť bez predchádzajúceho
súhlasu verejného obstarávateľa.
6.1.5. Verejný obstarávateľ neposkytne informácie týkajúce sa zadávania zákazky, uzavierania
zmluvy, ak by ich poskytnutie bolo v rozpore so zákonom, s verejným záujmom alebo by
mohlo poškodiť oprávnené záujmy iných osôb, alebo by bránilo čestnej hospodárskej súťaţi.

7.

PRIJATIE PONUKY

7.1.
Informácie o výsledku vyhodnotenia ponúk
7.1.1. Verejný obstarávateľ po vyhodnotení ponúk v elektronickej aukcii na základe jej výsledku
bezodkladne písomne oznámi všetkým uchádzačom, ktorých ponuky sa vyhodnocovali,
výsledok vyhodnotenia ponúk. Úspešnému uchádzačovi oznámi, ţe jeho ponuku prijíma.
Neúspešnému uchádzačovi alebo uchádzačom oznámi, ţe neuspel/i a dôvody neprijatia
jeho/ich ponuky/ponúk. V oznámení uvedie identifikáciu úspešného uchádzača a informáciu
o charakteristikách a výhodách prijatej ponuky .
7.1.2. Verejný obstarávateľ neposkytne informácie týkajúce sa zadávania zákazky, ak by ich
poskytnutie bolo v rozpore so Zákonom alebo inými zákonmi, s verejným záujmom, alebo by
mohlo poškodiť oprávnené záujmy iných osôb, alebo by bránilo čestnej hospodárskej súťaţi.
7.2. UZAVRETIE ZMLUVY
7.2.1. Zmluva s úspešným uchádzačom, ktorého ponuka bola prijatá, bude uzavretá v zmysle
ustanovení § 45 zákona o verejnom obstarávaní a o zmene a o doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov.
7.2.2. V prípade, ţe úspešný uchádzač na základe výsledku elektronickej aukcie odmietne
s verejným obstarávateľom uzavrieť zmluvu, verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo
uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorého ponuka sa na základe výsledku elektronickej aukcie
umiestnila ako druhá v poradí.
7.3. DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
7.3.1. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predloţených ponúk, ak
všetky ponuky prekročia výšku finančných prostriedkov, ktoré má verejný obstarávateľ na
tento účel vyčlenené, alebo ak presiahnu predpokladanú hodnotu zákazky.
7.3.2. Podľa ustanovenia § 140 zákona o verejnom obstarávaní nemoţno podať námietky voči
postupu verejného obstarávania pri podprahovej zákazke.
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B. PODMIENKY ÚČASTI UCHÁDZAČOV
8. PODMIENKY ÚČASTI VO VEREJNOM OBSTARÁVANÍ TÝKAJÚCE SA OSOBNÉHO POSTAVENIA UCHÁDZAČOV PODĽA § 26 ZÁKONA Č. 25/2006 Z. Z. O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ A O ZMENE A DOPLNENÍ
NIEKTORÝCH ZÁKONOV V ZNENÍ NESKORŠÍCH PREDPISOV

8.1. UCHÁDZAČ MUSÍ SPĹŇAŤ NASLEDOVNÉ PODMIENKY ÚČASTI TÝKAJÚCE SA OSOBNÉHO POSTAVENIA, KTORÚ PREUKÁŢE PREDLOŢENÍM NASLEDOVNÝCH DOKLADOV:

8.1.1 Výpis (výpisy) z registra trestov alebo rovnocenný doklad (doklady) vydaný príslušným
súdom alebo správnym orgánom v krajine svojho sídla, ţe nebol uchádzač ani jeho štatutárny
orgán, ani člen štatutárneho orgánu právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, za trestný
čin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev, za trestný čin legalizácie
príjmu z trestnej činnosti, za trestný čin zaloţenia, zosnovania a podporovania zločineckej
skupiny, za trestný čin zaloţenia, zosnovania podporovania teroristickej skupiny alebo za
trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním:
8.1.1.1 podnikateľ - fyzická osoba predloţí výpis z registra trestov za osobu, na ktorú je
vydané ţivnostenské oprávnenie alebo iné neţ ţivnostenské oprávnenie podľa osobitných predpisov,
8.1.1.2 podnikateľ - právnická osoba predloţí výpisy z registra trestov za všetky osoby,
ktoré tvoria štatutárny orgán alebo sú členmi štatutárneho orgánu podnikateľa.

8.1.2 Potvrdenie príslušného súdu alebo rovnocenný doklad vydaný príslušným súdom alebo
správnym orgánom v krajine svojho sídla, ţe voči uchádzačovi nie je vedené konkurzné
konanie, nie je v konkurze, v likvidácii, ani nebol proti nemu zamietnutý návrh na vyhlásenie
konkurzu pre nedostatok majetku.

8.1.3 Potvrdenie Sociálnej poisťovne, ţe uchádzač nemá evidované nedoplatky poistného na
sociálne poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, ktoré sa vymáhajú
výkonom rozhodnutia.

8.1.4 Potvrdenie zdravotnej poisťovne, ţe uchádzač nemá evidované nedoplatky poistného na
zdravotné poistenie, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia.

8.1.5 Potvrdenie miestne príslušného daňového úradu, ţe uchádzač nemá v Slovenskej republike
alebo v krajine svojho sídla evidované daňové nedoplatky, ktoré sa vymáhajú výkonom
rozhodnutia.

8.1.6 Doklad o oprávnení poskytovať sluţbu:
8.1.6.1 ţivnostenské oprávnenie alebo výpis zo ţivnostenského registra (predkladá podnikateľ fyzická osoba, podnikateľ - príspevková organizácia),

8.1.6.2 výpis z obchodného registra (predkladá napríklad podnikateľ - právnická osoba, podnikateľ - fyzická osoba zapísaná v obchodnom registri),
8.1.6.3 iné neţ ţivnostenské oprávnenie, vydané podľa osobitných predpisov.
8.2

Uchádzač zapísaný do zoznamu podnikateľov, ktorí preukázali spôsobilosť na uzavieranie zmlúv vo
verejnom obstarávaní, môţe podľa § 128 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z.z.
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
doklady poţadované v bodoch 8.1.1 aţ 8.1.6 týchto súťaţných podkladov nahradiť predloţením
úradne osvedčenej kópie platného potvrdenia Úradu pre verejné obstarávanie o jeho zapísaní do
zoznamu podnikateľov podľa zákona o verejnom obstarávaní.

8.3

Ak uchádzač nemá sídlo v Slovenskej republike a krajina jeho sídla nevydáva niektoré
z horeuvedených dokladov, poţadované doklady v bodoch 8.1.1 aţ 8.1.6 týchto súťaţných podkladov
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alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, môţe ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov
platných v krajine jeho sídla.
8.4

Ak má uchádzač sídlo v členskom štáte inom ako Slovenská republika a právo tohto členského štátu
neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môţe 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.

