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A.1 POKYNY PRE UCHÁDZAČOV/ZÁUJEMCOV
1 IDENTIFIKÁCIA VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Názov organizácie: Obec Perín-Chym
Adresa sídla:
Perín 180, 044 74 Perín-Chym, Slovenská republika
Krajina:
Slovenská republika
Právna forma:
Regionálny alebo miestny orgán
Zastúpená:
MVDr. Ladislav Molnár, PhD.– starosta obce
IČO:
00324612
DIČ:
2021244940
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 (ďalej
len „zákon o verejnom obstarávaní“).
Kontaktná osoba verejného obstarávateľa určená pre styk so záujemcami/uchádzačmi:
Ing. Silvia Ébrey Krakovská
Telefón: +421 907 971 499
e-mail: perin-chym@perin-chym.sk
Doručovanie písomností poštou/osobne:
Obec Perín-Chym, Perín 180, 044 74 Perín-Chym, Slovenská republika
2 PREDMET ZÁKAZKY
2.1 Názov zákazky:
„ABA ZELENÁ CESTA - „ZELENÝ ZÁŽITOK v rámci katastra Perín““.
Predmetom zákazky sú stavebné práce na realizácii projektu: ABA ZELENÁ CESTA „ZELENÝ ZÁŽITOK v rámci katastra Perín“. Číslo projektu: SKHU/1601/1.1/198.
Projekt rieši návrh cyklotrasy – zelená cesta (ďalej už len trasy) v rámci katastra Perín.
Zámerom projektu ABA ZELENÁ CESTA - „Zelený Zážitok v rámci katastra Perín“ je
vybudovať trasu, ktorá by mala v prevažnej väčšine svojej dĺžky kopírovať ex. terén, bez
výraznejších výškových zmien. Bude predstavovať dôležitú trasu v danom území,
prepájajúca Slovenskú a Maďarskú republiku a pomôže v propagácii danej obce a rozvoju
cestovného ruchu.
Navrhované stavebné práce budú realizované v rámci parciel p.č.:
• E p. č.: 3877, 3878
• C p. č.: 3855/1, 3885
Obec je situovaná v juhozápadnej časti Košickej kotliny asi 22 kilometrov južne od Košíc a
300 až 600 metrov od maďarskej štátnej hranice. Keďže obec vznikla spojením troch kedysi
samostatných obcí, netvorí súvislý intravilán. Prvá písomná zmienka o spojenej obci
pochádza z roku 1964 (rok spojenia), no história jej miestnych častí, ktoré sa vyvíjali až do
roku 1964samostatne je oveľa bohatšia. V roku 1964 došlo k spojeniu obcí Perín a Chym, v
roku 1991 sa k nim pripojil aj Vyšný Lánec.
Na styku juhozápadnej časti Košickej kotliny s Bodvianskou vrchovinou leží slávne mesto
Perín- Chym (Puruen 1220, Perwen 1295, Peryn – Peren 1408). Našlo sa tu osídlenie už z
paleolitu, najmä pohrebisko nagyrévskej kultúry. Navrhované riešenie vychádza zo štúdie.
V štúdii boli riešené 4 úseky, ale na žiadosť investora projekt pre SP obsahuje 2 úseky
a to úsek I. a úsek IV.
Rozsah stavby :
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• Prvý úsek
Dĺžka prvého úseku je 2200,04 m a jedná sa o nový cyklochodník š. 2,5 m. V rámci
prvého úseku sa predĺžia tri ex. priepusty v st. km 0,166 78, 0,720 37 a v st. km 1,181 36.
Trasa bude vedená po pravej strane pozdĺž ex. komunikácie smerujúcej z obce Kechnec
do obce Perín.
Výškovo bude na rovnakej úrovni ako je súčasná komunikácia a bude olemovaná
cestným obrubníkom.
Prvý úsek začína napojením na ex. komunikáciu a končí napojením na navrhovanú trasu
riešenú v rámci katastra Kechnec.
• Druhý úsek
Dĺžka druhého úseku je 800,19 m, v rámci ktorého je trasa vedená v rámci ex. asf.
komunikácie, ktorej povrch sa upravený resp. na ex. povrch sa položia nové asf. vrstvy,
aby povrch na ex. komunikácii bol ucelený a tvoril jeden celok.
V rámci druhého úseku sa na žiadosť investora v dĺ. 29,5 m spevní ex. nespevnený terén
pozdĺž ex. komunikácii v š. 2,5 m, aby sa mohli vozidlá zabezpečene otočiť v prípade
spustenej závory na prechode cez hranice SR/MR.
Navrhovaný druhý úsek začína na konci obývanej časti obce Perín a končí na hranici
Slovenskej a Maďarskej republiky.
Cyklotrasa bude slúžiť pre rekreačných cyklistov, pričom trasa využíva resp. je vedená aj po
ex. miestnych komunikáciách. V rámci cyklotrasy sa počíta s predĺžením troch priepustov
v úseku I. a zo spevnením krajnice v š.2,5 m v úseku IV.
Bicykel je dostupný pre malých aj veľkých a cieľom navrhovanej cyklomagistrály je
zvýšenie bezpečnosti pre obyvateľov.
V rámci navrhovanej cyklotrasy je navrhnutý jeden druh povrchu – asfaltobetón.
Hlavné ciele pre rozvoj územia:
• návrh stavebných úprav
• návrh dopravného riešenia
Dokumentácia bude po prerokovaní a následnom schválení slúžiť ako podklad pre
vydanie právoplatného stavebného povolenia.
Podrobné vymedzenie rozsahu stavebných práce je uvedené v prílohe týchto
súťažných podkladov v sprievodnej dokumentácii vrátane výkazu výmer.
2.2 Celkové množstvo alebo rozsah:
Predpokladané množstvo: Podľa časti B.1 súťažných podkladov
Spoločný slovník obstarávania (CPV):
Hlavný predmet
Hlavný slovník: 45000000-7
Doplňujúce predmety
Hlavný slovník: 45233162-2
2.3 Predpokladaná hodnota zákazky:
442.710,58 € bez DPH
3 ROZDELENIE PREDMETU ZÁKAZKY
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3.1 Predmet zákazky nie je rozdelený na časti. Uchádzač predloží ponuku na celý predmet
zákazky.
4 VARIANTNÉ RIEŠENIE
4.1 Verejný obstarávateľ nepovoľuje predloženie variantných riešení.
5 MIESTO DODANIA PREDMETU ZÁKAZKY
5.1 Miesto dodania predmetu zákazky: obec Perín-Chym.
Bližšie špecifikované v časti B.1 OPIS PREDMETU ZÁKAZKY.
NUTS kód: SK042
6 TRVANIE ZMLUVY ALEBO LEHOTY USKUTOČNENIA
6.1 Verejný obstarávateľ uzavrie na základe tohto verejného obstarávania zmluvu o dielo na
uskutočnenie stavebných prác podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka (ďalej len
„zmluva o dielo”). Zmluva bude uzavretá medzi verejným obstarávateľom a úspešným
uchádzačom.
6.2 Termín dodania predmetu zákazky: predpokladaná lehota realizácie diela je maximálne
12 mesiacov odo dňa odovzdania a prevzatia priestorov staveniska.
6.3 Podrobné vymedzenie zmluvných podmienok predmetu zákazky je uvedené v časti
súťažných podkladov B.3 OBCHODNÉ PODMIENKY DODANIA PREDMETU ZÁKAZKY, vrátane
časti súťažných podkladov B.1 OPIS PREDMETU ZÁKAZKY a časti súťažných podkladov
B.2 SPÔSOB URČENIA CENY.
7 ZDROJ FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV
7.1 Predmet zákazky sa bude financovať projektom „ABA ZELENÁ CESTA – ZELENÝ
ZÁŽITOK, Realizácia cezhraničnej zelenej cesty v oblasti Hidasnémeti, Perín-Chym,
Kechnec, Abaújvár, Telkibánya, schváleného v rámci Programu spolupráce Interreg V-A
Slovenská republika – Maďarsko, v pomere : 85% na základe Subsidy contract (Zmluva
o poskytnutí finančného príspevku z Európskeho fondu regionálneho rozvoja) medzi
Riadiacim orgánom, ktorým je Ministry of Foreign Affairs and Trade of Hungary
(Ministerstvo zahraničných vecí a obchodu Maďarska) a vedúcim partnerom projektu
Hidasnémati Község Önkormányzata, 10 % na základe Zmluvy o národnom
spolufinancovaní medzi Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a Obcou
Kechnec ako hlavným slovenským partnerom, a s 5 % spoluúčasťou samotnej obce
Perín-Chym . Číslo projektu: SKHU/1601/1.1/198.
7.2 Verejný obstarávateľ neposkytuje preddavky ani zálohy.
8 LEHOTA VIAZANOSTI PONUKY
8.1 Uchádzač je svojou ponukou viazaný od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk až do
uplynutia lehoty viazanosti ponúk stanovenej verejným obstarávateľom do 31.03.2020.
8.2 Lehotu viazanosti ponúk uvedenú v bode 8.1 nemožno predĺžiť.
9 ZÁUJEMCA/UCHÁDZAČ
9.1 Záujemca podľa § 2 zákona o verejnom obstarávaní je hospodársky subjekt, ktorý má
záujem o účasť vo verejnom obstarávaní.
9.2 Uchádzač podľa § 2 zákona o verejnom obstarávaní je hospodársky subjekt, ktorý
predložil ponuku.
9.3 Uchádzačom môže byť fyzická osoba alebo právnická osoba vystupujúca voči verejnému
obstarávateľovi samostatne alebo skupina fyzických osôb resp. právnických osôb
vystupujúcich voči verejnému obstarávateľovi spoločne. Takáto skupina dodávateľov
utvorená na dodanie predmetu zákazky, ktorej ponuka bude prijatá verejným
obstarávateľom, má vytvoriť do termínu stanoveného na uzavretie zmluvy požadovanú
právnu formu. Každý člen skupiny dodávateľov musí mať právnu subjektivitu. Ak
predkladá ponuku skupina dodávateľov a jej ponuka bude prijatá, verejný obstarávateľ
nepožaduje od členov tejto skupiny dodávateľov, aby pred podpisom zmluvy vytvorili
spoločne právnu formu podľa § 56 alebo § 221 Obchodného zákonníka. Verejný
obstarávateľ nepredpisuje uchádzačom, aké právne vzťahy od skupiny vyžaduje.
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Uvedené ponecháva na samotných uchádzačoch. Skupina môže vytvoriť subjekt s
právnou subjektivitou podľa Obchodného zákonníka, ale je postačujúce aj združenie bez
právnej subjektivity na základe zmluvy o združení podľa § 829 Občianskeho zákonníka.
V takom prípade je potrebné z hľadiska priehľadnosti vzťahov a prípadného vymáhania
záväzkov, aby takáto zmluva bola uzatvorená písomne a aby obsahovala podmienky pre
všetkých účastníkov združenia, ako sa majú pričiniť o dosiahnutie dohovoreného účelu,
pre ktorý združenie vzniklo. Zmluva o združení musí obsahovať splnomocnenie
niektorého účastníka združenia na zastupovanie ostatných účastníkov združenia pri
dosahovaní dohovoreného účelu združenia a na vykonávanie právnych úkonov a aby v
nej bolo určené spoločné meno združenia, pod ktorým bude združenie vystupovať.

10 KOMUNIKÁCIA MEDZI VEREJNÝM OBSTARÁVATEĽOM A UCHÁDZAČMI ALEBO ZÁUJEMCAMI
10.1 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
verejné obstarávanie vyhlásené, alebo vysvetľovania súťažných 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 a nasledovnými spôsobmi, a to:
10.1.1 elektronicky prostredníctvom systému EVO verzia 18.0 (Elektronické
verejné obstarávanie) - programovej aplikácie umožňujúcej elektronické zadávanie
zákaziek
cez
centrálny
internetový
používateľský
systém
EVO
https://www.uvo.gov.sk/portal-systemu-evo-5f5.html (ďalej len „systém EVO“) vo
všetkých postupových krokoch v procese verejného obstarávania, ktorých súčasťou sú
úkony spojené s komunikáciou medzi verejným obstarávateľom a záujemcami, resp.
uchádzačmi, vrátane komunikácie spojenej s revíznymi postupmi podľa zákona o
verejnom obstarávaní, pokiaľ si uchádzač/uchádzači revízny postup uplatní/uplatnia.
V prípade preukázateľného výpadku/nedostupnosti systému EVO, verejný obstarávateľ
nebude pokračovať v ďalších úkonoch v tomto verejnom obstarávaní až do odstránenia
daného technického problému, pričom následne požiada Úrad pre verejné
obstarávanie o potvrdenie výpadku systému. V prípade, ak si to situácia bude
vyžadovať, napr. ak výpadok EVO nastal počas lehoty na predkladanie ponúk, verejný
obstarávateľ primerane predĺži lehotu na predkladanie a otváranie ponúk formou
korigenda. Metodika postupu na požívanie systému EVO je uvedená na portáli ÚVO
(www.uvo.gov.sk) https://www.uvo.gov.sk/viac-o-is-evo-5f6.html
a) PRÍRUČKY (https://www.uvo.gov.sk/viac-o-is-evo/prirucky-5f7.html),
b) VIDEONÁVODY(https://www.uvo.gov.sk/viac-o-is-evo/videonavody-5f9.html),
c) Potrebným minimálnym technickým vybavením je:
• pripojenie na internet,
• internetový prehliadač Mozilla Firefox od verzie 4, MS Internet Explorer ver.7 bez
zapnutého módu kompatibility. Odporúčané je použiť najnovšie verzie
prehliadačov,
• inštalovaná podpora jazyka Java min. ver.1.6 integrovaná s integrovaným
prehliadačom (linka: Java). Odporúča sa v počítači mať nainštalovanú iba jednu
podporu jazyka Java a všetky staršie verzie odstrániť,
• v internetovom prehliadači nastavený jazyk „slovenčina“,
• Adobe Acrobat 6x Standard a vyššie verzie pre vypĺňanie a podpisovanie
formulárov a ponúk (linka: Adobe Acrobat).
10.1.2 písomne prostredníctvom pošty, iného doručovateľa, osobne do
podateľne alebo ich kombináciou na adresu verejného obstarávateľa uvedenú v
bode 1 časti A.1 POKYNY PRE ZÁUJEMCOV/UCHÁDZAČOV, v nasledovných
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postupových krokoch v rámci procesu verejného obstarávania, ktorých súčasťou sú
úkony spojené s komunikáciou medzi verejným obstarávateľom a záujemcami, resp.
uchádzačmi:
a) komunikácia spojená s revíznymi postupmi podľa zákona o verejnom obstarávaní,
pokiaľ si uchádzač/uchádzači revízny postup uplatní/uplatnia,
b) doručenie záručnej listiny banky, ak táto nie je vystavená bankou ako elektronický
dokument podpísaný zaručeným elektronickým podpisom banky, a to tak, že ju vloží
do nepriehľadného obalu, ktorý je uzatvorený, prípadne zabezpečený proti
nežiaducemu otvoreniu a ktorý je označený nasledovnými údajmi:
• adresa verejného obstarávateľa uvedená v bode 1 časti A.1 POKYNY PRE
ZÁUJEMCOV/UCHÁDZAČOV týchto súťažných podkladov,
• adresa uchádzača (jeho obchodné meno alebo názov, sídlo, miesto podnikania
alebo obvyklý pobyt uchádzača),
• označenie: „ súťaž – neotvárať“,
• heslo súťaže: „ABA ZELENÁ CESTA - „ZELENÝ ZÁŽITOK v rámci katastra
Perín“.
10.1.3 telefonická komunikácia je možná LEN v prípadoch overenia doručenia
písomnosti
prostredníctvom systému EVO. Telefonická komunikácia s kontaktnou osobou
uvedenou v bode 1 časti A.1 POKYNY PRE ZÁUJEMCOV/UCHÁDZAČOV týchto
súťažných podkladov je možná v pracovných dňoch v čase od 8.00 do 12.00 hod.
a od 13.00 do 15.00 hod.
10.2 Verejný obstarávateľ pri komunikácií elektronicky prostredníctvom systému EVO
stanovuje, že moment odoslania dokumentu sa považuje za moment jeho doručenia
adresátovi.
10.3 V prípade potreby môžu záujemcovia alebo uchádzači elektronicky požiadať o pomoc s
prácou v systéme EVO na e-mailovej adrese helpdesku: helpdesk_evo@uvo.gov.sk.
10.4 Jazykom dorozumievania je štátny jazyk Slovenskej republiky, t. j. slovenský jazyk.

