PODPRAHOVÁ ZÁKAZKA:

Rekonštrukcia lesnej cesty

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

Výzva na predloženie ponuky
(podprahová podľa § 99 zákona č. 25/2006 Z.z. )
s využitím automatizovaného vyhodnotenia kritéria ponúk prostredníctvom e-aukcie
1.Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov organizácie LESY MODRA, s.r.o
so sídlom: Šúrska 5, 900 01 Modra
IČO: 34 110 186
Telefón: +421910353158
E-mail: kavciakovaj@yahoo.com
2.Typ Zmluvy: Zmluva o dielo
CPV: 45 233 142-6, 45 233 160-8
Predmet zákazky:
REKONŠTRUKCIA LESNEJ CESTY – LESY MODRA
Predpokladaná hodnota zákazky: 90 000, 00 EUR bez DPH
3.Miesto uskutočnenia stavebných prác: 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.

4. Možnosť predloženia ponuky: Uchádzač predloží ponuku na celú zákazku
5. Variantné riešenie: neumožňuje sa
6. Lehota na uskutočnenie stavebných prác podľa dohodnutého harmonogramu max. do
15.11.2011
7.Zverejnenie výzvy verejne prístupným spôsobom na internetovej stránke www. lesymodra.sk
dňa 21.7.2011
8. Poskytovanie súťažných podkladov:
Súťažné podklady si záujemca môže písomne vyžiadať na adrese verejného obstarávateľa: Lesy
Modra, s.r.o. Šúrska 5, 900 01 Modra alebo na e-mailovej adrese : kavciakovaj@yahoo.com
Súťažné podklady sa budú vydávať: v pracovných dňoch do 1.8.2011 v pracovnom čase od 7,00
do 08,30 hod.
Spôsob prevzatia súťažných podkladov: zaslanie poštovou zásielkou, e-mailom alebo osobné prevzatie. Úhrada za súťažné podklady: nevyžaduje sa
9.Uplynutie lehoty na predloženie ponúk: 22.8.2011 o 15,00 hod.
Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť: Lesy Modra, s.r.o. Šúrska 5, 900 01 Modra
Ponuky sa predkladajú: v slovenskom jazyku
10. Otváranie ponúk: Otváranie ponúk sa uskutoční 22.8..2011
Šúrska 5, 900 01 Modra