8.5

Na preukázanie splnenia podmienok účasti vo verejnom obstarávaní, týkajúce sa osobného
postavenia uchádzačov, musí uchádzač v ponuke predloţiť všetky doklady podľa bodu 8.1.1 aţ 8.1.6
týchto súťaţných podkladov, alebo doklad podľa bodu 8.2 týchto súťaţných podkladov, prípadne aj
podľa bodu 8.3, resp. 8.4 týchto súťaţných podkladov. Doklady, uvedené v bodoch 8.1.1, 8.1.2,
8.1.3, 8.1.4, 8.1.5 týchto súťaţných podkladov musia byť v ponuke predloţené ako originály
alebo ich úradne osvedčené kópie nie staršie ako tri mesiace ku dňu predloţenia ponúk. Doklad
uvedený v bode 8.1.6 týchto súťaţných podkladov, ktorý bude predloţený v ponuke musí byť
aktuálny a musí byť predloţený ako originál alebo jeho úradne osvedčená kópia. Ak uchádzač
nesplní poţiadavku podľa tohto bodu, bude z verejného obstarávania vylúčený.

9. PODMIENKY ÚČASTI VO VEREJNOM OBSTARÁVANÍ, TÝKAJÚCE SA FINANČNÉHO A EKONOMICKÉHO
POSTAVENIA A DOKLADY NA ICH PREUKÁZANIE PODĽA § 27 ZÁKONA Č. 25/2006 Z. Z.
O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ A O ZMENE A DOPLNENÍ NIEKTORÝCH ZÁKONOV V ZNENÍ NESKORŠÍCH PREDPISOV

Uchádzač musí v ponuke predloţiť nasledovné doklady a dokumenty, ktorými preukazuje finančné
a ekonomické postavenie podľa
9.1. § 27 ods. 1 písm. a) - Kladné vyjadrenie banky/bánk alebo pobočky/pobočiek zahraničnej banky/zahraničných bánk, v ktorej/ktorých je uchádzač klientom o schopnosti uchádzača plniť finančné záväzky vo výške min. 100 000,00 (jednostotisíc EUR ) za obdobie rokov 2008, 2009 a 2010 v originálnom
vyhotovení alebo úradne osvedčenú kópiu tohto dokumentu nie staršiu ako tri mesiace. Vyjadrenie banky
musí byť aktuálne, vydané bankou, nie staršie ako tri mesiace ku dňu predloţenia ponúk. Vyjadrením banky
alebo pobočky zahraničnej banky môţe byť i prísľub banky alebo pobočky zahraničnej banky o poskytnutí
úveru min. vo výške 90 000,00 EUR (deväťdesiattisíc EUR) za účelom zabezpečenia finančných tokov

pre uskutočnenie stavebných prác. Tento prísľub banky musí byť predloţený ako originál alebo
úradne osvedčená fotokópia a nesmie byť starší ako 3 mesiace ku dňu predkladania ponuky.
Pre upresnenie sa uvádza, ţe výpis z účtu sa nepovaţuje za potvrdenie banky. v zmysle § 27 ods. 3
zákona o verejnom obstarávaní, ak uchádzač nedokáţe z objektívnych dôvodov preukázať finančné a ekonomické postavenie určeným dokladom, verejný obstarávateľ môţe uznať aj iný doklad,
ktorým sa preukazuje finančné a ekonomické postavenie
9.2. § 27 ods. 1 písm. d) – prehľadom o dosiahnutom obrate v oblasti, ktorej sa predmet zákazky
týka.
Uchádzač predloţí čestné vyhlásenie, podpísané osobou oprávnenou konať v mene uchádzača o
obrate zo stavebnej činnosti - z realizácie stavebnej činnosti (nie obchodnej činnosti), za 3 posledné hospodárske roky, za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania
činnosti. Obrat zo stavebnej činnosti musí byť vyšší ako 100 000 EUR bez DPH za kaţdý z poţadovaných rokov.
9.3. V prípade, ak záujemca alebo uchádzač nemá sídlo v Slovenskej republike verejný obstarávateľ uzná aj ekvivalentné doklady/osvedčenia vydané podľa právnych podľa predpisov platných v
krajine pôvodu alebo v krajine sídla uchádzača.
9.4. Uchádzač alebo záujemca môţe na preukázanie finančného a ekonomického postavenia vyuţiť finančné zdroje inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač
alebo záujemca verejnému obstarávateľovi preukázať ţe pri plnení zmluvy bude môcť reálne disponovať so zdrojmi osoby, ktorej postavenie vyuţíva na preukázanie finančného a ekonomického
postavenia.
9.5. Uchádzač, ktorého tvorí skupina podnikateľov, preukazuje splnenie podmienok účasti, ktoré
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sa týkajú finančného a ekonomického postavenia za všetkých členov skupiny spoločne.
9.6. V prípade, ţe finančné výkazy/účtovné závierky a ostatné podklady uchádzača boli realizované v inej mene ako euro, údaje v uvedených potvrdeniach je potrebné prepočítať v kurze na euro
vyhlásenom ECB (Európska centrálna banka) 28 kalendárnych dní pred posledným dňom určeným
na predkladanie ponúk.
9.7.Na preukázanie splnenia podmienok účasti vo verejnom obstarávaní, týkajúce sa finančného
a ekonomického postavenia uchádzačov, musí uchádzač v ponuke predloţiť všetky doklady podľa
bodov 9.1. a 9.2. týchto súťaţných podkladov.
9.8.Ak uchádzač alebo záujemca nedokáţe z objektívnych dôvodov preukázať finančné a
ekonomické postavenie určeným dokladom, verejný obstarávateľ a obstarávateľ môţe uznať aj iný
doklad, ktorým sa preukazuje finančné a ekonomické postavenie.
9.9. Doklady, uvedené v bodoch 9.1. a 9.2. týchto súťaţných podkladov musia byť v ponuke
predloţené ako originály alebo ich úradne osvedčené kópie. Doklad, uvedený v bode 9.1 týchto
súťaţných podkladov musí byť v ponuke predloţený nie starší ako tri mesiace ku dňu predloţenia
ponúk. Ak uchádzač nesplní poţiadavku podľa tohto bodu, bude z verejného obstarávania
vylúčený.
10. PODMIENKY ÚČASTI VO VEREJNOM OBSTARÁVANÍ, TÝKAJÚCE SA TECHNICKEJ ALEBO ODBORNEJ
SPÔSOBILOSTI UCHÁDZAČOV A DOKLADY NA ICH PREUKÁZANIE PODĽA § 28 ZÁKONA Č. 25/2006 Z.
Z. O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ A O ZMENE A DOPLNENÍ NIEKTORÝCH ZÁKONOV V ZNENÍ NESKORŠÍCH