11 VYSVETĽOVANIE A DOPLNENIE SÚŤAŽNÝCH PODKLADOV
11.1 Vysvetlenie požiadaviek uvedených v výzve na predkladanie ponúk, podmienok účasti
vo verejnom obstarávaní, súťažných podkladov, informatívneho dokumentu alebo inej
sprievodnej dokumentácie verejný obstarávateľ preukázateľne bezodkladne oznámi
všetkým záujemcom elektronicky prostredníctvom systému EVO ver. 18.0, najneskôr
tri pracovné dni pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk za predpokladu, že
o vysvetlenie požiada prostredníctvom systému EVO záujemca dostatočne vopred.
11.2 Záujemca môže požiadať o vysvetlenie elektronicky prostredníctvom IS EVO ver. 18.0.
11.3 Za včas doručenú požiadavku záujemcu o vysvetlenie sa považuje požiadavka
doručená elektronicky prostredníctvom systému EVO najneskôr v odporúčanej lehote
do 02.10.2019 do 10.00 hod.
Po tejto lehote záujemcovi nezaniká právo požiadať o vysvetlenie súťažných
podkladov, ale verejný obstarávateľ mu negarantuje doručenie vysvetlenia v lehote
určenej zákonom (v súlade s metodickým usmernením UVO č.14303-5000/2016). Pre
doručenie žiadosti o vysvetlenie podľa bodu 10.1 je pre uplynutie lehoty na doručenie
žiadosti o vysvetlenie rozhodujúci serverový čas uvedený v systéme EVO.
11.4 Ak je to nevyhnutné, verejný obstarávateľ môže doplniť informácie uvedené v
súťažných podkladoch, ktoré preukázateľne oznámi súčasne všetkým záujemcom aj
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na profile verejného obstarávateľa najneskôr tri pracovné dni pred uplynutím lehoty na
predkladanie ponúk.
11.5 Ak bude nutné, verejný obstarávateľ podľa obsahu a povahy žiadosti o vysvetlenie
rozhodne podľa § 21 ods. 4 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní o primeranom
predĺžení lehoty na predkladanie ponúk. Verejný obstarávateľ primerane predĺži lehotu
na predkladanie ponúk aj v prípade, ak v dokumentoch potrebných na vypracovanie
ponuky alebo na preukázanie splnenia podmienok účasti vykoná podstatnú zmenu.
Verejný obstarávateľ predpokladá, že záujmom záujemcov je prostredníctvom inštitútu
vysvetľovania získať presné informácie, ktoré sú potrebné na vypracovanie ponúk. Je
preto žiaduce, aby záujemcovia uplatňovali žiadosti o vysvetlenie čo možno najskôr,
aby sa zbytočne nevystavovali časovému stresu v prípade odpovede verejného
obstarávateľa na ich otázky, pričom je potrebné prihliadať aj na to, že verejný
obstarávateľ potrebuje časový priestor na prípravu odpovedí a ich doručenie.
Vysvetlenie bude zverejnené prostredníctvom systému EVO a v profile verejného
obstarávateľa.
12 OBHLIADKA MIESTA DODANIA PREDMETU ZÁKAZKY
12.1 Obhliadka miesta dodania predmetu zákazky: Verejný obstarávateľ odporúča, aby sa
každý zo záujemcov zúčastnil vo vlastnom záujme obhliadky miesta dodania predmetu
zákazky.
12.2 Obhliadku verejný obstarávateľ neorganizuje, ale odporúča. V prípade záujmu je
potrebné sa nahlásiť u kontaktnej osoby, uvedenej v bode 1. týchto súťažných
podkladov.
Výdavky záujemcu spojené s obhliadkou miesta dodania predmetu zákazky idú na
ťarchu záujemcu.
13 JAZYK PONUKY
13.1 Ponuka a ďalšie doklady a dokumenty vo verejnom obstarávaní sa predkladajú v
štátnom jazyku Slovenskej republiky, t. j. v slovenskom jazyku.
13.2 Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti uchádzačov so sídlom mimo územia
Slovenskej republiky musia byť predložené v pôvodnom jazyku a súčasne musia byť
preložené do štátneho jazyka, okrem dokladov predložených v českom jazyku.
14 OBSAH, MENA A CENY UVÁDZANÉ V PONUKE
14.1 Uchádzačom navrhovaná cena v ponuke bude vyjadrená v eurách.
14.2 Cena bude spracovaná podľa časti súťažných podkladov B.2 SPÔSOB URČENIA CENY.
14.3 Ponuka musí byť vyhotovená v písomnej forme a podaná elektronicky prostredníctvom
IS EVO ver. 18.0, ktorá zabezpečí trvalé zachytenie jej obsahu.
14.4 Ponuka predložená uchádzačom obsahuje najmä:
14.4.1 Identifikačné údaje uchádzača (v prípade skupiny dodávateľov za každého
člena skupiny dodávateľov): obchodný názov, sídlo alebo miesto podnikania,
meno, priezvisko a funkcia štatutárneho orgánu/členov štatutárneho orgánu
uchádzača, IČO, IČ DPH, DIČ, bankové spojenie, číslo bankového účtu,
kontaktnú osobu pre verejné obstarávanie a kontaktnú osobu pre
uskutočnenie elektronickej aukcie, kontaktné telefónne číslo, číslo faxu, email, internetová adresa,
14.4.2 návrh na plnenie kritérií podľa vzoru uvedeného v časti súťažných podkladov
A.2 Kritériá na vyhodnotenie ponúk a pravidlá ich uplatnenia,
14.4.3 potvrdenia, doklady a dokumenty, prostredníctvom ktorých uchádzač
preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní, požadované
vo výzve na predkladanie ponúk a v časti súťažných podkladov A.2
Podmienky účasti uchádzačov,
14.4.4 zloženie zábezpeky
14.4.5 obchodné podmienky dodania predmetu zákazky (návrh zmluvy vrátane
prílohy č.1 – Ocenený výkaz výmer) v jednom vyhotovení podľa časti
súťažných podkladov B.3 Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky.
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15 VYHOTOVENIE A OBSAH PONUKY
15.1 Ponuka musí byť vyhotovená v písomnej forme a podaná elektronicky prostredníctvom
IS EVO ver. 18.0, ktorá zabezpečí trvalé zachytenie jej obsahu. Ponuka sa predkladá
tak, aby obsahovala dokumentáciu v poradí uvedenú v bode 15.2.
15.2 Ponuka predložená uchádzačom obsahuje najmä:
15.2.1 Identifikačné údaje uchádzača (v prípade skupiny dodávateľov za každého
člena skupiny dodávateľov): obchodný názov, sídlo alebo miesto podnikania,
meno, priezvisko a funkcia štatutárneho orgánu/členov štatutárneho orgánu
uchádzača, IČO, IČ DPH, DIČ, bankové spojenie, číslo bankového účtu,
kontaktnú osobu, kontaktné telefónne číslo, číslo faxu, e-mail, internetová
adresa,
15.2.2 potvrdenia, doklady a dokumenty, jednotný európsky dokument,
prostredníctvom ktorých uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti vo
verejnom obstarávaní, požadované v výzve na predkladanie ponúk a v časti
súťažných podkladov A.2 Podmienky účasti uchádzačov,
15.2.3 obchodné podmienky dodania predmetu zákazky (návrh zmluvy o dielo
vrátane príloh v jednom vyhotovení), podľa časti súťažných podkladov B.3
OBCHODNÉ PODMIENKY DODANIA PREDMETU ZÁKAZKY,
15.2.4 návrh na plnenie kritérií podľa vzoru uvedeného v časti D. NÁVRH NA PLNENIE
KRITÉRIÍ súťažných podkladov,
15.2.5 doklad o zložení zábezpeky
15.3 Odporúča sa, aby doklady a dokumenty v ponuke boli zoradené podľa bodu 15.2 a aby
všetky strany ponuky boli očíslované a zoradené v poradí.
15.4 Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou, spracovaním a predložením ponuky
znáša záujemca/uchádzač bez akéhokoľvek finančného nároku voči verejnému
obstarávateľovi bez ohľadu na výsledok verejného obstarávania.
16 PREDLOŽENIE PONUKY
16.1 Ponuka sa v súlade s § 49 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní predkladá
v elektronickej podobe, prostredníctvom systému EVO.
16.2 Dokumenty, ktoré sú súčasťou ponuky musia byť vyhotovené ako elektronický
dokument, ktorých obsah je pre fyzickú osobu čitateľný.
16.3 Potvrdenia, doklady a iné dokumenty tvoriace obsah ponuky, v rozsahu stanovenom v
oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a v týchto súťažných podkladoch, musia
byť predložené ako:
a) naskenované originály alebo naskenované úradne osvedčené kópie originálov,
b) elektronický dokument podpísaný kvalifikovaným elektronickým podpisom a
opatrený časovou pečiatkou alebo
c) elektronický dokument vyhotovený postupmi a prostriedkami zaručenej elektronickej
konverzie v súlade so zákonom č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu
pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o
e-Governmente) v znení neskorších predpisov a v súlade s Vyhláškou Ministerstva
financií Slovenskej republiky č. 275/2014 Z. z. o zaručenej konverzii.
16.4 Pri predkladaní ponúk v elektronickej podobe sa uchádzač riadi pokynmi uvedenými na
portáli ÚVO (www.uvo.gov.sk) https://www.uvo.gov.sk/viac-o-is-evo-5f6.html
a) PRÍRUČKY (https://www.uvo.gov.sk/viac-o-is-evo/prirucky-5f7.html),
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b) VIDEONÁVODY (https://www.uvo.gov.sk/viac-o-is-evo/videonavody-5f9.html).
16.5 Pri zverejňovaní súborov na webovej stránke systému EVO sa uchádzači musia riadiť
§ 49 ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní a Výnosom MF/55/2014 o štandardoch pre
informačné systémy verejnej správy (ďalej len „výnos“)
16.6 Verejný obstarávateľ stanovil na prijímanie súborov v systéme EVO komunikačné
formáty: .pdf, .docx, .xlsx, .zip, .jpg.
16.7 Elektronicky predkladaná ponuka môže byť počas lehoty na predkladanie ponúk
zašifrovaná/zakódovaná heslom. Šifrovanie dokumentov, ktoré sú súčasťou
ponuky sa nepožaduje.
16.8 Ak uchádzač napriek tomu pristúpi k šifrovaniu ponuky heslom, heslo zadáva pred
pridaním súborov ponuky do systému EVO. Po potvrdení „pokračovať na zaslanie“ si
systém opätovne vyžiada od uchádzača heslo, ktorým zahesloval svoju ponuku. Heslo
sa týmto úkonom dostane do systému EVO, ktorý po uplynutí lehoty na predkladanie
ponúk ponuku uchádzača automaticky sprístupní komisii. V tejto súvislosti
upozorňujeme na platné príručky zverejnené v systéme EVO ver. 18.0
(https://www.uvo.gov.sk/viac-o-is-evo-5f6.html) v sekcii „Viac o modernizovanom IS
EVO“.
16.9 Ak uchádzač pri predkladaní ponúk neodošle heslo do systému EVO, verejný
obstarávateľ vyzve uchádzača na odšifrovanie príloh tlačidlom „Vyžiadanie hesla“.
Následne uchádzačovi bude doručená systémom EVO notifikácia so žiadosťou o
poskytnutie hesla k ponuke.
16.10 Súčasťou ponuky vyhotovenej elektronicky je aj Sprievodný list, ktorý bude
obsahovať zoznam všetkých dokumentov požadovaných verejným obstarávateľom a
predložených uchádzačom prostredníctvom systému EVO. Sprievodný list bude
vygenerovaný systémom EVO automaticky. Sprievodný list sa vygeneruje s
časovou pečiatkou, čo umožní uchádzačovi, stlačením tlačidla Predložiť ponuku,
odoslať jeho ponuku.
16.11 Verejný obstarávateľ v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania zverejnil
podrobnosti o elektronickej komunikácii, vrátane doručovania a identifikoval informačný
systém, prostredníctvom ktorého sa verejné obstarávanie realizuje.
16.12 V prípade, že uchádzač predloží ponuku prostredníctvom poštovej prepravy sa takáto
ponuka nebude vyhodnocovať a bude neotvorená vrátená späť uchádzačovi.
16.13 Uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku. Uchádzač nemôže byť v tom istom
postupe zadávania zákazky členom skupiny dodávateľov, ktorá predkladá ponuku.
Verejný obstarávateľ vylúči uchádzača, ktorý je súčasne členom skupiny dodávateľov.
Predkladanie ponuky v elektronickej podobe
16.14 Ponuka v elektronickej podobe sa predkladá prostredníctvom systému EVO do
uplynutia lehoty na predkladanie ponúk.
16.14.1 V prípade, že subjekt ešte nie je zaregistrovaný v privátnej zóne na portáli
www.uvo.gov.sk, pre účasť na elektronickom verejnom obstarávaní, resp. komunikáciu
v systéme EVO a pre elektronické predkladanie ponuky prostredníctvom systému
EVO, je potrebné vykonať registráciu subjektu v privátnej zóne. V prípade predloženia
ponuky alebo podania žiadosti o vysvetlenie súťažných podkladov a iných dokumentov
k zákazke, záujemca pri konkrétnej zákazke kliknutím na jednu z možností („Predložiť
ponuku“ alebo „Položiť otázku“) bude presmerovaný do privátnej zóny, kde po
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prihlásení sa do svojho užívateľského konta bude môcť predložiť ponuku alebo podať
žiadosť o vysvetlenie k tejto konkrétnej zákazke.
16.14.2 Uchádzačom môže byť hospodársky subjekt, t.j. fyzická osoba, právnická osoba
alebo skupina takýchto osôb, ktorá je oprávnená poskytnúť predmet zákazky. Takáto
skupina dodávateľov vytvorená na poskytovanie služby, ktoré tvoria predmet zákazky,
nemusí vytvoriť právne vzťahy do predloženia ponuky. Všetci členovia takejto skupiny
dodávateľov vytvorenej na poskytovanie služby 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.
16.14.3 Právnická osoba, ktorej zakladateľom alebo spoločníkom je politická strana alebo
politické hnutie, sa verejného obstarávania nesmie zúčastniť.
16.14.4 Ak ponuku predloží fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nespĺňa podmienky
podľa bodu 16.14.1 až 16.14.3 časti A.1 POKYNY PRE ZÁUJEMCOV/UCHÁDZAČOV
týchto súťažných podkladov, nebude možné takúto ponuku zaradiť do vyhodnotenia.
16.14.5 Pri zadávaní názvu jednotlivých súborov dokumentov predkladaných
prostredníctvom systému EVO a hesla uchádzač nesmie používať diakritiku. Použitie
diakritiky v názve súboru a hesle môže vyvolať systémovú chybu.
16.14.6 Verejný obstarávateľ odporúča záujemcom, ktorí majú záujem predložiť ponuku,
aby predložili elektronickú ponuku v dostatočnej časovej rezerve pred lehotou na
predkladanie ponúk. V systéme EVO je ich anonymita zabezpečená do termínu
otvárania ponúk.
16.14.7 Prípadné otázky týkajúce sa používania systému EVO možno zaslať na
elektronickú adresu: helpdesk_evo@uvo.gov.sk