Výzva
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11.Podmienky financovania predmetu zákazky: predmet zákazky bude financovaný z rozpočtových
prostriedkov verejného obstarávateľa. Preddavok na cenu sa neposkytuje, splatnosť faktúry 21 dní.
12. Podmienky účasti uchádzačov – uchádzač predloží:
1. Osobné postavenie:
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: V zmysle § 26 v spojení s § 128 ods. 1 zákona č.25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších
predpisov. Podrobne uvedené v súťažných podkladoch. Odôvodnenie primeranosti: podmienky
účasti týkajúce sa osobného postavenia určil verejný obstarávateľ v súlade s ustanovením § 26 zákona.
2. Ekonomické a finančné postavenie
Uchádzač musí v ponuke predložiť nasledovné doklady a dokumenty, ktorými preukazuje finančné
a ekonomické postavenie podľa
2.1. § 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 predloženia ponúk. Vyjadrením banky alebo
pobočky zahraničnej banky môže 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 predložený ako originál alebo úradne
osvedčená fotokópia a nesmie byť starší ako 3 mesiace ku dňu predkladania ponuky.
Pre upresnenie sa uvádza, že výpis z účtu sa nepovažuje za potvrdenie banky. v zmysle § 27 ods. 3
zákona o verejnom obstarávaní, ak uchádzač nedokáže z objektívnych dôvodov preukázať finančné
a ekonomické postavenie určeným dokladom, verejný obstarávateľ môže uznať aj iný doklad, ktorým sa preukazuje finančné a ekonomické postavenie
Odôvodnenie primeranosti: Vzhľadom na predpokladanú hodnotu zákazky, spôsob úhrad faktúr a
stanovenú lehotu splatnosti faktúry je potrebné, aby uchádzač preukázal svoju schopnosť pokryť
finančné náklady spojené s plnením predmetu zákazky;
Pre upresnenie sa uvádza, že výpis z účtu sa nepovažuje za potvrdenie banky. v zmysle § 27 ods. 3
zákona o verejnom obstarávaní, ak uchádzač nedokáže z objektívnych dôvodov preukázať finančné
a ekonomické postavenie určeným dokladom, verejný obstarávateľ môže uznať aj iný doklad, ktorým sa preukazuje finančné a ekonomické postavenie
2.2. § 27 ods. 1 písm. d) – prehľadom o dosiahnutom obrate v oblasti, ktorej sa predmet zákazky
týka.
Uchádzač predloží 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 každý z požadovaných
rokov.
2.3.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.
2.4.. Uchádzač alebo záujemca môže na preukázanie finančného a ekonomického postavenia využiť finančné zdroje inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač
alebo záujemca verejnému obstarávateľovi preukázať že pri plnení zmluvy bude môcť reálne disponovať so zdrojmi osoby, ktorej postavenie využíva na preukázanie finančného a ekonomického postavenia.
2.5. Uchádzač, ktorého tvorí skupina podnikateľov, preukazuje splnenie podmienok účasti, ktoré sa
týkajú finančného a ekonomického postavenia za všetkých členov skupiny spoločne.
Výzva
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2.6. V prípade, že 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.
2.7.Na preukázanie splnenia podmienok účasti vo verejnom obstarávaní, týkajúce sa finančného
a ekonomického postavenia uchádzačov, musí uchádzač v ponuke predložiť všetky doklady podľa
bodov 2.1. a 2.2. týchto súťažných podkladov.
2.8.Ak uchádzač alebo záujemca nedokáže z objektívnych dôvodov preukázať finančné a
ekonomické postavenie určeným dokladom, verejný obstarávateľ a obstarávateľ môže uznať aj iný
doklad, ktorým sa preukazuje finančné a ekonomické postavenie.
2.9. Doklady, uvedené v bodoch 2.1. a 2.2. týchto súťažných podkladov musia byť v ponuke
predložené ako originály alebo ich úradne osvedčené kópie. Doklad, uvedený v bode 9.1 týchto
súťažných podkladov musí byť v ponuke predložený nie starší ako tri mesiace ku dňu predloženia
ponúk. Ak uchádzač nesplní požiadavku podľa tohto bodu, bude z verejného obstarávania vylúčený.
Odôvodnenie primeranosti: Vzhľadom na predpokladanú hodnotu zákazky, spôsob úhrad faktúr a
stanovenú lehotu splatnosti faktúry je potrebné, aby uchádzač preukázal svoju schopnosť bezproblémovo plniť predmet zákazky.
3)Technická spôsobilosť
Uchádzač musí v ponuke predložiť nasledovné doklady a dokumenty, ktorými preukazuje technickú
alebo odbornú spôsobilosť podľa § 28 zákona:
3.1. § 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, že uskutočnil minimálne 2 zákazky realizované v rokoch
2006 až 2010, a to každú 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 možné, dôkaz o
plnení potvrdí uchádzač vyhlásením o ich dodaní.
Odôvodnenie primeranosti:
Vzhľadom na predpokladanú hodnotu zákazky, pre ktorý bude uchádzač uskutočňovať stavebné
práce je potrebné, aby mal uchádzač v predmetnej oblasti dostatočné skúsenosti s uskutočňovaním
stavebných prác. Zoznam úspešne realizovaných zmlúv má garantovať odborné a kvalitné plnenie
zákazky ako aj preukázanie skúsenosti uchádzača s plnením zmlúv rovnakého alebo podobného
charakteru ako je predmet zákazky a to s prihliadnutím na finančný objem požadovaného predmetu
zákazky;
3.2. § 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 môže uchádzač obrátiť so žiadosťou o vykonanie týchto prác;
Uchádzač predloží: 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 požiadavky:
- minimálne 5 rokov zodpovedajúcej odbornej praxe,
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- minimálne 3 rokov vykonávali rovnakú alebo podobnú funkciu,
- účasť na 2 projektoch ( stavbách) v pozíciách osôb zodpovedných za kontrolu kvality
a bezpečnosti pri práci ( požaduje sa účasť na 2 stavbách pre každého pracovníka),
- hodnoverne preukázateľnú kvalifikáciu,
Odôvodnenie primeranosti:
Údaje o technikoch alebo technických orgánoch, tých, ktorí sú zodpovední za kontrolu kvality majú preukázať schopnosť uchádzača uskutočňovať jednotlivé stavebné činnosti, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou predmetu zákazky a zabezpečiť ich kvalitu na požadovanej profesionálnej úrovni;
3.3. § 28 ods. 1 písm. g) - údaje o vzdelaní a odbornej praxi riadiacich zamestnancov, osobitne
osôb zodpovedných za riadenie stavebných prác, s doložením 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 predloží úradne osvedčené
kópie).
Uchádzač v rámci splnenia podmienok účasti preukáže, že riadiaci pracovníci majú potrebné
vzdelanie, odbornú kvalifikáciu a odbornú prax na uskutočnenie stavebných prác, ktoré sú
predmetom zadávania zákazky.
Minimálne požiadavky verejného obstarávateľa.
Riadiaci pracovníci musia spĺňať nasledovné požiadavky:
- 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,
Odôvodnenie primeranosti: v spojitosti so zákonom č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch
a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov je potrebné, aby mal
uchádzač požadované vzdelanie a prax. Údaje o vzdelaní a odbornej praxi majú preukázať
schopnosť uchádzača uskutočňovať jednotlivé stavebné činnosti, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou
predmetu zákazky a zabezpečiť ich kvalitu na požadovanej profesionálnej úrovni.
3.4. § 28 ods. 1 písm. j) - Údaje o strojovom a technickom vybavení. Uchádzač predloží 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 používať podzhotoviteľ.
Odôvodnenie primeranosti: verejný obstarávateľ chce získať informácie, či uchádzač má alebo si
vie zabezpečiť primerané strojné a technické vybavenie potrebné na uskutočnenie stavebných prác.
3.5. 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.
3.6. Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa technickej a/alebo
odbornej spôsobilosti spoločne.
3.7. 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 preukázať, že pri plnení zmluvy
bude môcť reálne disponovať s kapacitami osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti.
3.8. Doklady, ktorými uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti, ktoré sú vyjadrené v inej
mene ako euro, uchádzač predloží v pôvodnej mene a v mene euro.
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3.9. Verejný obstarávateľ príjme aj iný obsahom a rozsahom rovnocenný doklad vydaný príslušnou
inštitúciou v inom štáte, predložený uchádzačom preukazujúci požadovanú skutočnosť.
3.10.Uchádzač musí splniť podmienky účasti týkajúce sa technickej alebo odbornej spôsobilosti
podľa týchto súťažných podkladov predložením dokladov podľa bodu 3.1 až 3.4. týchto súťažných
podkladov.
Doklady, uvedené v bode 3.1. týchto súťažných podkladov musia byť v ponuke predložené ako
originály alebo ich úradne osvedčené kópie
13. Kritéria na hodnotenie splnenia podmienok účasti uchádzačov:
Predloženie všetkých požadovaných dokladov podľa stanovených podmienok účasti
14. Kritériá na vyhodnotenie ponúk: Najnižšia cena za predmet zákazky s využitím automatizovaného vyhodnotenia kritéria ponúk prostredníctvom e-aukcie.
Po prvotnom úplnom vyhodnotení ponúk komisia vyzve všetkých uchádzačov, ktorých ponuky splnili všetky požadované požiadavky a podmienky, aby sa zúčastnili elektronickej aukcie. Výzva bude zaslaná elektronicky. Elektronická aukcia začne najskôr 2 pracovné dni po elektronickom odoslaní výzvy na účasť v elektronickej aukcii.
Výzva na účasť v elektronickej aukcii bude obsahovať:
- informácie týkajúce sa individuálneho pripojenia k používanému elektronickému zariadeniu,
- dátum a čas začatia zadávacieho a súťažného kola elektronickej aukcie,
- priebeh elektronickej aukcie,
- minimálny krok zníženia nových hodnôt poistnej sadzby,
- spôsob skončenia elektronickej aukcie,
- vzorec na určenie automatizovaného prehodnotenia poradia na základe predložených nových hodnôt poistnej sadzby.
Úspešným uchádzačom verejnej súťaže sa stane uchádzač, ktorého predložená celková cena za
uskutočnenie predmetu zákazky po ukončení elektronickej aukcie bude najnižšia.
Ponuky ostatných uchádzačov budú vyhodnotené ako neúspešné.
Pravidlá on-line elektronickej aukcie budú uvedené v súťažných podkladoch.
15. Uplynutie lehoty viazanosti ponúk: 31.12.2011
16.Ďalšie informácie verejného obstarávateľa: pracovný čas verejného obstarávateľa je od 8,00 –
15,00 hod. Záujemcom sa umožňuje a odporúča vykonať obhliadku miesta uskutočnenia stavebných prác tak, aby si sami overili a získali informácie, ktoré budú potrebné na príparavu
a spracovanie ponuky.
Ostatné informácie budú uvedené v súťažných podkladoch.

v Modre, 20.7. 2011
Ing. Milan Gajar
konateľ spoločnosti
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