PREDPISOV

Uchádzač musí v ponuke predloţiť nasledovné doklady a dokumenty, ktorými preukazuje technickú alebo odbornú spôsobilosť podľa § 28 zákona:
10.1. § 28 ods. 1 písm. b) - zoznam stavebných prác obdobného charakteru a rozsahu ako je predmet zákazky (rekonštrukcia cesty) uskutočnených za predchádzajúcich 5 rokov (2006, 2007, 2008,
2009, 2010), doplnený potvrdeniami o uspokojivom vykonaní stavebných prác.
Zoznamom musí uchádzač preukázať, ţe uskutočnil minimálne 2 zákazky realizované v období
rokoch 2006 aţ 2010, a to kaţdú jednu zákazku so zmluvnou cenou vo výške min. 100 000,00
EUR bez DPH (slovom: jednostotisíc EUR bez DPH).
V zozname zmlúv musí byť uvedené:
- identifikácia odberateľa a kontakt na odberateľa,
- názov a stručný opis predmetu zmluvy,
- zmluvná cena zákazky v Eur bez DPH,
- lehota uskutočnenia predmetu zmluvy (doba výstavby),
- potvrdenie plnenia zákazky odberateľom:
Ak bol/a odberateľom:
1. verejný obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí tento verejný obstarávateľ,
2. iná osoba ako verejný obstarávateľ, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak to nie je moţné, dôkaz
o plnení potvrdí uchádzač vyhlásením o ich dodaní.
10.2. § 28 ods.. 1 pism. c) údajmi o technikoch alebo technických orgánoch tých, ktorí sú zodpovední za kontrolu kvality a bezpečnosti pri práci bez ohľadu na to, v akom zmluvnom vzťahu sú k
uchádzačovi, a na ktorých sa môţe uchádzač obrátiť so ţiadosťou o vykonanie týchto prác;
Uchádzač predloţí: 1. údaje o vzdelaní a odbornej praxi min. 1 osoby zodpovednej za kontrolu
kvality a min. 1 osobu zodpovednú za bezpečnosť na stavenisku,
Pracovníci musia spĺňať nasledovné poţiadavky:
- minimálne 5 rokov zodpovedajúcej odbornej praxe,
- minimálne 3 rokov vykonávali rovnakú alebo podobnú funkciu,
- účasť na 2 projektoch ( stavbách) v pozíciách osôb zodpovedných za kontrolu kvality
a bezpečnosti pri práci ( poţaduje sa účasť na 2stavbách pre kaţdého pracovníka),
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- hodnoverne preukázateľnú kvalifikáciu,
10.3. § 28 ods. 1 písm. g) - údaje o vzdelaní a odbornej praxi riadiacich zamestnancov, osobitne
osôb zodpovedných za riadenie stavebných prác, s doloţením dokladu o odbornej spôsobilosti pre
vedenie uskutočňovania stavieb v zmysle § 45 ods. 1 písm. b) Stavebného zákona č. 50/1976 Zb. a
zákona č. 138/1992 Zb. v znení neskorších predpisov pre činnosť stavbyvedúceho opatreného originálom odtlačku a podpisom príslušnej odborne spôsobilej osoby (alebo predloţí úradne osvedčené kópie).
Uchádzač v rámci splnenia podmienok účasti preukáţe, ţe riadiaci pracovníci majú potrebné
vzdelanie, odbornú kvalifikáciu a odbornú prax na uskutočnenie stavebných prác, ktoré sú
predmetom zadávania zákazky.
Minimálne poţiadavky verejného obstarávateľa.
Riadiaci pracovníci musia spĺňať nasledovné poţiadavky:
- minimálne 5 rokov zodpovedajúcej odbornej praxe,
- minimálne 3 rokov vykonávali rovnakú alebo podobnú funkciu,
- účasť na 2 projektoch vo funkcii vedúceho stavby alebo zástupcu vedúceho stavby,
- hodnoverne preukázateľnú kvalifikáciu,
10.4. § 28 ods. 1 písm. j) - Údaje o strojovom a technickom vybavení. Uchádzač predloţí vyhlásenie podpísané osobou oprávnenou konať v mene uchádzača, v ktorom uvedie údaje o strojovom a
technickom vybavení, ktoré bude mať k dispozícii na uskutočnenie stavebných prác (terénne práce,
demolačné práce, práce na vrchnej a spodnej stavbe ciest resp. jej rekonštrukcie)
Uchádzač vo vyhlásení zároveň uvedie, či toto strojné a technické vybavenie vlastní, prenajíma si
ho alebo ho bude pouţívať podzhotoviteľ.
10.5. V prípade, ak záujemca alebo uchádzač nemá sídlo v Slovenskej republike verejný obstarávateľ uzná aj ekvivalentné doklady/osvedčenia vydané podľa právnych predpisov platných v krajine pôvodu alebo v krajine sídla uchádzača.
10.6. Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa technickej a/alebo
odbornej spôsobilosti spoločne.
10.7. Uchádzač alebo záujemca môţe na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti vyuţiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač alebo záujemca verejnému obstarávateľovi preukázať, ţe pri plnení
zmluvy bude môcť reálne disponovať s kapacitami osoby, ktorej spôsobilosť vyuţíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti.
10.8. Doklady, ktorými uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti, ktoré sú vyjadrené v inej
mene ako euro, uchádzač predloţí v pôvodnej mene a v mene euro.
10.9.Verejný obstarávateľ príjme aj iný obsahom a rozsahom rovnocenný doklad vydaný príslušnou inštitúciou v inom štáte, predloţený uchádzačom preukazujúci poţadovanú skutočnosť.
10.10.Uchádzač musí splniť podmienky účasti týkajúce sa technickej alebo odbornej spôsobilosti
podľa týchto súťaţných podkladov predloţením dokladov podľa bodu 10.1 aţ 10.4. týchto
súťaţných podkladov.
Doklady, uvedené v bode 10.1. týchto súťaţných podkladov musia byť v ponuke predloţené ako
originály alebo ich úradne osvedčené kópie. Ak uchádzač nesplní poţiadavku podľa tohto bodu,
bude z verejného obstarávania vylúčený.
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11 C. KRITÉRIÁ NA HODNOTENIE PONÚK A PRAVIDLÁ ICH UPLATNENIA
11.1. Kritériá vyhodnotenia ponúk uchádzačov, ktorí splnili podmienky účasti vo verejnom obstarávaní
a podmienky uvedené v súťaţných podkladoch:
Kritérium na vyhodnotenie ponúk – najniţšia cena uvedená v EUR bez DPH - 100 bodov
11.2. Do vyhodnotenia ponúk budú zaradené ponuky, ktoré vyhovujú všetkým poţiadavkám, podmienkam a špecifikáciám uvedeným vo Výzve na predkladanie ponúk, prostredníctvom ktorej bolo verejné obstarávanie vyhlásené, v týchto súťaţných podkladoch a iných dokumentov poskytnutých verejným obstarávateľom v lehote na predkladanie ponúk.
Uchádzač vypracuje dokument – Dotazník - , v ktorom budú uvedené identifikačné údaje uchádzača
a návrh na plnenie kritéria určenia na hodnotenie ponúk poţadovaný v bode 3.5.1.1. týchto súťaţných
ponúk v súlade s bodom 11.5. týchto súťaţných podkladov.
11.3. Spôsob prvotného úplného hodnotenia ponúk:
11.3.1. Celková cena za uskutočnenie stavebných prác
Uchádzač uvedie celkovú cenu za uskutočnenie stavebných prác v EUR bez DPH vrátane dopravy
za všetky poloţky predmetu zákazky. Cena musí zahŕňať všetky náklady súvisiace s uskutočnením
stavebných prác v mieste plnenia . Uchádzač uvedie len jeden údaj v EUR.
Člen komisie pridelí maximálny počet bodov ponuke uchádzača s najniţšou celkovou cenou. Pri
ponukách ostatných uchádzačov sa počet bodov určí úmerou ako podiel najniţšej ceny a ceny hodnotiaceho (i–teho) uchádzača vynásobený maximálnym počtom bodov, t.j. 100 bodmi
Počet bodov i–teho uchádzača = najniţšia cenová ponuka bez DPH
100
cenová ponuka bez DPH i–teho uchádzača