17 MIESTO A LEHOTA NA PREDKLADANIE PONUKY
17.1 Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa 07.10.2019 o 10.00 hod..
17.3 Systém EVO znemožní uchádzačom predkladanie ponúk v elektronickej podobe po
lehote predkladania ponúk.
17.4 Ponuky doručené verejnému obstarávateľovi v lehote na predkladanie ponúk sa
uchádzačom nevracajú, zostávajú ako súčasť dokumentácie v zmysle § 24 zákona o
verejnom obstarávaní.
18 OTVÁRANIE PONÚK
18.1 Otváranie ponúk sa uskutoční dňa 07.10.2019 o 11.00 hod. na adrese verejného
obstarávateľa. Otváranie ponúk je neverejné.
18.2 Otváranie ponúk sa uskutoční v súlade s § 52. Otváranie je neverejné v zmysle § 54
ods.3.
19 DÔVERNOSŤ VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
19.1 Verejný obstarávateľ je povinný zachovávať mlčanlivosť o obchodnom tajomstve a o
informáciách označených ako dôverné, ktoré mu uchádzač alebo záujemca poskytol.
Tým nie sú dotknuté ustanovenia týkajúce sa oznámení o výsledku verejného
obstarávania, komisie, otvárania ponúk, ustanovenia podľa § 64 zákona o verejnom
obstarávaní a povinnosti zverejňovania zmlúv podľa všeobecne záväzných právnych
predpisov.
19.2 Ponuky uchádzačov, ani ich jednotlivé časti, sa nepoužijú bez predchádzajúceho
súhlasu uchádzačov.
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19.3 Verejný obstarávateľ neposkytne informácie týkajúce sa tohto verejného obstarávania,
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 súťaži.
20. VYHODNOTENIE SPLNENIA PODMIENOK ÚČASTI UCHÁDZAČOV
20.1. Hodnotenie splnenia podmienok účasti uchádzačov bude založené na posúdení
splnenia podmienok účasti vo verejnej súťaži, týkajúcich sa:
•

osobného postavenia uchádzačov podľa § 32 zákona o verejnom obstarávaní

•

finančného a ekonomického postavenia uchádzačov podľa § 33 zákona o
verejnom obstarávaní

•

technickej alebo odbornej spôsobilosti uchádzačov podľa § 34 až § 36 zákona o
verejnom obstarávaní.

20.2 Verejný obstarávateľ posudzuje splnenie podmienok účasti vo verejnom
obstarávaní v súlade s oznámením o vyhlásení verejného obstarávania a súťažnými
podkladmi.
20.3 Uchádzač, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní,
preukazuje splnenie podmienok účasti:
• podľa § 32 ods.1 zákona o verejnom obstarávaní za každého člena skupiny
osobitne,
• ktoré sa týkajú finančného a ekonomického postavenia, za všetkých členov skupiny
spoločne,
• ktoré sa týkajú technickej alebo odbornej spôsobilosti, za všetkých členov skupiny
spoločne
20.4 Na proces vyhodnocovania splnenia podmienok účasti uchádzačov budú aplikované
postupy uvedené v § 40 ZVO a § 152 ods. 4 ZVO. V zmysle § 152 ods. 5 ZVO,
verejný obstarávateľ je bez ohľadu na § 152 ods. 4 ZVO oprávnený od uchádzača
dodatočne vyžiadať doklad podľa § 32 ods. 2 písm. b) a c) ZVO.
Uchádzač môže splnenie podmienok účasti preukázať v ponuke predložením
jednotného európskeho dokumentu podľa § 39 zákona.
20.5 Verejný obstarávateľ písomne požiada uchádzača alebo záujemcu o vysvetlenie
alebo doplnenie predložených dokladov vždy, keď z predložených dokladov
nemožno posúdiť ich platnosť alebo splnenie podmienky účasti. Ak ide o
doplnenie dokladov podľa § 32 zákona o verejnom obstarávaní uchádzač alebo
záujemca doplní doklady spôsobom podľa § 152 zákona o verejnom obstarávaní a ak
ide o doplnenie iných dokladov alebo o vysvetlenie dokladov, uchádzač alebo
záujemca ho doručí verejnému obstarávateľovi, pričom v oboch prípadoch je to
uchádzač povinný urobiť v lehote podľa § 40 ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní.
20.6 Lehota na predloženie alebo doplnenie dokladov preukazujúcich splnenie
podmienok účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 32 zákona o verejnom
obstarávaní je zachovaná, ak uchádzač alebo záujemca predloží alebo doplní
doklady spôsobom podľa § 152 zákona o verejnom obstarávaní najneskôr v
posledný deň lehoty.
20.7 Doklady, ktorými sa preukazuje splnenie podmienok účasti, sa posudzujú podľa
obsahu. Verejný obstarávateľ nevyžaduje preukázanie skutočností, ktoré sú
všeobecne známe, a verejný obstarávateľ, ktorý je orgánom verejnej moci,
nevyžaduje ani preukázanie skutočností, ktoré sú mu známe z jeho činnosti.
20.8 Verejný obstarávateľ vylúči z verejného obstarávania uchádzača alebo záujemcu
v zmysle § 40 ods. 6.
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21 VYHODNOTENIE PONÚK
21.1 Vyhodnocovanie ponúk komisiou je neverejné. Komisia vyhodnotí ponuky z
hľadiska splnenia požiadaviek verejného obstarávateľa na predmet zákazky a v
prípade pochybností overí správnosť informácií a dôkazov, ktoré poskytli uchádzači.
Ak verejný obstarávateľ vyžadoval od uchádzačov zábezpeku, komisia posúdi zloženie
zábezpeky. Ak komisia identifikuje nezrovnalosti alebo nejasnosti v informáciách alebo
dôkazoch, ktoré uchádzač poskytol, písomne požiada o vysvetlenie ponuky a ak je to
potrebné aj o predloženie dôkazov.
21.2 Uchádzač môže byť požiadaný o vysvetlenie svojej ponuky. Vysvetlením ponuky
nemôže dôjsť k jej zmene. Za zmenu ponuky sa nepovažuje odstránenie zrejmých
chýb v písaní a počítaní.
21.3 Ak sa pri určitej zákazke javí ponuka ako mimoriadne nízka vo vzťahu k tovaru,
stavebným prácam alebo službe, komisia písomne požiada uchádzača o vysvetlenie
týkajúce sa tej časti ponuky, ktoré sú pre jej cenu podstatné. Vysvetlenie sa môže týkať
najmä:
a) hospodárnosti stavebných postupov, hospodárnosti výrobných postupov alebo
hospodárnosti poskytovaných služieb,
b) technického riešenia alebo osobitne výhodných podmienok, ktoré má uchádzač k
dispozícii na dodanie tovaru, na uskutočnenie stavebných prác, na poskytnutie
služby,
c) osobitosti tovaru, osobitosti stavebných prác alebo osobitosti služby navrhovanej
uchádzačom,
d) dodržiavania povinností v oblasti ochrany životného prostredia, sociálneho práva
alebo pracovného práva podľa osobitných predpisov,
e) dodržiavania povinností voči subdodávateľom,
f) možnosti uchádzača získať štátnu pomoc.
21.4 Komisia zohľadní vysvetlenie ponuky uchádzačom v súlade s požiadavkou podľa bodu
21.2 alebo odôvodnenie mimoriadne nízkej ponuky uchádzačom, ktoré vychádza z
predložených dôkazov.
Verejný obstarávateľ vylúči ponuku, ak
a) uchádzač nezložil zábezpeku podľa určených podmienok,
b) ponuka nespĺňa požiadavky na predmet zákazky alebo koncesie uvedené v
dokumentoch potrebných na vypracovanie ponuky,
c) uchádzač nedoručí písomné vysvetlenie ponuky na základe požiadavky podľa
odseku 1 do
1. dvoch pracovných dní odo dňa odoslania žiadosti o vysvetlenie, ak komisia
neurčila dlhšiu lehotu a komunikácia sa uskutočňuje prostredníctvom
elektronických prostriedkov,
2. piatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti o vysvetlenie, ak komisia
neurčila dlhšiu lehotu a komunikácia sa uskutočňuje inak ako podľa prvého bodu,
d) uchádzačom predložené vysvetlenie ponuky nie je svojim obsahom v súlade s
požiadavkou podľa odseku 1,
e) uchádzač nedoručí písomné odôvodnenie mimoriadne nízkej ponuky do piatich
pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti, ak komisia neurčila dlhšiu lehotu,
f) uchádzačom predložené vysvetlenie mimoriadne nízkej ponuky a dôkazy
dostatočne neodôvodňujú nízku úroveň cien alebo nákladov najmä s ohľadom na
skutočnosti podľa odseku 2,
g) uchádzač poskytol nepravdivé informácie alebo skreslené informácie s
podstatným vplyvom na vyhodnotenie ponúk,
h) uchádzač sa pokúsil neoprávnene ovplyvniť postup verejného obstarávania.
21.5 Ak uchádzač odôvodňuje mimoriadne nízku ponuku získaním štátnej pomoci, musí byť
schopný v primeranej lehote určenej komisiou preukázať, že mu štátna pomoc bola
poskytnutá v súlade s pravidlami vnútorného trhu Európskej únie, inak verejný
obstarávateľ vylúči ponuku.
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21.6 Verejný obstarávateľ je povinný písomne oznámiť uchádzačovi vylúčenie s uvedením:
a) dôvodov vyplývajúcich najmä z nesúladu predloženej ponuky s technickými
špecifikáciami, výkonnostnými požiadavkami a funkčnými požiadavkami na
predmet zákazky alebo koncesie určenými verejným obstarávateľom
b) lehoty, v ktorej môžu byť doručené námietky.
21.7 Ponuky, ktoré neboli vylúčené, komisia vyhodnocuje podľa kritérií určených v
oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzvy na predkladanie ponúk na
základe pravidiel ich uplatnenia určených v časti súťažných podkladoch A.2 KRITÉRIÁ
NA VYHODNOTENIE PONÚK A PRAVIDLÁ ICH UPLATNENIA.
22 INFORMÁCIA O VÝSLEDKU VYHODNOTENIA PONÚK
22.1 Ak nedošlo k predloženiu dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti skôr,
verejný obstarávateľ sú povinní po vyhodnotení ponúk vyhodnotiť splnenie podmienok
účasti uchádzačmi, ktorí sa umiestnili na prvom až treťom mieste v poradí, alebo
vyhodnotiť splnenie podmienok účasti uchádzačom, ktorý sa umiestnil na prvom mieste
v poradí. Ak dôjde k vylúčeniu uchádzača alebo uchádzačov, vyhodnotí sa následne
splnenie podmienok účasti ďalšieho uchádzača alebo uchádzačov v poradí tak, aby
uchádzači umiestnení na prvom až treťom mieste v novo zostavenom poradí spĺňali
podmienky účasti za predpokladu, že existuje dostatočný počet uchádzačov, alebo tak,
aby uchádzač umiestnený na prvom mieste v novo zostavenom poradí spĺňal
podmienky účasti. Verejný obstarávateľ písomne požiadajú uchádzača alebo
uchádzačov o predloženie dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti v
lehote nie kratšej ako päť pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti a vyhodnotia ich
podľa § 40.
22.2 Ak dôjde k vylúčeniu uchádzača alebo uchádzačov, verejný obstarávateľ vyhodnotí
následne splnenie podmienok účasti ďalšieho uchádzača alebo uchádzačov v poradí.
22.3 Verejný obstarávateľ je povinný po vyhodnotení ponúk, po skončení postupu podľa
odseku 22.1 a po odoslaní všetkých oznámení o vylúčení uchádzača, záujemcu alebo
účastníka bezodkladne písomne oznámiť všetkým uchádzačom, ktorých ponuky sa
vyhodnocovali, výsledok vyhodnotenia ponúk, vrátane poradia uchádzačov a súčasne
uverejniť informáciu o výsledku vyhodnotenia ponúk a poradie uchádzačov v profile.
Úspešnému uchádzačovi alebo uchádzačom oznámia, že jeho ponuku alebo ponuky
prijímajú. Neúspešnému uchádzačovi oznámia, že neuspel a dôvody neprijatia jeho
ponuky. Neúspešnému uchádzačovi v informácii o výsledku vyhodnotenia ponúk uvedú
aj identifikáciu úspešného uchádzača alebo uchádzačov, informáciu o
charakteristikách a výhodách prijatej ponuky alebo ponúk a lehotu, v ktorej môže byť
doručená námietka.