X max. počet bodov

11.4. Spôsob vyhodnotenia ponúk podľa stanoveného kritéria v elektronickej aukcii:
Poradie sa určí automaticky ako výsledok elektronickej aukcie tak, ţe ponuka s najniţšou navrhovanou cenou za uskutočnenie stavebných prác predmetu zákazky bude prvá a pri ostatných ponukách sa určí
poradie podľa vzostupnej celkovej ceny v ponukách jednotlivých uchádzačov.
11.5. Uchádzač predkladá plnenie kritérií na samostatnom dokumente – Dotazník uchádzača
Uchádzač vypracuje dokument, v ktorom budú uvedené identifikačné údaje uchádzača a návrh na plnenie kritéria určenia na účely prvotného úplného vy hodnotenie ponúk poţadovaný v bode 3.5.1.1.
týchto súťaţných ponúk.
Ceny uchádzačov, ktoré sú uvedené v Dotazníku uchádzača sú úvodné ceny uchádzača do elektronickej aukcie, ktoré je uchádzač povinný zadať ako vstupné ceny do aukcie v zadávacom kole.
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Uchádzač zaradí tento formulár na začiatok jeho návrhu.
14 F DOTAZNÍK UCHÁDZAČA
A) ZÁKLADNÉ ÚDAJE
A 1) Názov uchádzača
- uveďte názov spoločnosti v súlade s obchodným názvom zaregistrovaným v OR, ŽR
názov:
adresa:
IČO:
IČ DPH:
Telefón:
Fax:
e-mail:

A 2) Kontaktná osoba
-

uveďte kontakné údaje osoby poverenej zastupovať spoločnosť ( aj pri e-aukcii)

Titul:
Meno a priezvisko:
Funkcia:
Telefón:
Fax:
e-mail:

A3) Internetová stránku spoločnosti
-

uveďte domovskú stránku Vašej spoločnosti
URL:
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A4) Právna forma spoločnosti
-

uveďte napr. akciová spoločnosť, spoločnosť s ručením obmedzeným a pod)

-

zapísaný v OR SR/ŢL

-

odd.

-

vloţka

A5) Rok zaloţenia

A6) Počet členov skupiny dodávateľov
-

uveďte celkový počet členov skupiny dodávtaeľov podávajúceho ponuku. Ak ponuku podávate
sami uveďte číslo 1

A7) Bankové spojenie
-uveďte sídlo bankového ústavu a číslo účtu

Názov:
Adresa:
Prefix účtu:
Číslo účtu:
Kód banky:
IBAN:
BIC:

Názov poloţky

Celková cena
V EUR bez DPH

Celková cena za uskutočnenie stavebných prác predmetu zákazky

V ......................... , dňa

Súťaţné podklady
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15 G

ELEKTRONICKÁ AUKCIA

Postup pri uplatnení elektronickej aukcie
ELEKTRONICKÁ AUKCIA
Postup pri uplatnení elektronickej aukcie
V rámci úplného úvodného vyhodnotenia ponúk podľa kritéria stanoveného na vyhodnotenie
ponúk verejný obstarávateľ určí poradie uchádzačov porovnaním výšky navrhnutých ponukových
cien za dodanie predmetu zákazky vyjadrených v eurách bez DPH, uvedených v jednotlivých
ponukách uchádzačov. Po určení poradia na základe predloţených ponúk v papierovej podobe,
verejný obstarávateľ vyzve elektronickými prostriedkami súčasne všetkých uchádzačov, ktorých
ponuky spĺňajú určené podmienky, na predloţenie nových jednotkových cien v elektronickej
aukcii. Vo Výzve na účasť v elektronickej aukcii – pozvánke (ďalej len „Výzva“) verejný
obstarávateľ uvedie podrobné informácie týkajúce sa elektronickej aukcie v zmysle § 43 ods. 7
zákona o verejnom obstarávaní. Výzva bude zaslaná elektronicky zodpovednej osobe určenej
uchádzačom v ponuke ako kontaktná osoba pre elektronickú aukciu (z uvedeného dôvodu je
potrebné uviesť správne kontaktné údaje zodpovednej osoby). V prípade zmeny kontaktných
údajov uvedenej osoby je potrebné príslušnú zmenu dať verejnému obstarávateľovi na vedomie
najneskôr dva pracovné dni pred začatím elektronickej aukcie.
Uchádzačom, ktorí budú vyzvaní na vstup do aukčnej siene, bude v čase uvedenom vo výzve
sprístupnená e-aukčná sieň, kde si skontrolujú správnosť zadaných vstupných cien, ktoré do eaukčnej siene zadá verejný obstarávateľ a to v súlade s pôvodnými, písomne predloţenými
ponukami. Kaţdý uchádzač do začiatku súťaţného kola bude vidieť iba svoju ponuku a aţ do
začiatku súťaţného kola ju nemôţe meniť. Všetky informácie o prihlásení sa do elektronickej
aukcie a podrobnejšie informácie o priebehu elektronickej aukcie budú uvedené vo Výzve.
Elektronická aukcia bude jednokolová a súťaţné kolo elektronickej aukcie sa začne a skončí
v termínoch uvedených vo Výzve na účasť v elektronickej aukcii. Na začiatku súťaţného kola sa
všetkým uchádzačom zobrazia najniţšia najniţšia celková cena bez DPH a zároveň ich
ponúknuté ceny. V priebehu elektronickej aukcie počas konania súťaţného kola budú
zverejňované všetkým uchádzačom zaradeným do elektronickej aukcie v aukčnej sieni informácie,
ktoré umoţnia uchádzačom zistiť v kaţdom okamihu ich relatívne umiestnenie. Všetky informácie
zobrazené uchádzačom sú aktuálne v čase načítania stránky, a to buď po zadaní novej ponuky
alebo aktualizácii stránky kliknutím na tlačítko „Aktualizácia stránky – refresh“, prípadne
stlačenim na klávesnici klávesy F5. Za aktualizáciu si údajom sú zodpovední uchádzači.
Elektronická aukcia sa bude vykonávať prostredníctvom elektronických zariadení - na internetovej
adrese
https://www.eaukcie.sk/modra/.
Kontakt
na
administrátora
e-aukcie:
e-mail: podpora@eaukcie.sk tel.č.: +421 2 6541 1356 , mobil: +421 905 378 454
Pravidlami on-line výberových konaní, ktoré sú nasledovné:
Ak nedôjde k predlţovaniu súťaţného kola, súťaţné kolo skončí uplynutím časového limitu 20
min. Koniec aukcie sa môţe predĺţiť v prípade zníţenia aktuálne najlepšej ponuky v posledných
dvoch minútach trvania aukcie vţdy o ďalšie dve minúty.
Spôsob zniţovania ceny
Minimálny krok zmeny ceny je 0,5%
Maximálny krok zmeny ceny je 10%
Minimálny a maximálny krok zmeny ceny sa vzťahuje k celkovej cene aktuálne najlepšej ponuky.
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V prípade objektívnych technických problémov na strane verejného obstarávateľa, resp.
poskytovateľa práce si obstarávateľ vyhradzuje právo na ďalší postup:
a) obstarávateľ môţe vyhlásiť víťaza na základe uţ predloţených ponúk bez opätovného otvorenia
elektronickej aukcie
b) opakovať elektronickú aukciu v náhradnom termíne. V prípade opakovania aukcie bude
uchádzačom zaslaná výzva podľa zákona
c) zrušiť výberové konanie
Obstarávateľ sa zrieka zodpovednosti za vzniknuté technické problémy. Porucha na strane
uchádzača nie je dôvod na opakovanie elektronickej aukcie, alebo kola elektronickej aukcie
Elektronická aukcia sa skončí:
-

súťaţné kolo skončí vtedy, ak uţ ani jeden z uchádzačov nepredloţí v riadnom čase (v
lehote do 2 minút pred koncom) novú aktuálne najlepšiu v danom kole upravenú
smerom nadol.

-

v prípade zníţenia aktuálne najlepšej ponuky v posledných 2 minútach aukcie sa na
základe nastavenia automatického predlţovania aukcia predĺţi o vopred stanovený
čas 2 minút, aby aj ostatní uchádzači mali moţnosť reagovať na aktualizovanú ponuku.
Takýchto predĺţení môţe byť maximálne 15, takţe aukcia skončí najneskôr o 30 minút
oproti riadnemu času.

Na predkladanie ponúk sa neodporúča sa vyuţiť posledných 10 sekúnd elektronickej aukcie.
Dôleţitým momentom pri predkladaní návrhu je doručenie návrhu uchádzača do systému
eAukcie včas, pred uplynutím ukončenia elektronickej aukcie. Treba pritom počítať s časom
potrebným na úspešné odoslanie návrhu prostredníctvom internetu, prijatie a spracovanie
návrhu systémom eAukcie. Tento proces je ovplyvnený viacerými faktormi, ako je momentálna
rýchlosť prenosu údajov cez internet medzi počítačom uchádzača a serverom systému eAukcie,
veľkosť prenášaných údajov, parametre počítača uchádzača (HW a SW vybavenie),
momentálna vyťaţenosť počítača, prípadne momentálna priepustnosť počítačovej siete LAN
uchádzača a pod. To znamená, ţe návrhy, ktoré boli do lehoty stanovenej ako ukončenie
elektronickej aukcie do systému eAukcie doručené a systémom eAukcie spracované - systém
eAukcie zaznamená. Ak uchádzač odošle návrh v krátkom časovom intervale pred termínom
ukončenia elektronickej aukcie, môţe nastať situácia, ţe jeho návrh nebude včas doručený a
spracovaný systémom eAukcie a nebude zaznamenaný z dôvodu uzavretia systému eAukcie
presne v čase stanovenom verejným obstarávateľom ako ukončenie aukcie.
Po ukončení súťaţného kola uţ nebude moţné upravovať jednotkové ceny, ktoré boli
predmetom daného súťaţného kola.
Technické poţiadavky pre prístup do elektronickej aukcie: Počítač uchádzača musí byť
pripojený k Internetu. Pre bezproblémovú účasť v e - aukcii je nutné mať Microsoft Internet
Explorer verzie 6.0 a vyšší, resp. Firefox 3.1 a vyššie. Správna funkčnosť iných prehliadačov je
moţná, avšak nie je garantovaná.
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12

D. OBCHODNÉ PODMIENKY POSKYTNUTIA PREDMETU ZÁKAZKY
NÁVRH

ZMLUVA O DIELO Č. ML MODRA 001/2008
uzatvorená podľa ustanovenia § 536 a násl., zákona č. 513/91
_______________________________________________________________________________________________

Č1.1
Zmluvné strany
l.l Objednávateľ:

LESY MODRA, s.r.o.
Šúrska 5
900 01 Modra
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
Štatutárny zástupca:

2020360947
SK2020360947
Slsp. a.s. pobočka Modra
0019242210/0900
Ing. Milan Gajar

a
1.2. Zhotoviteľ':
Obchodný názov:
Adresa
DIČ
IČ DPH
Bankové spojenie
Číslo účtu
Štatutárny zástupca
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ČL.2
Východiskové podklady
2.1. Základné údaje:
2.1.1Názov stavby:
Lesná cesta Ohnavy - rekonštrukcia
2.1.2Miesto stavby :
okres Pezinok, mesto Modra
2.1.3Termíny stavby :
Začatie :
august/september 2011
Dokončenie :
max. 15.11.2011
ČL.3
Predmet plnenia
3.1 Predmetom plnenia zmluvy je zhotovenie stavebnej časti, stavby uvedenej v bode 3.1.1.,.
3.1.1 Stavebné objekty : lesná cesta Ohnavy. - okres Pezinok, mesto Modra ( 4800,00 m2).
3.1.2Zhotoviteľ vykoná dielo podľa cenovej ponuky a ponuky predloţenej v súťaţnej ponuke.
3.2. Stavebnou časťou sa rozumie súhrn všetkých materiálov, stavebných hmôt a dielcov, výrobkov, prác, výkonov, strojov a zariadení v stavebnej časti rekonštrukcie cesty .
3.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť a k spokojnosti objednávateľa.
3.4 Zmeny v predmete plnenia môţe nariadiť len objednávateľ.
ČL.4
Čas plnenia
4.1 Termíny plnenia jednotlivých častí predmetu zmluvy podľa čl. 3 tejto zmluvy sú nasledovné :
4.1.1 Začiatok realizácie prác: september 2011
4.1.2 Ukončenie prác:
max. do 15.11.2011
4.2 Doba omeškania, ktorú spôsobil objednávateľ sa môţe pripočítať k času plnenia podľa tejto
zmluvy, ale musí byť riadne zapísaná a potvrdená zmluvnými stranami v stavebnom denníku
alebo dodatkom k tejto zmluve.
4.3 Objednávateľ sa zaväzuje, ţe dokončené dielo, podľa článku 4.1.1.a 4.1.2 prevezme a zaplatí
za jeho zhotovenie v súlade s touto zmluvou.
4.4 Stavenisko sa povaţuje za prevzaté dňom nadobudnutím účinnosti tejto zmluvy. O tejto skutočnosti bude objednávateľ preukazne informovať zhotoviteľa.