23 UZAVRETIE ZMLUVY O DIELO
23.1 Verejný obstarávateľ môže uzavrieť zmluvu s úspešným uchádzačom alebo
uchádzačmi, ak nebola doručená žiadosť o nápravu, ak žiadosť o nápravu bola
doručená po uplynutí lehoty podľa § 164 ods. 5 alebo ods. 6, alebo ak neboli doručené
námietky podľa § 170, najskôr šestnásty deň odo dňa odoslania informácie o výsledku
vyhodnotenia ponúk podľa § 55, pri využití prostriedkov elektronickej komunikácie
podľa § 20 najskôr jedenásty deň odo dňa odoslania informácie o výsledku
vyhodnotenia ponúk podľa § 55.
Uzatvorenie a nadobudnutie účinnosti zmluvy je podmienené schválením
kontroly predmetného verejného obstarávania prijímateľovi.
Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu, s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí
majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora (Zákon č.
315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a o doplnení
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niektorých zákonov, ďalej len „zákon o registri 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.
23.2 Zmluva s úspešným uchádzačom, ktorého ponuka bola prijatá, bude uzavretá najneskôr
do uplynutia lehoty viazanosti ponúk podľa bodu 8.1. Uzavretá zmluva nesmie byť v
rozpore so súťažnými podkladmi a s ponukou predloženou úspešným uchádzačom
alebo uchádzačmi.
23.3 Úspešný uchádzač pred podpisom zmluvy predloží verejnému obstarávateľovi splnenie
zmluvnej podmienky uvedenej v bode 12.6. zmluvy o diele a predloží doklad
preukazujúci splnenie zmluvnej podmienky uvedenej v bode 11.12 zmluvy o diele.
23.4 Úspešný uchádzač alebo uchádzači sú povinní poskytnúť verejnému obstarávateľovi
riadnu súčinnosť potrebnú na uzavretie zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej
dohody tak, aby mohli byť uzavreté do 10 pracovných dní odo dňa uplynutia lehoty
podľa § 56 odsekov 4 až 9, ak boli na ich uzavretie písomne vyzvaní.
23.4.1 Úspešný uchádzač alebo uchádzači, ich subdodávatelia a ich osoby podľa § 33
ods. 2 a § 34 ods. 3 sú povinní poskytnúť riadnu súčinnosť potrebnú na uzavretie
zmluvy.
23.4.2 Ak úspešný uchádzač alebo uchádzači odmietnu uzavrieť zmluvu, alebo nie sú
splnené povinnosti podľa § 56 odseku 8, verejný obstarávateľ môže uzavrieť
zmluvu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí sa umiestnili ako druhí v poradí.
23.4.3 Ak uchádzač alebo uchádzači, ktorí sa umiestnili ako druhí v poradí odmietnu
uzavrieť zmluvu neposkytnú verejnému obstarávateľovi riadnu súčinnosť
potrebnú na ich uzavretie tak, aby mohli byť uzavreté do 10 pracovných dní odo
dňa, keď boli na ich uzavretie písomne vyzvaní, verejný obstarávateľ môže
uzavrieť zmluvu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí sa umiestnili ako tretí v
poradí.
23.4.4 Uchádzač alebo uchádzači, ktorí sa umiestnili ako tretí v poradí sú povinní
poskytnúť verejnému obstarávateľovi riadnu súčinnosť, potrebnú na uzavretie
zmluvy tak, aby mohli byť uzavreté do 10 pracovných dní odo dňa, keď boli na
ich uzavretie písomne vyzvaní.
23.4.5 Verejný obstarávateľ môže v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania,
oznámení použitom ako výzva na súťaž alebo v oznámení o koncesii určiť, že
lehota podľa § 56 odsekov 8, 10 a 11 je dlhšia ako 10 pracovných dní.
23.5 Verejný obstarávateľ pred podpisom zmluvy môže požiadať resp. požiada v oznámení
o výsledku vyhodnotenia ponúk úspešného uchádzača o predloženie zmluvy o dielo
vrátane príloh a poskytnutie riadnej súčinnosti potrebnej na uzavretie zmluvy v súlade s
§ 56 zákona predložením dokumentov o splnení požadovaných kvalitatívnych
parametrov predmetu zákazky v súlade s technickými normami a predpismi vo vzťahu
k technologickým požiadavkám verejného obstarávateľa na pokládku asfaltového
betónu platných v členských krajinách ES, t.j. na území SR platnej STN-EN 13108-1 a
súvisiacich predpisov, ak nedošlo k preukázaniu skôr, vo forme predloženia napr.:
zmluvy o budúcej zmluve, kúpnej zmluvy prípadne objednávky potvrdenými
oprávneným/splnomocneným zástupcom dodávateľa asfaltového betónu, pričom
predložený dôkaz o zabezpečení dodávok asfaltového betónu bude obsahovať
potvrdenie o zabezpečení požadovaného rozsahu predmetu zákazky resp. jeho časti
počas lehoty trvania zákazky na ktorý uchádzač predkladá ponuku, v zmysle
požiadaviek verejného obstarávania a podľa podmienok verejnej súťaže. Verejný
obstarávateľ nebude v tomto prípade akceptovať predloženie dôkazu formou čestného
vyhlásenia uchádzača.
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24 ZÁBEZPEKA VIAZANOSTI PONUKY
24.1

Zábezpeka na zabezpečenie viazanosti ponúk sa vyžaduje v zmysle § 46 zákona.

24.2

Zábezpeka je stanovená vo výške 10.000,00 eur (slovom: Desaťtisíceur).

24.3

24.3 Spôsoby zloženia zábezpeky:
24.3.1 zložením finančných prostriedkov na bankový účet verejného obstarávateľa,
Alebo,
24.3.2 poskytnutím bankovej záruky za uchádzača,
alebo,
24.3.3 prostredníctvom poistenia záruky.

24.4

Podmienky zloženia zábezpeky:
24.4.1 Zloženie finančných prostriedkov na bankový účet verejného obstarávateľa:
24.4.1.1 Finančné prostriedky musia byť zložené na účet verejného
obstarávateľa vedený v Prima banke, a.s., na číslo účtu: SK11 5600
0000 0004 0469 0001, variabilný symbol: IČO spoločnosti (do
poznámky platiteľa uviesť názov spoločnosti).
24.4.1.2 Finančné prostriedky musia byť pripísané na účte verejného
obstarávateľa najneskôr v deň uplynutia lehoty na predkladanie
ponúk. Doba platnosti zábezpeky formou zloženia finančných
prostriedkov na účet verejného obstarávateľa trvá až do uplynutia
lehoty viazanosti ponúk podľa bodu 8.1 týchto súťažných podkladov.
24.4.1.3 Ak finančné prostriedky nebudú zložené na účte verejného
obstarávateľa podľa bodov 24.4.1.1 a 24.4.1.2, bude uchádzač z
verejnej súťaže vylúčený. Uchádzač doloží k svojej ponuke výpis z
bankového účtu o vklade požadovanej čiastky na daný účet
verejného obstarávateľa.
24.4.2 Poskytnutie bankovej záruky za uchádzača:
24.4.2.1 Originál záručnej listiny, v ktorej banka písomne vyhlási, že uspokojí
verejného obstarávateľa (veriteľa) za uchádzača do výšky finančných
prostriedkov, ktoré veriteľ požaduje ako zábezpeku viazanosti ponuky
uchádzača, musí byť súčasťou ponuky.
UPOZORNENIE: Záručná listina, ktorá je vystavená bankou ako
elektronický dokument podpísaný zaručeným elektronickým
podpisom banky sa predkladá ako súčasť ponuky elektronicky, v
súlade
s
bodom
10.1.1
časti
A.1
POKYNY
PRE
ZÁUJEMCOV/UCHÁDZAČOV týchto súťažných podkladov. Záručná
listina, ktorá nie je vystavená bankou ako elektronický dokument
podpísaný zaručeným elektronickým podpisom banky sa predkladá
verejnému obstarávateľovi ako listinný originál, písomne
prostredníctvom pošty, iného doručovateľa, osobne do podateľne
alebo ich kombináciou, v súlade s bodom 10.1.2 časti A.1 POKYNY
PRE ZÁUJEMCOV/UCHÁDZAČOV týchto súťažných podkladov a
zároveň elektronicky, v súlade s bodom 10.1.1 časti A.1 POKYNY
PRE ZÁUJEMCOV/UCHÁDZAČOV týchto súťažných podkladov.
24.4.2.2 Ak záručná listina nebude súčasťou ponuky podľa bodu 24.4.2.1,
bude uchádzač z verejnej súťaže vylúčený.
24.4.2.3 Ak bude uchádzač vyžadovať vrátenie originálu záručnej listiny
banky, v ponuke predloží originál záručnej listiny banky (voľný,
nezviazaný s ponukou) a v origináli ponuky jej overenú kópiu
zviazanú s ponukou.
24.4.3 Poistenie záruky uchádzač preukáže:
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24.4.3.1 prostredníctvom dokladu vystaveného poisťovňou na účely poistenia
záruky. Dôkaz o bankovej záruke alebo o poistení záruky môže
uchádzač predložiť v listinnej podobe.
Poistenie záruky sa riadi ustanoveniami zákona č. 39/2015 Z. z. o
poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v platnom
znení. Poistenie záruky môže byť vystavené poisťovňou alebo
pobočkou zahraničnej poisťovne (poisťovňa). Z poistnej zmluvy
o poistení záruky musí vyplývať, že poisťovňa uspokojí veriteľa
(verejného obstarávateľa) za dlžníka (uchádzača) v prípade
prepadnutia jeho zábezpeky v prospech verejného obstarávateľa.
Poisťovňa sa musí v poistnej zmluve zaviazať, že zaplatí vzniknutú
pohľadávku bez zbytočných prieťahov po doručení výzvy verejného
obstarávateľa na zaplatenie, na účet verejného obstarávateľa. V
poistnej zmluve musí byť uvedené, že poistenie záruky platí počas
celej lehoty viazanosti ponuky. Poistenie záruky sa použije na úhradu
zábezpeky vo výške podľa bodu 24.2. tejto časti súťažných
podkladov.
24.5

Podmienky vrátenia alebo uvoľnenia zábezpeky po uplynutí lehoty viazanosti ponúk:
24.5.1 Vrátenie zložených finančných prostriedkov na účte verejného obstarávateľa
24.5.1.1 Ak uchádzač zložil zábezpeku zložením finančných prostriedkov na
účet verejného obstarávateľa podľa bodu 24.4.1, verejný obstarávateľ
ju vráti bez úrokov, nakoľko uvedený bankový účet nie je úročený.
24.5.1.2 Zábezpeka bude uchádzačom uvoľnená najneskôr do 7 kalendárnych
dní odo dňa uzatvorenia zmluvy a to tým spôsobom, že sa vystaví
banke prevodný príkaz na prevod finančných prostriedkov, ktoré
slúžili ako zábezpeka.
24.5.2 Uvoľnenie zábezpeky poskytnutím bankovej záruky za uchádzača
24.5.2.1 Ak uchádzač zložil zábezpeku formou bankovej záruky, táto zanikne
uplynutím lehoty, na ktorú bola vystavená, ak veriteľ (verejný
obstarávateľ) neoznámi banke písomne svoje nároky z bankovej
záruky počas doby jej platnosti.
24.5.3 Uvoľnenie zábezpeky poskytnutím poistenia záruky za uchádzača
24.5.3.1 Ak uchádzač zložil zábezpeku formou poistenia záruky, táto zanikne
uplynutím lehoty, na ktorú bola vystavená poisťovňou, ak veriteľ
(verejný obstarávateľ) neoznámi poisťovni písomne svoje nároky z
poistenia záruky počas doby jej platnosti.

24.6

Podmienky vrátenia zábezpeky pred uplynutím lehoty viazanosti ponúk:
Verejný obstarávateľ uvoľní alebo vráti uchádzačovi zábezpeku do siedmich dní odo
dňa:
a) uplynutia lehoty viazanosti ponúk,
b) márneho uplynutia lehoty na doručenie námietky, ak ho verejný obstarávateľ vylúčil
z verejného obstarávania alebo ak verejný obstarávateľ zruší použitý postup
zadávania zákazky, alebo
c) uzavretia zmluvy.

24.7

Ak verejný obstarávateľ zruší použitý postup zadávania zákazky, bezodkladne vráti
zábezpeku uchádzačovi.

24.8

Spôsob zloženia zábezpeky si vyberie uchádzač podľa podmienok uvedených v bode
24.4.