5.1

5.2

Čl.5
Cena
Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu Č1.3 tejto zmluvy je stanovená dohodou
zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. ako cena pevná, je doloţená cenovou ponukou a kalkuláciou ( výkazom výmer), ktorá je súčasťou tejto zmluvy.
Cena za zhotovenie diela podľa čl. 3 je :
Suma bez DPH:
............................... EUR bez DPH
Slovom:
............................ EUR a 00/100 centov
DPH:
................................ EUR
Suma s DPH:
................................ EUR

5.3 V cene za zhotovenie diela sú obsiahnuté aj náklady na realizáciu stavebných prác, údrţbu
a vypratanie zariadenia staveniska.
5.4. Stavenisková a mimo stavenisková doprava je zakalkulovaná v jednotkových cenách.
5.5. Za poţadované práce, ktoré nie sú súčasťou zmluvy ( nálezové práce) t.j., nie sú popísané vo
výkaze výmer ani v zmluvnej dokumentácii, má zhotoviteľ nárok na ich úhradu. Svoj nárok
ale musí objednávateľovi oznámiť formou cenovej ponuky pred začatím prác, alebo zápisom
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v stavebnom denníku. Práce môţe zhotoviteľ vykonať aţ po schválení cenovej ponuky objednávateľom. Ocenenie prác bude v aktuálnej cenovej úrovni.
5.6. Práce, ktoré zhotoviteľ vykoná bez zadania alebo v dôsledku svoj voľného odchýlenia od
zmluvy, sa neuhradia.
ČL.6
Platobné podmienky
6.1.
Cenu za zhotovenie diela zaplatí objednávateľ na základe faktúry, ktorú zhotoviteľ doručí
objednávateľovi. Faktúra sa povaţuje za doručenú ak bola doručená ako doporučená zásielka alebo bola osobne prevzatá oprávnenou osobou podľa čl. 7 bod 7.2. a dátum prevzatia bol potvrdený jej podpisom. Zmluvné strany sa dohodli, ţe zhotoviteľ vystaví faktúru aţ
na základe preberacieho protokolu po uskutočnení stavebných prác v zmysle článku 2.1.3.
6.2.
Objednávateľ skontroluje údaje uvedené vo faktúre do 5 dní a v prípade zistených rozdielov môţe objednávateľ faktúru vrátiť k prepracovaniu.
6.3.
Objednávateľ neposkytuje zhotoviteľovi ţiadne zálohové platby.
6.4. Faktúra musí obsahovať náleţitosti podľa § 15 Zák.č. 289/95 Z.z. a súpis vykonaných prác
– mnoţstvo a miesto (názov cesty, zváţnice, vodného toku) potvrdený konateľom Lesy
Modra, s.r.o. V prípade, ţe faktúra nebude obsahovať tieto náleţitosti, objednávateľ je
oprávnený vrátiť ju na prepracovanie. V takom prípade sa preruší lehota splatnosti aţ do
doručenia opravenej faktúry.
6.5.
Splatnosť faktúr je 30 dní odo dňa doručenia. Faktúra sa povaţuje za uhradenú odpisom
faktúrovanej čiastky z účtu objednávateľa.
ČL. 7.
Zádrţné
7.1 V prípade, ţe protokol o odovzdaní a preberaní stavebného diela bude obsahovať závady a
nedorobky, objednávateľ zadrţí adekvátnu čiastku z konečnej faktúry aţ do úplného odstránenia závad a nedorobkov.
ČL.8
Podmienky vykonania diela
8.1 Zhotoviteľ vykoná dielo na svoje náklady a na vlastné nebezpečenstvo.
8.2 Objednávateľ je povinný odovzdať stavenisko vypratané tak, aby zhotoviteľ mohol na ňom
začať práce.
8.3 Objednávateľ vytýči pri odovzdaní staveniska všetky podzemné a nadzemné vedenia a inţinierske siete na stavenisku.
8.4 Zhotoviteľ nezodpovedá za poškodenie podzemných vedení a inţinierskych sietí, ktoré nebudú vytýčené pri odovzdaní staveniska.
8.5 Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi pri odovzdávaní staveniska vytýčené základné smerové
a výškové body a vymedzí hranice staveniska.
8.6 Objednávateľ pri odovzdávaní staveniska určí zhotoviteľovi vymedzené plochy pre zariadenia
staveniska, skládky, zemníky.
8.7 Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady dopravu a skladovanie všetkých materiálov, stavebných hmôt a dielcov, výrobkov, strojov a zariadení a ich presun zo skladu na stavenisko.
8.8 Funkciou koordinátora bezpečnosti (zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť práce, ochranu
zdravia zamestnancov, bezpečnosť technických zariadení pri stavebných prácach, za dodrţiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov, týkajúcich sa činností pri vykonávaní diela a
ochrany ţivotného prostredia) na stavenisku sa poveruje dodávateľ po prevzatí staveniska.
Koordinátor bezpečnosti a protipoţiarnej ochrany sa zaväzuje zabezpečiť všetky povinnosti,
stanovené v § 5 Nariadenia vlády SR č.510 z 21.11.2001 ako i všetkých platných predpisov na
úseku BOZP a PO a ochrany ţivotného prostredia.
V prípade porušenia týchto povinností a vzniku škody v príčinnej súvislosti s ich porušením, bude túto znášať koordinátor bezpečnosti.
8.9
Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavenisku. Zhotoviteľ odstráni na vlastné
náklady odpady, ktoré sú výsledkom jeho činnosti.
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Zhotoviteľ nesmie uskladňovať na stavenisku materiály a zariadenia nesúvisiace s prácami
podľa tejto zmluvy.
8.11 Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník. Pokyny k vedeniu stavebného denníka budú
prejedané na spoločnom rokovaní zmluvných strán pri preberaní staveniska. Stavebný denník musí byť k dispozícii na stavenisku a tam sa musia robiť záznamy v ňom.
8.12 Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať objednávateľa na kontrolu všetkých prác, ktoré majú byť
zakryté alebo sa stanú neprístupnými minimálne 3 pracovné dni vopred. Ak sa objednávateľ nedostaví a nevykoná kontrolu týchto prác zhotoviteľ môţe pokračovať v prácach. Objednávateľ môţe dodatočne poţadovať odkrytie týchto prác, ale na svoje náklady, iba ţe sa
pri dodatočnej kontrole zistí, ţe práce neboli riadne vykonané budú tieto práce vykonané na
náklady zhotoviteľa.
ČL.9
Výrobné podklady
9.1 Objednávateľ sa zaväzuje, ţe poskytne zhotoviteľovi v rozsahu nevyhnutnom potrebné spolupôsobenie spočívajúce najmä v priebeţných konzultáciách počas priebehu výstavby.
8.10

ČL.10
Záručná doba a záruka
10.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, ţe predmet zmluvy je zhotovený podľa podmienok tejto zmluvy a ţe počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.
10.2 Záručná doba začína plynúť dňom podpísania preberacieho protokolu a platí 60 mesiacov.
10.3 Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má dielo počas výstavby a počas záručnej doby.
10.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť všetky vady počas výstavby a záručnej doby na vlastné
náklady a najneskôr do 21 kalendárnych dní od uplatnenia oprávnenej reklamácie.
10.5 Objednávateľ, počas záručnej doby zabezpečí vykonávanie pravidelnej beţnej údrţby na
svoje náklady v rozsahu :
a/ na vozovke - lokálne opotrebovanie vozovky, drobné výtlky, jemné trhliny, nepripustiť
zimnú údrţbu chemickým posypom.
b/ udrţiavanie funkčnosti odvodňovacích zariadení, odstraňovanie lokálnych nánosov priekop
a priepustov,
c/ udrţiavanie funkčnosti odstavných plôch a odpočívadiel, svahov cestného telesa.
ČL.ll
Penále a zmluvné pokuty
11.1 Ak zhotoviteľ odovzdá dielo uvedené v článku Č. 3.1.1. tejto zmluvy po termíne uvedenom
v článku č. 2.1.5. tejto zmluvy, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 66,-EUR za kaţdý deň
omeškania.
11.2 Ak zhotoviteľ neodstráni vady v termíne podľa článku č. 10.4. tejto zmluvy zaplatí zmluvnú
pokutu vo výške, ktorá predstavuje 0,05% z ceny predmetu zmluvy za kaţdý deň omeškania.
11.3 Ak objednávateľ neuhradí faktúru v lehote splatnosti uvedenej v tejto zmluve t.j. 21 dní, zaplatí úrok z omeškania vo výške 0,05% za kaţdý deň omeškania z faktúrovanej čiastky.
ČL.12
Prevod a postúpenie zmluvy, subdodávatelia
12.1 Prevod a postúpenie zmluvy, alebo jej časti je moţný len s písomným súhlasom objednávateľa.
12.2 Na poţiadanie je zhotoviteľ povinný zoznámiť objednávateľa s poddodávateľmi.
12.3 Zoznam poddodávateľov, ak sa zmenil oproti zoznamu v ponuke je zhotoviteľ povinný predloţiť objednávateľovi do 7 kalendárnych dní od podpísania tejto zmluvy.
12.4 Činnosť poddodávateľov sa posudzuje ako činnosť zhotoviteľa.
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ČL.13
Vysvetlenie pojmov
13.1 Výkresy
Znamená a zahŕňa všetky vydané výkresy aj tie, ktoré budú vydané v súlade s touto zmluvou ako
aj ich modifikácie, ktoré sú schválené projektantom a objednávateľom.
Deň, týţdeň, mesiac
Znamená kalendárny deň, týţdeň, mesiac podľa platného kalendára v Slovenskej republike. Týţdeň
začína pondelkom a končí nedeľou.
Pracovný deň
Znamená kalendárny deň podľa kalendára v Slovenskej republike okrem dní pracovného pokoja.
Dni pracovného pokoja
Znamená soboty, nedele a štátom uznané sviatky.
Jazyk
Oficiálnym jazykom tejto zmluvy je jazyk slovenský a metrický systém.
Stavenisko
Je miesto určené k realizácii stavby alebo udrţiavacím prácam a zahrňuje stavebný pozemok.
Pracovisko
Je časť staveniska určená objednávateľom pre činnosť zhotoviteľa a zahrňuje pozemky pod objektmi, ktoré sú predmetom tejto zmluvy, plochy určené na zariadenie staveniska, skládky, zemníky a prístupové cesty. Bez súhlasu objednávateľa zhotoviteľ nesmie pouţiť iné časti staveniska.
Výrobné výkresy
Sú dielčie výkresy, potrebné pre realizáciu diela, ktoré si zhotoviteľ vyhotovuje sám a na vlastné
náklady, ale podliehajú schváleniu projektanta a sú súčasťou výrobnej dodávateľskej dokumentácie.
ČL.14
Pracovníci zhotoviteľa a komunikácia
14.1. Zodpovední pracovníci zhotoviteľa:
Meno: Xxxxxxxxxxxxxxx – konateľ
Xxxxxxxxxxxxxx - stavbyvedúci
Xxxxxxxxxxxxxxx – stavebný dozor
Xxxxxxxxxxxxxxx – pracovník BOZP
14.2 Písomná korešpondencia medzi zhotoviteľom a objednávateľom bude v jazyku slovenskom.
14.3 Zodpovední pracovníci objednávateľa :
xxxxxxxxxxx
ČL.15
Zodpovednosť za škody
15.1 Zhotoviteľ zodpovedá za škody, spôsobené objednávateľovi s vykonávanými prácami, ako aj
za škody, spôsobené tretej osobe.
15.2 Objednávateľ neznáša ţiadne náklady za škody vzniknuté počas výstavby aţ do úplného
prevzatia objektov.
ČL.16
Arbitráţ
16.1 Zmluvné strany sa dohodli, ţe prípadné spory budú riešiť dohodou a ak nedôjde k dohode
zmluvné strany poţiadajú o vyriešenie sporu príslušný súd SR.
ČL.17
Vyššia moc
17.1 Pre účely tejto zmluvy sa za vyššiu moc povaţujú vojna a mobilizácia.
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17.2 Štrajk pracovníkov zhotoviteľa ako aj jeho poddodávateľov sa nepovaţuje za vyššiu moc pre
účely tejto zmluvy.
ČL.18
Zmeny a dodatky
18.1 Zmeny textu a údajov tejto zmluvy a dodatky k tejto zmluve je moţné urobiť len písomnou
formou a budú uplatnené len ak sú potvrdené podpismi oprávnených zástupcov obidvoch
zmluvných strán.
ČL.19
Ostatné ustanovenia
19.1 Zmluvné strany sa zaväzujú, ţe sa budú bez prieťahov informovať o všetkých skutočnostiach, ktoré by mohli ovplyvniť plnenie tejto zmluvy, alebo kvalitu prác a budú pristupovať
k svojim povinnostiam tak, aby nevznikli ţiadne škody, alebo sa zníţila hodnota diela.
19.2 Zmluvné strany sa dohodli, ţe obchodné, technické a finančné informácie, ktoré im boli
zverené zmluvný partnerom, alebo ich získali v prípravnom období a počas realizácie diela
nesprístupnia tretím osobám bez písomného súhlasu zmluvného partnera.
19.3 Zhotoviteľ vyhlasuje, ţe má oprávnenie vykonávať ţivnosť v rozsahu článku 3 tejto zmluvy.
19.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje postupovať pri realizácii s odbornou starostlivosťou a profesionalitou k spokojnosti objednávateľa.
19.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje postupovať pri realizácii v súlade s ustanoveniami Stavebného zákona SR.
ČL.20
Záverečné ustanovenia
20.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, ţe nebude prenášať na objednávateľa svoje záväzky voči štátnym
orgánom, samospráve, daňovým úradom, sociálnej a zdravotnej poisťovni, úradu práce a
ostatným právnickým a fyzickým osobám
20.2 Ostatné podmienky a vzťahy medzi zmluvnými stranami nešpecifikované v tejto zmluve sa
budú riešiť v súlade s Obchodným zákonom, zákon č. 513/91 Zb., a jeho novelami.
20.3 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je cenová ponuka zhotoviteľa, prílohou tejto zmluvy je
:
- Výpis z obchodného registra zhotoviteľa
- Zoznam poddodávateľov
- Výkaz výmer
- Harmonogram realizácie stavebných prác
20.4 V súlade s ustanovením § 344 a násl. Obchodného zákonníka objednávateľ má právo odstúpiť
od zmluvy z dôvodov podstatného porušenia zmluvy.
20.4.1 Podstatným porušením zmluvy v súlade s § 345, ods. 1 Obchodného zákonníka pre účely
tejto zmluvy sa rozumie:
- nedodrţanie zmluvného termínu výstavby
-porušenie technologickej disciplíny, vrátane nedodrţania projektu
- strata oprávnenia vykonávať predmetnú činnosť
20.5 Právo odstúpiť od zmluvy vzniká dňom doručenia oznámenia o odstúpení druhej zmluvnej
strane.
20.5.1 Pri odstúpení od zmluvy z dôvodov na strane zhotoviteľa má objednávateľ právo na náhradu škody, spôsobenej mu z titulu porušenia záväzku.
20.6 Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu štatutárnymi zástupcami obidvoch zmluvných
strán a účinnosť .
20.7 Táto zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach. Objednávateľ aj zhotoviteľ obdrţia
zmluvu v dvoch vyhotoveniach.
V Modre
Objednávateľ:
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13 E