24.9

V prípade predĺženia lehoty viazanosti ponúk uchádzačov, verejný obstarávateľ
oznámi uchádzačom novú lehotu viazanosti ponúk.
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24.9.1 Zábezpeka vo forme finančných prostriedkov zložených na bankový účet
verejného obstarávateľa v prípade predĺženia lehoty viazanosti ponúk naďalej
zabezpečuje viazanosť ponuky až do uplynutia predĺženej lehoty viazanosti
ponúk.
24.9.2 Zábezpeku vo forme bankovej záruky v prípade predĺženia lehoty viazanosti
ponúk je uchádzač povinný predĺžiť a doručiť originál do 10 pracovných dní
odo dňa doručenia predmetného oznámenia predĺženia bankovej záruky na
ponuku alebo uchádzač môže nahradiť bankovú záruku zložením finančných
prostriedkov na bankový účet verejného obstarávateľa v požadovanej výške v
tejto lehote. V prípade jej nedoručenia bude verejný obstarávateľ postupovať v
zmysle § 53 ods. 5 zákona.
24.9.3 Zábezpeka vo forme poistenia záruky v prípade predĺženia lehoty viazanosti
ponúk je uchádzač povinný zabezpečiť primerané predĺženie poistenia záruky
až do uplynutia takto primerane predĺženej lehoty viazanosti ponúk,
maximálne však do 12 mesiacov od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk.
Uchádzač doručí originál predĺženého poistenia záruky do 10 pracovných dní
odo dňa doručenia predmetného oznámenia.
24.10 Zábezpeka prepadne v prospech verejného obstarávateľa v zmysle § 46 ods. 6
zákona.
25 ZADÁVANIE ZÁKAZKY TRETÍM OSOBÁM, SUBDODÁVATELIA
Podmienky využitia subdodávateľov podľa § 41 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom
obstarávaní.
25.1 V zmysle § 41 ods. (1) Zákona o verejnom obstarávaní verejný obstarávateľ vyžaduje,
aby uchádzač v ponuke uviedol podiel zákazky, ktorý má v úmysle zadať jednotlivým
subdodávateľom, navrhovaných subdodávateľov a predmety subdodávok. Verejný
obstarávateľ žiada, aby navrhovaný subdodávateľ spĺňal podmienky účasti týkajúce sa
osobného postavenia a neexistovali u neho dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a)
až h) a ods. 7 Zákona o verejnom obstarávaní; oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať
stavebné práce alebo
poskytovať službu sa preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky alebo koncesie,
ktorý má subdodávateľ plniť. Uchádzač v ponuke predloží doklady na preukázanie splnenia
podmienok účasti podľa predchádzajúcej vety, navrhovanými subdodávateľmi. Doklady na
preukázanie podmienok účasti sa predkladajú ako originály alebo úradne overené kópie.
25.2 V zmysle § 41 ods. (3) Zákona o verejnom obstarávaní verejný obstarávateľ vyžaduje,
aby úspešný uchádzač v zmluve najneskôr v čase jej uzavretia uviedol údaje o všetkých
známych subdodávateľoch, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu
meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia.
25.3 Ak navrhovaný subdodávateľ nespĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného
postavenia a existujú u neho dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7
zákona o verejnom obstarávaní, verejný obstarávateľ písomne požiada uchádzača o jeho
nahradenie. Uchádzač doručí návrh nového subdodávateľa do piatich pracovných dní odo
dňa doručenia žiadosti podľa prvej vety, ak verejný obstarávateľ neurčil dlhšiu lehotu.
25.4 V prípade zmeny subdodávateľa počas trvania zmluvy, ktorá je výsledkom tohto
verejného obstarávania, musí subdodávateľ, ktorého sa návrh na zmenu týka, spĺňať
podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia a neexistuje u neho dôvod na vylúčenie
podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní. Úspešný uchádzač
je povinný verejnému obstarávateľovi najneskôr tri (3) pracovné dni pred zmenou
subdodávateľa, predložiť písomné oznámenie o zmene subdodávateľa, ktoré bude
obsahovať minimálne: podiel zákazky, ktorý má uchádzač v úmysle zadať subdodávateľovi,
konkrétnu časť diela, ktorú má subdodávateľ vykonať, identifikačné údaje navrhovaného
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subdodávateľa, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a
priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia a doklady na preukázanie splnenia podmienok
účasti týkajúce sa osobného postavenia navrhovaného subdodávateľa podľa § 32 ods. 1
zákona o verejnom obstarávaní a neexistuje u neho dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6
písm. a) až h) a ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní.
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26 ĎALŠIE INFORMÁCIE
26.1 Pracovný čas verejného obstarávateľa pre účely tohto verejného obstarávania je v
pracovných dňoch v čase od 8.00 h. do 14.00 h., kedy je možné doručovať písomnosti
osobne.
26.2 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo overenia všetkých skutočností uvedených v
ponukách uchádzačov, najmä v zozname dodávok ako je predmet zákazky, bez
predchádzajúceho súhlasu uchádzačov.
26.3 Proces tohto verejného obstarávania, ktorý osobitne neupravujú tieto súťažné
podklady, sa riadi príslušnými ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní.
26.4 Ak v zozname stavebných prác, v referencii (potvrdení) o uspokojivom vykonaní
stavebných prác bude uvedený objem v inej mene ako EUR, uchádzač uvedie sumu v
pôvodnej mene bez DPH a uvedie aj sumu v EUR bez DPH, ktorú stanoví priemerným
ročným kurzom ECB platným pre príslušný kalendárny rok, ktorého sa údaj týka. V
prípade, že rok ešte nebol ukončený, prepočíta sa podľa kurzu ECB platným ku dňa
odoslania výzvy na predkladanie ponúk na zverejnenie vo vestníku verejného
obstarávania.
26.5 Ak sa v dokumentácii k verejnému obstarávaniu tohto predmetu zákazky alebo v opise
predmetu zákazky, vo výkaze výmer resp. súvisiacej dokumentácii nachádza
odvolávka na konkrétny výrobok, výrobcu, značku, typ krajiny, oblasť alebo miesto
pôvodu alebo výroby, verejný obstarávateľ dopĺňa text slovami „alebo ekvivalentný“ v
zmysle § 42 ods. 3 zákona, verejný obstarávateľ umožňuje uchádzačom nahradiť a
oceniť navrhnuté stavebné výrobky a tovary aj ekvivalentnými stavebnými výrobkami a
tovarmi, ktoré však musia dosahovať minimálne také technické požiadavky a
kvalitatívne parametre, ako pôvodne navrhované stavebné výrobky a tovary.
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A.2 KRITÉRIÁ NA VYHODNOTENIE PONÚK A PRAVIDLÁ ICH UPLATNENIA
Ponuky uchádzačov sa budú vyhodnocovať na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk v súlade s § 44
ods. 3 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov.

1. Kritériom na vyhodnotenie ponúk je:
1.1
Najnižšia cena (za celý predmet zákazky) v EUR s DPH
2. Hodnotenie ponúk bude vykonané tak, že bude zostavené poradie podľa hodnoty návrhu
na plnenie kritériá. Komisia určí poradie uchádzačov na základe výšky hodnoty návrhu na
plnenie kritériá – najnižšej ceny (za celý predmet zákazky), kde prvý v poradí bude
uchádzač s najnižšou cenou a následne ostatný uchádzači v zostupnom poradí.
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A.3 PODMIENKY ÚČASTI
Uchádzač musí spĺňať nasledovné podmienky účasti v podlimitnej
zákazke:
1. PODMIENKY ÚČASTI VO VEREJNOM OBSTARÁVANÍ, TÝKAJÚCE SA OSOBNÉHO POSTAVENIA PODĽA § 32 ZÁKONA O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ
(1)
Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti
týkajúce sa osobného postavenia:
a) nebol on, ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu, ani člen dozorného
orgánu, ani prokurista právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, trestný čin
poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev, trestný čin legalizácie
príjmu z trestnej činnosti, trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej
skupiny, trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny,
trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme, trestný čin obchodovania s
ľuďmi, trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním alebo trestný čin
machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe,
b) nemá nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevkov na
starobné dôchodkové sporenie v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta
podnikania alebo obvyklého pobytu,
c) nemá daňové nedoplatky v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania
alebo obvyklého pobytu,
d) nebol na jeho majetok vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie je v likvidácii, ani
nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený
konkurz pre nedostatok majetku,
e) je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu,
f) nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím
v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,
g) nedopustil sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného
začatia verejného obstarávania závažného porušenia povinností v oblasti ochrany
životného prostredia, sociálneho práva alebo pracovného práva podľa osobitných
predpisov,47) za ktoré mu bola právoplatne uložená sankcia, ktoré dokáže verejný
obstarávateľ a obstarávateľ preukázať,
h) nedopustil sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného
začatia verejného obstarávania závažného porušenia profesijných povinností, ktoré
dokáže verejný obstarávateľ a obstarávateľ preukázať.
(2)
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienok účasti podľa odseku 1
písm. a) doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace,
písm. b) doloženým potvrdením zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne nie
starším ako tri mesiace,
písm. c) doloženým potvrdením miestne príslušného daňového úradu nie starším ako
tri mesiace,
písm. d) doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace,
písm. e) doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné
práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky,
písm. f) doloženým čestným vyhlásením.

(3)
Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo
územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu
nevydáva niektoré z dokladov uvedených v odseku 2 alebo nevydáva ani rovnocenné
doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla,
miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
(4)
Ak právo štátu uchádzača alebo záujemcu so sídlom, miestom podnikania alebo
obvyklým pobytom mimo územia Slovenskej republiky neupravuje inštitút čestného
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vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom,
notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v
štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača alebo záujemcu.
(5)
Konečným rozhodnutím príslušného orgánu verejnej moci na účely tohto zákona sa
rozumie
a) právoplatné rozhodnutie príslušného správneho orgánu, proti ktorému nie je možné
podať žalobu,
b) právoplatné rozhodnutie príslušného správneho orgánu, proti ktorému nebola
podaná žaloba,
c) právoplatné rozhodnutie súdu, ktorým bola žaloba proti rozhodnutiu alebo postupu
správneho orgánu zamietnutá alebo konanie zastavené alebo
d) iný právoplatný rozsudok súdu.
(6)
Uchádzač alebo záujemca sa považuje za spĺňajúceho podmienky účasti týkajúce sa
osobného postavenia podľa odseku 1 písm. b) a c), ak zaplatil nedoplatky alebo mu bolo
povolené nedoplatky platiť v splátkach.
(7) Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní
týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne a splnenie
podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa finančného a ekonomického
postavenia a technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti preukazuje spoločne.
Oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu
preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky alebo koncesie, ktorú má
zabezpečiť.

Upozornenie:
1.Podľa §152 ods. 1 Zákona o verejnom obstarávaní Zapísanie podnikateľa do zoznamu
hospodárskych subjektov oprávňuje podnikateľa preukázať vo verejnom obstarávaní
splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 2 potvrdením
úradu.
Odôvodnenie primeranosti: Podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia určil verejný
obstarávateľ v súlade s ustanoveniami § 32 ZVO, ako taxatívne podmienky zákona.
2.V zmysle § 39 ods. 1 zákona, hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady na
preukázanie splnenia podmienok účasti určené verejným obstarávateľom predložením
jednotného európskeho dokumentu. Náležitosti týkajúce sa jednotného európskeho
dokumentu upravujú ustanovenia § 39 zákona, vyhlášky Úradu pre verejné obstarávanie č.
155/2016 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o jednotnom európskom dokumente a jeho
obsahu a Vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2016/7 z 5. januára 2016, ktorým sa
ustanovuje štandardný formulár pre jednotný európsky dokument pre obstarávanie.
Manuál k vypĺňaniu jednotného európskeho dokumentu je možné stiahnuť na linku
http://www.uvo.gov.sk/legislativametodikadohlad/jednotny-europsky-dokument-preverejneobstaravanie-553.html
3. V prípade, ak uchádzač uplatní postup uvedený v bode 2, predloží vyplnený formulár
podľa tohto bodu v papierovej forme ako súčasť ponuky podpísaný štatutárnym zástupcom
uchádzača. Uchádzač v ponuke predloží vyplnený formulár v jednom vyhotovení. Jednotný
európsky dokument pre obstarávanie je k dispozícii aj na adrese:
https://webgate.acceptance.ec.europa.eu/espd/filter?lang=SK
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4.Hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady určené verejným obstarávateľom
na preukázanie splnenia podmienok účasti jednotným európskym dokumentom podľa §
39 alebo čestným vyhlásením, v ktorom vyhlási, že spĺňa všetky podmienky účasti určené
verejným obstarávateľom a poskytne verejnému obstarávateľovi na požiadanie doklady,
ktoré čestným vyhlásením nahradil. Hospodársky subjekt môže v čestnom vyhlásení uviesť
aj informácie o dokladoch, ktoré sú priamo a bezodplatne prístupné v elektronických
databázach, vrátane informácií potrebných na prístup do týchto databáz, a informácie o
dokladoch, ktoré verejnému obstarávateľovi predložil v inom verejnom obstarávaní a sú
naďalej platné. Ak hospodársky subjekt použije čestné vyhlásenie, verejný obstarávateľ
môže na účely zabezpečenia riadneho priebehu verejného obstarávania postupovať podľa §
39 ods. 6. Verejný obstarávateľ postupuje podľa § 39 ods. 7 a 8, ak čestné vyhlásenie
obsahuje aj informácie podľa druhej vety.
5. Verejný obstarávateľ z dôvodu oprávnenia použitia údajov z informačných systémov
verejnej správy a debyrokratizačnej legislatívy v zmysle zákona č. 177/2018, uvádza, že
uchádzač nepredkladá doklad v zmysle § 32 ods. 2 písm. e) zákona č. 343/2015 Z.z. o
verejnom obstarávaní v platnom znení.

2. PODMIENKY ÚČASTI VO VEREJNOM OBSTARÁVANÍ, TÝKAJÚCE SA FINANČNÉHO A
EKONOMICKÉHO POSTAVENIA PODĽA § 33 ZÁKONA O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ
Uchádzač musí v ponuke predložiť nasledovné informácie a dokumenty, ktorými preukazuje
finančné a ekonomické postavenie podľa § 33 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní.
2.1 § 33 ods. 1 písm. d) Prehľad o celkovom obrate. V prípade, ak uchádzač je osoba,
ktorá vedie podvojné účtovníctvo, predloží z účtovnej závierky súvahu a výkaz ziskov a strát,
za roky 2016, 2017 a 2018. V prípade ak uchádzač je osoba, ktorá vedie jednoduché
účtovníctvo, predloží z účtovnej závierky výkaz príjmov a výdavkov a výkaz o majetku a
záväzkoch za roky 2016, 2017 a 2018.
Minimálna požadovaná výška štandardov pre vyššie uvedený bod 2.1:
Minimálny vyžadovaný obrat musí byť vo výške 400 000,00 eur bez DPH (slovom:
Štyristotisíceur), spolu za roky 2016, 2017 a 2018, resp. v závislosti od vzniku alebo začatia
podnikania v uvedených rokoch. Vyžaduje sa predložiť prehľad o celkovom dosiahnutom
obrate v oblasti, ktorej sa predmet zákazky týka, t.j. realizácie inžinierske stavby resp.
dopravné stavby. Všetky predložené účtovné výkazy musia byť predložené ako fotokópie a
musia byť podpísané štatutárnym orgánom záujemcu, prípadne predložené formou odkazu
na elektronicky zverejnené dokumenty.
2.1 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 alebo
koncesnej zmluvy bude skutočne používať zdroje osoby, ktorej postavenie využíva na
preukázanie finančného a ekonomického postavenia. Skutočnosť podľa druhej vety
preukazuje záujemca alebo uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej zdrojmi
mieni preukázať svoje finančné a ekonomické postavenie. Z písomnej zmluvy musí vyplývať
záväzok osoby, že poskytne plnenie počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej
zdroje majú byť použité na preukázanie finančného a ekonomického postavenia, musí
preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia okrem § 32 ods. 1
písm. e) a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a
ods. 7.
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PODMIENKY ÚČASTI VO VEREJNOM OBSTARÁVANÍ, TÝKAJÚCE SA TECHNICKEJ
ALEBO ODBORNEJ SPÔSOBILOSTI PODĽA § 34 ZÁKONA O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ
3.

Uchádzač v ponuke predloží nasledovné doklady, ktorými preukazuje svoju technickú
a odbornú spôsobilosť na uskutočnenie predmetu zákazky ako dôkazy, že v
predchádzajúcom období bol schopný a technický spôsobilý úspešne plniť zmluvy rovnakého
alebo podobného charakteru ako zmluva, ktorá je požadovaná resp. v súčasnom období je
schopný a technicky spôsobilý riadne plniť takúto zmluvu.
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti:
3.1 § 34 ods. 1 písm. b) - Zoznam stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich
päť rokov (alebo v závislosti od vzniku podnikateľskej činnosti) vyhlásenia verejného
obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia prác a zhodnotenia
uskutočnených prác; zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní
stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavených 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 o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcich ich
uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené.
Na posúdenie technickej spôsobilosti uchádzača bude verejný obstarávateľ akceptovať
práce rovnakého alebo podobného charakteru ako predmet zákazky, t. j. inžinierske stavby
resp. dopravné stavby. Prílohu predloženého Zoznamu stavených prác budú tvoriť za
obdobie 5 rokov od vyhlásenia verejného obstarávania objednávateľmi potvrdené referencie
s uvedením týchto údajov: objednávateľ: názov, sídlo, IČO; zhotoviteľ: názov, sídlo IČO;
stavba: názov, miesto; popis a rozsah (výmera v km/m2) uskutočňovaných prác s uvedením
zmluvnej ceny vrátane DPH, termínov realizácie, kontaktnej osoby, telefonického kontaktu,
pečiatky a podpisu oprávneného zástupcu odberateľa. V prípade, že referencie predkladané
uchádzačom neobsahujú všetky požadované údaje, uchádzač tieto uvedie v Zozname
stavebných prác. Uchádzač uvedie do zoznamu o stavebných prácach všetky predkladané
referenie vrátane referencií vedených v Zozname referencií na ÚVO. Údaje uvedené v
zozname a v referenciách musia vzájomne korešpondovať.
3.2 § 34 ods. 1 písm. g) - Údaje o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej
kvalifikácii riadiacich zamestnancov, osobitne osôb zodpovedných za riadenie stavebných
prác spracované formou zoznamu pracovníkov, ktorí budú pracovať v rámci predmetu
zákazky s uvedením nasledovných údajov: meno, funkcia, vek, určenie právneho vzťahu k
uchádzačovi, vzdelanie, prax u zamestnávateľa, prax v stavebníctve, práce, za ktoré bol
zodpovedný (projekt, hodnota).
Prílohou zoznamu musí byť osvedčenie o vykonaní odbornej skúšky na vykonávanie činnosti
stavbyvedúceho s odborným zameraním inžinierske stavby-podkategória : 21 Dopravné
stavby (osoba zodpovedná za riadenie prác predmetu zákazky) podľa zákona č. 50/1976 Zb.
a následných predpisov v platnom znení alebo ekvivalentný doklad vystavovaný v členských
krajinách ES, fotokópia dokladu o odbornej spôsobilosti bude opečiatkovaná originálom
pečiatky a podpísaná odborne spôsobilou osobou. Verejný obstarávateľ požaduje preukázať
odbornú prax a ako dôkaz predložiť profesný životopis osoby na výkon funkcie
stavbyvedúceho podpísaný odborne spôsobilou osobou. Verejný obstarávateľ požaduje
zároveň predložiť čestné prehlásenie odborne spôsobilej osoby na výkon funkcie
stavbyvedúceho, že bude k dispozícii počas celej doby plnenia zmluvy, týkajúcej sa
predmetu zákazky.
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3.3 § 34 ods. 1 písm. h) - uvedením opatrení environmentálneho manažérstva, ktoré
uchádzač použije pri plnení zmluvy, uchádzač preukáže, že dodržiava zásady ochrany
životného prostredia a pri plnení predmetu zákazky bude vzniknutý odpad zhodnocovať v
disponibilnom prevádzkovanom zariadení na zhodnocovanie odpadov, pričom disponibilitu
prevádzky tohto zariadenia uchádzač preukáže platným dokladom - Súhlasom
zodpovedného orgánu/autority na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov
podľa zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a jeho
prílohy č. 1 pre činnosť R5 – Recyklácia alebo spätné získavanie iných anorganických
materiálov alebo ekvivalentným dokladom.
3.4 § 34 ods. 1 písm. d) v súvislosti s § 35, opisom technického vybavenia, študijných
a výskumných zariadení a opatrení použitých uchádzačom alebo záujemcom na
zabezpečenie kvality
Minimálne požadovaná úroveň štandardov podľa vyššie uvedených bodov 3.1 až 3.4 :
3.1 Uchádzač musí potvrdeniami o uspokojivom vykonaní stavebných prác preukázať
uskutočnenie prác rovnakého alebo podobného charakteru ako predmet zákazky v priebehu
predchádzajúcich piatich rokov od vyhlásenia verejného obstarávania, a v závislosti od
vzniku spoločnosti. Uchádzač predloží v ponuke dôkazy o plnení stavebných prác
(referencie) rovnakého alebo podobného charakteru ako predmet zákazky v objeme
minimálne 400.000 € bez DPH súhrnne za päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania.
Požaduje sa minimálne 1 potvrdenie o uspokojivom vykonaní prác: realizácie inžinierske
stavby resp. dopravné stavby, vo výške 200.000 € bez DPH/1 zákazka. Uchádzač uvedie
predmetné referencie vo svojej ponuke v zozname stavebných prác.
3.2 Uchádzač musí preukázať, že má k dispozícii odborne spôsobilú osobu v zmysle zákona
č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov alebo v zmysle zákonov platných v členských
krajinách ES na výkon funkcie stavbyvedúceho s odborným zameraním pre predmet
zákazky, t.j. inžinierske stavby - podkategória : 21 Dopravné stavby.
3.3 Uchádzač musí preukázať, že dodržiava zásady ochrany životného prostredia a pri
plnení predmetu zákazky bude vzniknutý odpad zhodnocovať v disponibilnom
prevádzkovanom zariadení na zhodnocovanie odpadov, pričom disponibilitu prevádzky tohto
zariadenia uchádzač preukáže platným dokladom - Súhlasom zodpovedného orgánu/autority
na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov podľa zákona č. 79/2015 Z.z. o
odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a jeho prílohy č. 1 pre činnosť R5 –
Recyklácia alebo spätné získavanie iných anorganických materiálov alebo ekvivalentným
dokladom. Upozornenie – vo vzťahu k tejto podmienke účasti sa certifikát ISO 14001
nepovažuje za ekvivalentný doklad. S odvolaním sa na znenie § 135 ods. 18 zákona č.
79/2015 Z.z. - dvanásta časť – prechodné a záverečné ustanovenia, bude obstarávateľ
považovať hore uvedenú požiadavku zo strany uchádzača za splnenú aj pokiaľ uchádzač vo
svojej ponuke preukáže jej splnenie doložením dokladu - súhlasu vydaným zodpovedným
orgánom/autoritou pred nadobudnutím účinnosti zákona č. 79/2015 Z.z., t.j. podľa zákona č.
223/2001 Z.z., pričom tento súhlas musí spĺňať i druhú požiadavku obstarávateľa, t.j.
platnosť minimálne do 31.12.2019.
3.4 Uchádzač musí preukázať, že disponuje certifikátom BS 10500 Systém antikorupčného
manažérstva vydaný nezávislou inštitúciou alebo iný rovnocenný doklad/certifikát napr. ISO
37001, resp. obdobný doklad (ekvivalentný) vydaný v krajine Európskej únie.
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4. Doplňujúce informácie k podmienkam účasti
4.1 Predpokladom splnenia podmienok účasti je predloženie všetkých dokladov a
dokumentov tak, ako je uvedené vo výzve na predkladanie ponúk a v týchto SP.
4.2 Členovia komisie budú vyhodnocovať splnenie podmienok účasti aplikovaním postupov
uvedených v § 40 zákona a § 152 ods. 4 zákona.
4.3 Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní
týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne a splnenie
podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa finančného a ekonomického
postavenia a technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti preukazuje spoločne.
Oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu
preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky alebo koncesie, ktorú má
zabezpečiť.
4.4 V zmysle § 39 ods. 1 zákona, hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady na
preukázanie splnenia podmienok účasti určené verejným obstarávateľom predložením
jednotného európskeho dokumentu. Náležitosti týkajúce sa jednotného európskeho
dokumentu upravujú ust. § 39 zákona, vyhlášky Úradu pre verejné obstarávanie č. 155/2016
Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o jednotnom európskom dokumente a jeho obsahu a
Vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2016/7 z 5. januára 2016, ktorým sa ustanovuje
štandardný formulár pre jednotný európsky dokument pre obstarávanie.
Manuál k vypĺňaniu jednotného európskeho dokumentu je možné stiahnuť na linku
http://www.uvo.gov.sk/legislativametodikadohlad/jednotny-europsky-dokument-preverejneobstaravanie-553.html
4.5 V prípade, ak uchádzač uplatní postup uvedený v bode 4.4, predloží vyplnený formulár
podľa tohto bodu v papierovej forme ako súčasť ponuky podpísaný štatutárnym zástupcom
uchádzača. Uchádzač v ponuke predloží vyplnený formulár v jednom vyhotovení.
Jednotný európsky dokument pre obstarávanie je k dispozícii aj na adrese:
https://webgate.acceptance.ec.europa.eu/espd/filter?lang=SK
4.6 Ak v zozname stavebných prác, v referencii (potvrdení) o uspokojivom vykonaní
stavebných prác bude uvedený objem v inej mene ako EUR, uchádzač uvedie sumu v
pôvodnej mene bez DPH a uvedie aj sumu v EUR bez DPH, ktorú stanoví priemerným
ročným kurzom ECB platným pre príslušný kalendárny rok, ktorého sa údaj týka. V prípade,
že rok ešte nebol ukončený, prepočíta sa podľa kurzu ECB platným ku dňa odoslania výzvy
na predkladanie ponúk na zverejnenie vo vestníku verejného obstarávania.
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B1. OPIS PREDMETU ZÁKAZKY
Názov zákazky: „ABA ZELENÁ CESTA - „ZELENÝ ZÁŽITOK v rámci katastra Perín“.
Predmetom zákazky sú stavebné práce na realizácii projektu: ABA ZELENÁ CESTA „ZELENÝ ZÁŽITOK v rámci katastra Perín“. Číslo projektu: SKHU/1601/1.1/198.
Projekt rieši návrh cyklotrasy – zelená cesta (ďalej už len trasy) v rámci katastra Perín.
Zámerom projektu ABA ZELENÁ CESTA - „Zelený Zážitok v rámci katastra Perín“ je
vybudovať trasu, ktorá by mala v prevažnej väčšine svojej dĺžky kopírovať ex. terén, bez
výraznejších výškových zmien. Bude predstavovať dôležitú trasu v danom území,
prepájajúca Slovenskú a Maďarskú republiku a pomôže v propagácii danej obce a rozvoju
cestovného ruchu.
Navrhované stavebné práce budú realizované v rámci parciel p.č.:
• E p. č.: 3877, 3878
• C p. č.: 3855/1, 3885
Obec je situovaná v juhozápadnej časti Košickej kotliny asi 22 kilometrov južne od Košíc a
300 až 600 metrov od maďarskej štátnej hranice. Keďže obec vznikla spojením troch kedysi
samostatných obcí, netvorí súvislý intravilán. Prvá písomná zmienka o spojenej obci
pochádza z roku 1964 (rok spojenia), no história jej miestnych častí, ktoré sa vyvíjali až do
roku 1964samostatne je oveľa bohatšia. V roku 1964 došlo k spojeniu obcí Perín a Chym, v
roku 1991 sa k nim pripojil aj Vyšný Lánec.
Na styku juhozápadnej časti Košickej kotliny s Bodvianskou vrchovinou leží slávne mesto
Perín- Chym (Puruen 1220, Perwen 1295, Peryn – Peren 1408). Našlo sa tu osídlenie už z
paleolitu, najmä pohrebisko nagyrévskej kultúry. Navrhované riešenie vychádza zo štúdie.
V štúdii boli riešené 4 úseky, ale na žiadosť investora projekt pre SP obsahuje 2 úseky
a to úsek I. a úsek IV.
Rozsah stavby :
• Prvý úsek
Dĺžka prvého úseku je 2200,04 m a jedná sa o nový cyklochodník š. 2,5 m. V rámci
prvého úseku sa predĺžia tri ex. priepusty v st. km 0,166 78, 0,720 37 a v st. km 1,181 36.
Trasa bude vedená po pravej strane pozdĺž ex. komunikácie smerujúcej z obce Kechnec
do obce Perín.
Výškovo bude na rovnakej úrovni ako je súčasná komunikácia a bude olemovaná
cestným obrubníkom.
Prvý úsek začína napojením na ex. komunikáciu a končí napojením na navrhovanú trasu
riešenú v rámci katastra Kechnec.
• Druhý úsek
Dĺžka druhého úseku je 800,19 m, v rámci ktorého je trasa vedená v rámci ex. asf.
komunikácie, ktorej povrch sa upravený resp. na ex. povrch sa položia nové asf. vrstvy,
aby povrch na ex. komunikácii bol ucelený a tvoril jeden celok.
V rámci druhého úseku sa na žiadosť investora v dĺ. 29,5 m spevní ex. nespevnený terén
pozdĺž ex. komunikácii v š. 2,5 m, aby sa mohli vozidlá zabezpečene otočiť v prípade
spustenej závory na prechode cez hranice SR/MR.
Navrhovaný druhý úsek začína na konci obývanej časti obce Perín a končí na hranici
Slovenskej a Maďarskej republiky.
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Cyklotrasa bude slúžiť pre rekreačných cyklistov, pričom trasa využíva resp. je vedená aj po
ex. miestnych komunikáciách. V rámci cyklotrasy sa počíta s predĺžením troch priepustov
v úseku I. a zo spevnením krajnice v š.2,5 m v úseku IV.
Bicykel je dostupný pre malých aj veľkých a cieľom navrhovanej cyklomagistrály je
zvýšenie bezpečnosti pre obyvateľov.
V rámci navrhovanej cyklotrasy je navrhnutý jeden druh povrchu – asfaltobetón.
Hlavné ciele pre rozvoj územia:
• návrh stavebných úprav
• návrh dopravného riešenia
Dokumentácia bude po prerokovaní a následnom schválení slúžiť ako podklad pre
vydanie právoplatného stavebného povolenia.

Podrobné vymedzenie rozsahu stavebných práce je uvedené v prílohe týchto
súťažných podkladov v sprievodnej dokumentácii vrátane výkazu výmer.
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B2. SPÔSOB URČENIA CENY
1. Cena za dielo bude stanovená dohodou v zmysle § 3 zákona NR SR č.18/1996 Z. z.
o cenách v znení neskorších predpisov.
2. Navrhovaná zmluvná cena musí byť stanovená na celý rozsah predmetu zákazky ako cena
bez DPH v eur + 20 % DPH v eur = cena s DPH v eur. (kritérium hodnotenia)
Ceny sa uvádzajú na dve desatinné miesta.
Cenu za zhotovenie diela uhradí verejný obstarávateľ=objednávateľ na základe faktúr, ktoré
uchádzač=zhotoviteľ vystaví a odošle v termínoch dohodnutých v Zmluve o dielo.
Faktúry je možné vystaviť len na základe technickým dozorom potvrdeného súpisu skutočne
zrealizovaných prác.
Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, upozorní - "Nie som platiteľom DPH".
3. V prípade, že v predložených súťažných podkladoch sa nachádza výrobok, alebo materiál
konkrétneho výrobcu, alebo dodávateľa, je možné zameniť ho za výrobok, alebo materiál s
totožnými technickými parametrami.
4. Upozornenie – pri vypracovaní cenovej ponuky je potrebné rešpektovať nižšie uvedené
články:
4.1 Uchádzač oceňuje samostatne výkaz výmer podľa jednotlivých stavebných objektov
uvedených v prílohe návrhu zmluvy o dielo Príloha 1. Uchádzač musí v cenovej
ponuke uviesť (doplniť) pre každú položku výkazu výmer jednotkovú cenu.
4.2 Ceny uvedené v cenovej ponuke majú zachytávať všetky hodnoty prác uvádzaných pre
dané položky, vrátane všetkých nákladov a výdajov, ktoré môžu byť požadované pre
realizáciu predmetných popísaných prác, ktoré môžu byť nevyhnutné, so všetkými
všeobecnými rizikami, záväzkami a povinnosťami uvedenými alebo vyplývajúcimi
z dokumentov, na ktorých je ponuka založená. Predpokladá sa, že režijné náklady,
zisky a poplatky za všetky záväzky sú zahrnuté vo všetkých jednotkových sadzbách.
Po predložení cenovej ponuky nie je možné uvádzať úpravy cien položiek, okrem tých,
ktoré sú uvedené v návrhu zmluvy, (žiadne zľavy, príplatky a pod.). V prípade, že
uchádzač zistí nezrovnalosti medzi jednotlivými časťami podkladov pre vypracovanie
ponuky (výkaz výmer, doklady, výkresová a písomná časť projektu), okrem
požadovaných verejným obstarávateľom v týchto pokynoch, záväzný pre vypracovanie
ponuky je výkaz výmer a projektová dokumentácia. Na nezrovnalosti väčšieho
rozsahu, ktoré by mohli výrazne ovplyvniť celkový náklad stavby – cenovú ponuku,
musí súťažiaci upozorniť ešte v rámci termínu poskytnutého na spracovanie súťažných
návrhov.
4.3 Vo všeobecných položkách je potrebné uvažovať s poistením diela - podnikateľa počas
výstavby, digitálnou formou zamerania, náklady na prevádzku zariadenia staveniska,
alebo ďalších dočasných zariadení a pod.
4.4 Doklady o uložení vybúraných materiálov predloží zhotoviteľ k preberaciemu konaniu.
Jednotkové ceny ponúkané uchádzačom musia byť stanovené výhradne v eurách.
Platby zhotoviteľovi budú vykonávané výhradne v eurách.
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B.3. OBCHODNÉ PODMIENKY DODANIA PREDMETU ZÁKAZKY
„Návrh“