OPIS PREDMETU ZÁKAZKY

Opis predmetu zákazky

Súčasný technický stav cesty je zlý. Povrch cesty je spevnený asfaltobetónom a na úseku 600,00 m
pravdepodobne penetračným makadamom. V ceste sú pozdĺţne a priečne trhliny, výtlky
a výmole. Pozdĺţne odvodnenie – priekopa, je zanesené, priečne odvodnenie – cestné priepusty, sú
taktieţ nefunkčné, zanesené. Navrhovaná rekonštrukcia spočíva v prečistení spevnenej aj nespevnenej priekopy, prečistení cestných priepustov. Taktieţ je potrebné odstrániť nánosy blata a hliny
na krajniciach aby voda z telesa cesty odtekala.
Jednostranný priečny sklon koruny cesty bude 3%.
Poškodené vrstvy sa navrhujú zrekonštruovať nasledovne: na úseku 600,00 m, kde je cesta veľmi
poškodená, sa navrhuje frézovanie cestnou frézou na kamenivo do hĺbky maximálne 150mm, jednostranný priečny sklon pláne 3%. Na túto vrstvu sa navrhuje poloţiť 50mm vyrovnávacej vrstvy
z OK. Na celý úsek cesty sa následne aplikuje spojovací postrek a poloţí sa vrchná vrstva AB
v hrúbke 70mm.
Predmetom zákazky je rekonštrukcia lesnej cesty spočívajúca najmä v :

- čistení priekopy na úseku 900,00 m
- odstránení nánosov na krajniciach v celej dĺţke cesty
- prečistení cestných priepustov DN 600 mm, dĺţky 6,00m v počte 6ks
- prečistení hospodárskych prejazdov DN 250 mm dĺţky 25,00 m a 5,00 m
- reprofilizácii krytu na úseku 600,00 m šírky 4,00m
-poloţení vyrovnávacej vrstvy hr. 50 mm z obaľovaného kameniva na úseku 600,00 m šírky
3,00m
-realizácii spojovacieho asfaltového postreku v celej dĺţke cesty 1 600,00 m šírky 3,00m
- poloţení asfaltového betónu AC 11 v celej dĺţke cesty v hr. 70mm šírky 3,00m
Verený obstarávateľ poţaduje vyuţiť na rekonštrukciu cesty recyklačnú technológia, tzv. recyklácia za studena na mieste, z pôvodných materiálov a z pôvodných konštrukcií vozovky.
Táto technológia sa pouţíva pri značne poškodených vozovkách, kedy treba vymeniť konštrukčné
vrstvy alebo doplniť veľké mnoţstvo nového materiálu (štrkodrvina, asfalt...) na vyrovnanie pláne,
aby sa následne mohli klásť nové konštrukčné vrstvy vozovky. Recyklácia vyuţíva pôvodné
materiály existujúcej vozovky. Táto technológia zniţuje cenu a v neposlednom rade šetrí ţivotné
prostredie, pretoţe odpadajú náklady na vybúranie pôvodnej konštrukcie a nevzniká pri nej stavebný odpad.
Technológia, ktorá sa má pouţiť nebude pouţitá na celom úseku, ale iba na úseku posledných
600,00m, pretoţe zvyšok cesty je v relatívne dobrom stave.
Predmet zákazky je v celom rozsahu opísaný tak, aby bol presne a zrozumiteľne špecifikovaný. Ak niektorý
z postupov prác alebo technológia prác identifikuje konkrétny postup alebo technológiu prác, verejný obstarávateľ umoţní nahradiť ekvivalentom technického riešenia pod podmienkou, ţe ekvivalentný postup/technológia bude spĺňať úţitkové, prevádzkové a funkčné charakteristiky, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie účelu verejného obstarávania.
UPOZORNENIE:

Popri LC prechádza podzemné vedenie (pravdepodobne elektrické). V týchto miestach nekopať
ani nečistiť priekopu.
Taktieţ nečistiť ani nekopať priekopu pri súkromných pozemkoch, nakoľko tu nie je jasné vlastníctvo.
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Neoddeliteľnou súčasťou opisu predmetu zákazky je aj výkaz výmer.

P.Č. KCN Kód položky
Popis
1
2
3
4
HSV
Práca a dodávky HSV
5
Komunikácie
Reprofilizácia krytu účelových komunikácií
1 221 561511111 recyklačnou frezou na mieste
600,00*4,00₺Vkm 0,000-0,600
sucet
Podklad z drveneho kameniva obaľované2 221 585133011 ho asfaltom typ OM hr. 50 mm
600,00*4,00₺Vkm 0,000-0,600
sucet
Spevnenie krajníc alebo komunikáciách
pre peších štrkodrvinou, rozprestrenie,
3 221 589831111 zhutnenie, hr. 100 mm
(1600,00*0,50)*2₺V celej dĺžke obojstranné
súčet
postrek asfaltový spojovací bez posypu
kamenivom z cestnej emulzie
4
573231111 v množstve od 0,50 do 0,80 kg/m2
600,00*3,00₺Vkm 0,000-0,600
1000,00*3,00₺Vkm 0,600-1,600
sučet
Betón asfaltový po zhutnení I. tr. strednozrnný AC 11(ABS) alebo hrubozrnny (ABH)
5 221 577161114 hr. 70 mm
600,00*3,00₺Vkm 0,000-0,600
1000,00*3,00₺Vkm 0,600-1,600
sucet
9 Ostatné konštrukcie a práce búracie
Čistenie priekop komunikácií o objeme
6 001 938902103 nánosu nad 0,30 do 0,50 m3/m
7 311 9388906141 Prečistenie cestných priepustov do DN 600
6*6"Cestné priepusty
25,-+5"Hospodárske prejazdy
sucet
Odstánenie nánosu na krajniciach priem.
8 221 938909611 hr. do 100 mm, -0,12600t
1600,00*0,50"Jednostranné odstránenie v
celej dĺžke
súčet
99
Presun hmôt HSV
Presun hmôt pre opravy a údržbu komunikácií a letísk s krytom asfaltovým alebo
9 221 998225311 betónovým
CELKOM

Súťaţné podklady

Bratislava, marec 2011

Množstvo
MJ celkom
5
6

m2

2400,000
2400,000
2400,000

m2

2400,000
2400,000
2400,000

Cena
jednotková
7

Cena celkom
10

1600,000
1600,000
1600,000

m2

4800,000
1800,000
3000,000
4800,000

m2

4800,000
1800,000
3000,000
4800,000

m
m

900,000
56,000
36,000
20,000
56,000

m2

800,000
800,000
800,000

t

1165,390
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