ZMLUVA O DIELO
číslo zmluvy............................................
uzavretá podľa § 536 a nasledujúcich Obchodného zákonníka
čl. 1
Zmluvné strany
1.1

Objednávateľ:
Sídlo :
V zastúpení :
Zástupca na rokovanie:
IČO :
DIČ :
Bankové spojenie :
Číslo účtu:
Telefón :
E-mail:

Obec Perín-Chym
Perín 180, 044 74 Perín – Chym
MVDr. Ladislav Molnár, PhD.
MVDr. Ladislav Molnár, PhD.
00 324 612
2021244940
Prima banka a.s.
SK11 5600 0000 0004 0469 0001
055/466 53 01
perin-chym@perin-chym.sk

Zástupca k rokovaniam
realizácie zmluvy:
Tel:
e-mail :
(ďalej v texte „objednávateľ“)
1.2
Zhotoviteľ:
Štatutárny orgán:
Osoby oprávnené rokovať
vo veciach zmluvných:
vo veciach technických:
IČO:
IČ DPH:
Právna forma:
Bankové spojenie:
IBAN:
Telefón, fax:
e-mail:
(ďalej v texte „zhotoviteľ“)

31

čl. 2
Podklad zmluvy
Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy o dielo (ďalej len „zmluva“) je ponuka uchádzača a
výsledok procesu verejného obstarávania na obstarávanie zákazky stavebných
prác, definovaných v ďalších ustanoveniach tejto zmluvy.

2.1

čl. 3
Predmet zmluvy
Predmetom zmluvy je záväzok zhotoviteľa zrealizovať dielo:

3.1

„ABA ZELENÁ CESTA - „ZELENÝ ZÁŽITOK v rámci katastra Perín“, Číslo projektu:
SKHU/1601/1.1/198
Rozsah realizácie diela bude v súlade s projektovou dokumentáciou (PD stavby) a
oceneným výkazom výmer, ktoré tvoria prílohu č. 1 k tejto zmluve o dielo.

3.2

Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať stavebné práce na výstavbe predmetu zmluvy,
v rozsahu a v zmysle objednávateľom spracovanej projektovej dokumentácie stavby
miestnej komunikácie a podľa podmienok vydaného stavebného povolenia pre
výstavbu cyklotrasy v rozsahu objednávateľom predloženého výkazu výmer. Práce
budú realizované v rozsahu zhotoviteľom oceneného výkazu výmer. Zhotoviteľ
zabezpečí na jednotlivé objekty spracovanie zjednodušenej PD s technickou
správou, situáciou a charakteristickými rezmi v súlade so všetkými príslušnými
právnymi a technickými normami za podmienok dohodnutých v tejto zmluve.

3.3

Zhotoviteľ sa zaväzuje pri realizácii stavebných prác v obci Perín-Chym dodržať
hlavne nasledovné technické požiadavky:
-

práce realizovať v súlade s platnými STN, EN a predpismi, zákonmi a
nariadeniami týkajúcimi sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,

-

úroveň kvality preukáže zhotoviteľ osvedčením autorizovaných skúšobní o
skúške dodávaných výrobkov alebo tovarov, alebo vyhlásením o zhode výrobku
s technickými špecifikáciami, príp. certifikátom výrobku.
3.4 Ukončené práce podľa jednotlivých objektov v zmysle bodu 3.1 tejto zmluvy

bude preberať písomným zápisom poverený pracovník obce Perín-Chym.
V prípade potreby realizácie prác nezahrnutých v predmete zmluvy, budú tieto
práce vykonané len po prechádzajúcom písomnom súhlase objednávateľa a
ocenené v zmysle platného cenníka Cenekon alebo ODIS.

3.5

Objednávateľ sa zaväzuje riadne zrealizované dielo špecifikované v článku 3 v
požadovanej kvalite a rozsahu prevziať postupne po jednotlivých objektoch a
zaplatiť zaň dohodnutú cenu v zmysle článku 7 bod 7.1 tejto zmluvy o dielo.

3.6

Zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať dielo v požadovanej kvalite a rozsahu uvedené
v článku 3, ktoré vykoná vo vlastnom mene, na svoje náklady a na vlastnú
zodpovednosť a nebezpečenstvo. Zhotoviteľ nesmie dielo ako celok odovzdať na
realizáciu inej osobe. Tým nie je dotknuté právo zhotoviteľa realizovať čiastkové
práce a dodávky prostredníctvom tretích osôb.
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3.7

Zhotoviteľ je uzrozumený so skutočnosťou, že kvalitou diela sa pre účely tejto
zmluvy rozumie dielo vyhotovené podľa čl. III. tejto zmluvy so zreteľom na
ustanovenie § 46 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom
poriadku (Stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, v zmysle ktorého
zhotoviteľ zodpovedá za správnosť a úplnosť vypracovania dokumentácie podľa §
45 ods. 2 citovaného zákona a za realizovateľnosť stavby podľa ním vypracovanej
dokumentácie.
čl. 4
Čas plnenia

4.1 Začatie: do 10 kalendárnych dní od odovzdania staveniska.

Ukončenie: Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť a protokolárne odovzdať dielo najneskôr
do ................. kalendárnych dní (doplní uchádzač v závislosti od návrhu uchádzača v
ponuke, časť D. Návrh na plnenie kritérií v rámci kritéria č.2 na hodnotenie ponúk) ,
podľa vzájomne dohodnutého časového a finančného harmonogramu prác, ktorý tvorí
neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy, t.j. prílohu č. 2 Vecný harmonogram stavebných
prác.prílohu č.3 – Časový harmonogram stavebných prác.

4.2

Ak zhotoviteľ pripraví dielo alebo jeho jednotlivé objekty v zmysle článku 3 bod
3.1 na odovzdanie pred dohodnutým termínom plnenia, zaväzuje sa objednávateľ
toto dielo alebo jeho jednotlivé objekty v zmysle článku 3 bod 3.2 prevziať aj
v skoršom termíne. Objednávateľ nemá povinnosť takto prevziať stavebne objekty
ktoré majú vady, mimo drobných vad a nedorobkov, ktoré samé o sebe ani v spojení
s inými nebránia riadnemu užívaniu alebo plynulej a bezpečnej prevádzke diela.
Drobné vady a nedorobky musia byť uvedené v zápise o odovzdaní a prevzatí
diela so stanovením termínu ich odstránenia

4.3

Dodržanie času plnenia zo strany zhotoviteľa je závislé od riadneho a včasného
spolupôsobenia objednávateľa dohodnutého v tejto zmluve. Po dobu meškania
objednávateľa s poskytnutím spolupôsobenia nie je zhotoviteľ v omeškaní s plnením
záväzku.

4.4

Prerušenie plnenia diela je prípustné na nevyhnutnú dobu z dôvodu dlhodobých
nevhodných poveternostných podmienok a iných nepredvídateľných okolností
súvisiacich s výstavbou, potvrdených objednávateľom. O dobu prerušenia sa
predlžuje lehota ukončenia podľa článku 4, bod 4.1.
Vyššia moc a výnimočné riziká.

4.5

•

Pre účely tejto zmluvy sa za :

-

vyššiu moc považujú prípady, ktoré nie sú závislé, ani ich nemôžu ovplyvniť
zmluvné strany, napr. vojna, mobilizácia, povstanie, živelné pohromy a pod.

-

výnimočné riziká považujú prípady, ktorými sú pokiaľ priamo nepriaznivo
ovplyvňujú vyhotovenie diela napr. vojna, vojnový stav, invázia, činy cudzích
nepriateľov, povstanie, revolúcia, vzbura, vojnový puč, násilné uchvátenie moci,
občianska vojna, nepokoje, násilnosti, všeobecný rozvrat (pokiaľ sa netýka iba
zamestnancov zhotoviteľa) a kontaminácia rádioaktivitou z nukleárnych palív
a nukleárnych odpadov alebo rádioaktívnych toxických výbušnín

•

Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemožným do troch mesiacov od vyskytnutia
sa vyššej moci, strana, ktorá sa bude chcieť odvolať na vyššiu moc, požiada
druhú stranu o úpravu zmluvy vo vzťahu k predmetu, cene a času plnenia. Ak
nedôjde k dohode, má strana, ktorá sa odvolala na vyššiu moc, právo odstúpiť
od zmluvy. Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia oznámenia.
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čl. 5
Cena diela
5.1

Cena za zhotovenie diela v rozsahu podľa článku 3 bodu 3.2 tejto zmluvy je
stanovená dohodou v zmysle § 3 zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách, v znení
neskorších predpisov v celkovej výške:
Celková cena diela bez DPH:

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

€

DPH 20%:

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

€

Celková cena diela vrátane DPH:

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

€

Slovom: ........................................................ ../...... eur

5.2

Cena za zhotovenie jednotlivých objektov diela a cena za celé zrealizované dielo
v rozsahu článku 3 bodu 3.2 je v súlade so zhotoviteľom oceneným výkazom výmer,
uvedeným v prílohe č. 1.
V cene je započítané aj poistenie diela počas výstavby, porealizačné digitálne
zameranie stavby, náklady na prevádzku zariadenia staveniska, alebo ďalších
dočasných zariadení a pod.

5.3

Podrobná kalkulácia jednotlivých objektov podľa článku 3 bod 3.2. vrátane
jednotkových cien za práce je uvedená v prílohe č.1, ktorá obsahuje zhotoviteľom
ocenený výkaz výmer, a je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.

5.4

Dohodnutá cena diela podľa článku 5 bodu 5.1 tejto zmluvy zahŕňa realizáciu
predmetu zmluvy podľa článku 3, platobné podmienky v zmysle článku 7 a
zodpovednosť za vady v zmysle článku 10 tejto zmluvy o dielo. Je vypracovaná v
zmysle zák. č. 18/1996 Z. z. o cenách v platnom znení, formou zhotoviteľom
ocenených výkazov výmer, ako cena za predmet diela, v členení podľa špecifikácie
v zmysle článku 3 bodu 3.1 s uvedením ceny, podmienok splácania diela a záruky
za dielo. Do dohodnutej ceny uchádzač zahrnie všetky náklady súvisiace
s predmetom zákazky. Ocenený výkaz-výmer jednotlivých stavieb - objektov je ako
príloha č.1 súčasťou tejto zmluvy o dielo. Jednotkové ceny uvedené v ponuke
pokrývajú všetky zmluvné záväzky a všetky náležitosti nevyhnutné na riadnu
realizáciu a odovzdanie diela (napr. poplatky za odborné skúšky a merania, poplatky
za energie pri výstavbe, telefón, poplatky za odvoz a uskladnenie odpadu, cena za
zriadenie staveniska, za zameranie podzemných sietí, dovoz materiálov, strojov
a zariadení staveniska a pod.) v rozsahu podľa tejto zmluvy a súťažných
podmienok. Zhotoviteľ sa zaväzuje za takto stanovenú cenu zhotoviť dielo
v rozsahu podľa tejto zmluvy aj za predpokladu jeho zvýšených nákladov z dôvodov
náročnosti zhotovovania po stránke vecnej, technickej ako aj odbornej.

5.5

Zhotoviteľovi vzniká nárok na zaplatenie ceny v súlade s článkom 6 a článkom 7
tejto zmluvy.

5.6

Zhotoviteľom vystavené faktúry za cenu diela budú obsahovať DPH podľa
platných právnych predpisov.
čl. 6
Fakturačné podmienky

6.1

Dňom ukončenia celého diela je deň, v ktorom dôjde k odovzdaniu posledného
objektu uvedeného v článku 3, bod 3.1 tejto zmluvy.
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6.2

Podkladom pre fakturáciu ceny diela budú doklady o odovzdaní a prevzatí
skutočne zrealizovaných jednotlivých objektov v zmysle čl.3 bod 3.1 potvrdené
povereným zamestnancom Obce Perín-Chym v zmysle čl. 3, bod 3.4 tejto zmluvy.

6.3

Zhotoviteľ cenu diela vyfakturuje jedinou faktúrou, ktorú zhotoviteľ vystaví po
zrealizovaní a odovzdaní diela a to do 15 dní od odovzdania diela objednávateľovi. .
Faktúra musí obsahovať náležitosti faktúry podľa osobitných predpisov, najmä:
a) označenie diela a jednotlivých objektov,
b) názov a číslo projektu
c) označenie povinnej a oprávnenej osoby (právnická alebo fyzická osoba
objednávateľa a zhotoviteľa), adresa, sídlo, identifikácia,
d) číslo zmluvy /predmet zmluvy/,
e) číslo faktúry,
f) množstvo, druh a rozsah dodanej práce, s podrobným súpisom vykonaných
prác,
g) dátum vyhotovenia a dátum dodania, dátum splatnosti,
h) fakturovaná suma bez DPH, DPH, celková suma vrátane DPH a sadzba dane,
i) pečiatka a podpis oprávnenej osoby,

6.4

Prílohou faktúry bude splátkový kalendár v zmysle čl. 7 bod 7.1 zmluvy,
s uvedením termínu a sumy každej splátky.

6.5

V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v predchádzajúcom
odseku, je objednávateľ oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi do 7 dní od jej doručenia
na prepracovanie.
čl. 7
Platobné podmienky

7.1

7.2
7.3

8.1

Zmluvné strany sa dohodli, že celkovú cenu diela vrátane DPH podľa článku 5
uhradí objednávateľ na základe faktúry v zmysle čl. 6, a to v 3 (troch) rovnomerných
splátkach. Prvú splátku uhradí k 25. kalendárnemu dňu v prvom mesiaci po
vystavení konečnej faktúry (napr. konečná faktúra vystavená za 10/2019, prvá
splátka bude splatná 25.11.2019) a následné 2 splátky vždy k 25. dňu v
kalendárnych mesiacoch po ukončení a protokolárnom odovzdaní príslušnej etapy,
a to až do úplného splatenia záväzku. V prípade, že deň splatnosti splátky pripadne
na iný ako pracovný deň, bude takáto platba uhradená najbližší nasledujúci
pracovný deň. Uhradením platby sa rozumie pripísanie na účet zhotoviteľa.
Objednávateľ neposkytne zhotoviteľovi preddavky na realizované práce.
Ak sa objednávateľ dostane do omeškania najmenej s 2 (dvomi) po sebe idúcimi
splátkami v zmysle bodu 7.1 tohto článku, môže zhotoviteľ uplatňovať voči
objednávateľovi úrok z omeškania vo výške 0,03% za každý, aj začatý, deň
omeškania.

čl. 8
Súhlas objednávateľa k postúpeniu pohľadávky zhotoviteľom
Zhotoviteľ nemôže bez súhlasu objednávateľa postúpiť pohľadávku vyplývajúcu z
tejto zmluvy na iný subjekt. Toto ustanovenie predstavuje zákaz postúpenia
pohľadávky a v zmysle ustanovenia § 525 ods. 2 Občianskeho zákonníka tvorí
prekážku pre postúpenie pohľadávky. V prípade, ak zhotoviteľ poruší toto
ustanovenie a postúpi pohľadávku na iný subjekt bez súhlasu objednávateľa, je
takéto postúpenie pohľadávky neplatné a zhotoviteľ je za porušenie zákazu
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8.2

postúpenia pohľadávky povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške
20 % z celkovej sumy takto postúpenej pohľadávky. Objednávateľ bude môcť dať
súhlas na postúpenie pohľadávky z tejto zmluvy na iný subjekt len v prípade, ak
udelením tohto súhlasu objednávateľ neporuší ustanovenia zákona č. 583/2004 Z.
z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a súvisiacich právnych
predpisov.
Banková záruka na zabezpečenie peňažných záväzkov zhotoviteľa voči jeho
subdodávateľom. Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť svoje peňažné záväzky voči
svojim subdodávateľom vzniknutých z titulu vykonaných prác a dodávok na diele
subdodávateľmi podľa tejto zmluvy bankovou zárukou zriadenou v prospech
objednávateľa vo výške 20% z ceny za dielo podľa čl. 5 tejto zmluvy vrátane DPH,
ktorú bude objednávateľ oprávnený využiť na zaplatenie splatných záväzkov
zhotoviteľa voči jeho subdodávateľom, ak sa zhotoviteľ dostane do omeškania
s platením týchto záväzkov. Banková záruka musí byť vystavená a predložená
objednávateľovi najneskôr v lehote do pätnásť (15) dní od prevzatia staveniska na
dobu do času vykonania diela podľa čl. 4 bodu 4.1 tejto zmluvy plus šesťdesiat (60)
dní. Zhotoviteľ bude povinný na takúto požiadavku objednávateľa o predloženie
platnosti bankovej záruky, platnosť tejto bankovej záruky predĺžiť. Zhotoviteľ je
povinný predložiť znenie bankovej záruky pred jej vystavením bankou
objednávateľovi na schválenie. Objednávateľ je povinný oznámiť zhotoviteľovi svoje
prípadné námietky k zneniu bankovej záruky alebo ju schváliť v lehote do piatich (5)
dní od jej predloženia; márnym uplynutím tejto lehoty sa má za to, že objednávateľ
znenie bankovej záruky schválil. Banková záruka musí byť vystavená bankou so
sídlom na území Slovenskej republiky alebo bankou so sídlom v inej členskej krajine
EÚ a musí oprávňovať objednávateľa na čiastočné alebo úplné využívanie bankovej
záruky. Banková záruka môže obsahovať zákaz odstúpenia, postúpenia, založenia
alebo vinkulácie nárokov zo záruky. V prípade, vystavenia bankovej záruky
v cudzom jazyku, spolu s bankovou zárukou musí byť zhotoviteľom objednávateľovi
predložený úradne osvedčený preklad do slovenského jazyka.
čl. 9
Záruka za kvalitu verejnej práce

9.1

Zhotoviteľ zabezpečí vystavenie zábezpeky objednávateľovi, ktorou kryje nároky
objednávateľa počas záručnej doby a to vo výške 5 % z celkovej ceny diela vrátane
DPH. Zábezpeku vystaví zhotoviteľ najneskôr 10 dní pred ukončením predmetu
zmluvy a to formou poskytnutia bankovej záruky bankou s platnou bankovou
licenciou Národnej banky Slovenska. Banková záruka musí platiť na celú dobu
záručnej doby. Bankovú záruku poskytnutú zhotoviteľom v súlade s týmto bodom je
objednávateľ povinný prijať. Práva z Bankovej záruky je objednávateľ oprávnený
uplatniť v prípade potreby odstránenia vád diela vyplývajúcich z oprávnených
reklamácií, ktoré zhotoviteľ neodstráni ani po opakovanej písomnej výzve v termíne
stanovenom v zmluve a ak takýto termín nie je stanovený, tak v primeranom termíne
stanovenom objednávateľom. Súhlas zhotoviteľa na odstránenie vád sa nevyžaduje.
V prípade sporov, či ide o oprávnenú reklamáciu, budú po vyčerpaní všetkých
dôkazných prostriedkov dojednaných v tejto zmluve o dielo použité ďalšie postupy v
zmysle platnej legislatívy.

9.2

Zhotoviteľ zabezpečí v spolupráci s projektantom stavby vypracovanie
skúšobného Plánu v zmysle § 13 zákona č. 254/1998 Z. z. v znení neskorších
predpisov o verejných prácach.
čl. 10
Zodpovednosť za vady a záručná doba

10.1

Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo, ktorého realizácia je predmetom tejto
zmluvy bude zhotovené v súlade s dohodnutými podmienkami a že po dobu trvania
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záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté touto zmluvou.

10.2

Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené použitím podkladov a vecí
poskytnutých objednávateľom a zhotoviteľ ani pri vynaložení odbornej starostlivosti
nemohol zistiť ich nevhodnosť, alebo na ňu upozornil objednávateľa, a ten na ich
použití trval.

10.3

Záručná doba je 60 mesiacov a začína plynúť od dátumu zápisničného prevzatia
každého jednotlivého objektu objednávateľom. Pod jednotlivým objektom sa
rozumie časť špecifikovaná v článku 3, bod 3.1 tejto zmluvy. Záručná doba sa týka
celého diela, ktoré vytvorí zhotoviteľ v súlade s výkazom výmer.

10.4

Počas záručnej doby je zhotoviteľ povinný bezplatne odstrániť vady diela
písomne reklamované objednávateľom. Oprávnene reklamované vady diela sa
zhotoviteľ zaväzuje odstrániť v lehote do 30 dní od doručenia písomnej reklamácie,
pokiaľ sa s objednávateľom písomne nedohodne na inom termíne ich odstránenia.

10.5

Ak zhotoviteľ ani na základe opakovanej oprávnenej reklamácie neodstráni vady
diela a nedohodne sa s objednávateľom ani na inom termíne a spôsobe ich
odstránenia, môže objednávateľ odstrániť vady diela iným zhotoviteľom. Náklady na
odstránenie oprávnených reklamovaných vád diela objednávateľ uhradí
z poskytnutej bankovej záruku, uvedenej v článku 9, bod 9.1 tejto zmluvy.
čl. 11
Podmienky vykonania diela

11.1

Zhotoviteľ sa zaväzuje pri podpise zmluvy, predložiť objednávateľovi na
odsúhlasenie vecný, časový a finančný harmonogram postupu stavebných prác
jednotlivých objektov, ktoré tvoria predmet tejto zmluvy. Tento harmonogram pripraví
zhotoviteľ tak, aby rešpektoval zachovanie plynulosti cestnej premávky na území
Obce Perín-Chym.

11.2

Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať zhotoviteľovi stavenisko prvého objektu
najneskôr 10 dní od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy. Odovzdanie staveniska sa
bude realizovať po častiach pre jednotlivé objekty podľa článku 3, bodu 3.1 na
základe schváleného vecného, časového a finančného harmonogramu stavebných
prác, ktorý sa stane prílohou č. 3 tejto zmluvy. V prípade nepriaznivých klimatických
podmienok vzhľadom k zabezpečeniu technologických postupov výstavby si
objednávateľ vyhradzuje právo odovzdať stavenisko v neskoršom termíne, len čo
nastanú priaznivé klimatické podmienky pre realizáciu prác. Zhotoviteľ bude k
odovzdaniu staveniska objednávateľom písomne vyzvaný a na základe výzvy sa
zhotoviteľ zaväzuje stavenisko prevziať najneskôr do troch dni od prevzatia výzvy. V
prípade odovzdania staveniska v neskoršom termíne bude vecný, časový a finančný
harmonogram postupu stavebných prác jednotlivých akcií zhotoviteľom upravený.

11.3

Príslušné povolenie na dočasné zabratie verejných priestranstiev prípadne iných
plôch pre potrebu realizácie diela zabezpečuje zhotoviteľ na vlastné náklady.

11.4

Zariadenie staveniska si zabezpečuje zhotoviteľ. Náklady na vybudovanie,
prevádzkovanie, údržbu, likvidáciu a vypratanie staveniska sú súčasťou zmluvnej
ceny dohodnutej podľa článku 5 tejto zmluvy o dielo.

37

11.5

Počas realizácie prác, vykonávaných v čase premávky vozidiel po
komunikáciách, na ktorých sa tieto práce vykonávajú, zhotoviteľ zabezpečí riadenie
premávky náležite poučenými osobami na vlastné náklady.

11.6

Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia tretích osôb, ktoré sa
môžu na stavenisku nachádzať, pričom vstup tretích osôb na stavenisko nie je
možné vylúčiť.

11.7

Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavenisku. Odpady, ktoré budú
výsledkom jeho činnosti, je zhotoviteľ povinný odstrániť na vlastné náklady.

11.8

Zhotoviteľ je povinný viesť odo dňa prevzatia staveniska stavebný denník
s potrebnými náležitosťami. Povinnosť viesť denník sa končí odovzdaním diela. Do
denníka sa zapisujú všetky skutočnosti rozhodujúce pre realizáciu diela, najmä
údaje o časovom postupe prác, zdôvodnenie odchýlok a údaje potrebné k výpočtu
ceny. V priebehu pracovného času musí byť denník na stavbe trvale prístupný. Ak je
k denným záznamom potrebné stanovisko objednávateľa, musí byť toto stanovisko
zaznamenané do denníka do troch pracovných dní.
Na objektoch so spracovanou projektovou dokumentáciou bude stavebný dozor
zabezpečovať zástupca obce: ..............................

11.9

Zhotoviteľ sa zaväzuje písomne a elektronicky (e-mail, fax) na adresy uvedené v
článku 1 vyzvať objednávateľa na kontrolu všetkých vykonaných prác, ktoré majú
byť zakryté alebo sa stanú neprístupnými minimálne tri pracovné dni vopred. Ak sa
objednávateľ bezdôvodne v uvedenej lehote nedostaví a nevykoná kontrolu týchto
prác, je zhotoviteľ oprávnený takéto práce zakryť a pokračovať v realizácii diela. Ak
objednávateľ bude dodatočne požadovať odkrytie týchto prác, je zhotoviteľ povinný
toto odkrytie vykonať na náklady objednávateľa. Ak sa však pri dodatočnom odkrytí
zistí, že práce neboli riadne vykonané, náklady znáša zhotoviteľ.

11.10

Zhotoviteľ je povinný odovzdať spolu so zápisom o odovzdaní jednotlivých
objektov predmetu zmluvy certifikáty, vyhlásenia o zhode výrobkov, atesty použitých
materiálov, zápisy o preverení prác zakrytých v priebehu výstavby a výsledky
všetkých skúšok predpísaných príslušnými STN, EN.

11.11

Povinnosť vykonať predmet zmluvy bude splnená odovzdaním riadne
zrealizovaného diela v jeho jednotlivých objektoch objednávateľovi na základe
zápisu o odovzdaní a prevzatí diela v súlade so stavebným zákonom.
Po ukončení predmetu zmluvy zhotoviteľ dodá objednávateľovi pre každú jednotlivú
časť porealizačné zameranie, v ktorom bude zaznamenaný skutočne zrealizovaný
rozsah prác a odovzdá ich v troch vyhotoveniach a v digitálnej forme
objednávateľovi

11.12

Zhotoviteľ musí byť poistený zodpovednosťou za škodu spôsobenú pri výkone
povolania vo výške minimálne 0,5mil. EUR.

11.13

Zhotoviteľ zodpovedá za škody, ktoré boli spôsobené pri vykonávaní predmetu
zmluvy na svojom alebo prenajatom majetku tretích osôb a inom majetku.

11.14

Zhotoviteľ zodpovedá za všetky škody na zdraví a majetku tretích osôb
spôsobené zanedbaním povinností, ktoré je zhotoviteľ v zmysle tejto zmluvy
povinný zabezpečiť.
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11.15

11.16
11.16.1

a)

b)

11.16.2

Zhotoviteľ je povinný vykonávať práce tak, aby neznehodnocoval výkon prác
iných právnických osôb a je povinný s nimi spolupracovať.
Bezpečnosť pri práci a ochrana životného prostredia
Zhotoviteľ
je zodpovedný za bezpečnosť všetkých vykonávaných prác na stavenisku počas
celej doby realizácie diela vrátane doby dohodnutej na odstraňovanie prípadných
vád na ňom,
sa zaväzuje, že bude podnikať všetky kroky na ochranu životného prostredia na
stavenisku a v jeho okolí, predchádzať škodám a úrazom osôb alebo verejného či
iného vlastníctva v dôsledku zničenia, hluku alebo iných príčin vznikajúcich ako
dôsledok jeho metód práce.
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
Zhotoviteľ je zodpovedný za bezpečnosť všetkých osôb oprávnených byť na
stavenisku a udržiavať stavenisko a dielo v takom poriadku, aby sa predišlo
ohrozeniu týchto osôb.

11.16.3

Protipožiarna ochrana
Zhotoviteľ musí dodržiavať smernice orgánov požiarnej ochrany a podniknúť
všetky nevyhnutné opatrenia v priebehu realizácie diela vrátane odstraňovania
prípadných vád na ňom, aby zabránil vzniku požiaru.

11.16.4

Ochrana životného prostredia

a/

Počas realizovania diela a odstraňovania prípadných vád na ňom, je zhotoviteľ
povinný chrániť životné prostredie na stavenisku aj mimo neho pred zničením.
Podľa toho má teda zbierať všetky druhy odpadov, vrátane rôznych odpadkov
výrobného, a komunálneho odpadu a dopraviť ich na skládku určenú resp.
schválenú objednávateľom prípadne orgánom štátnej správy a príslušného
odboru. Nedevastovať verejnú zeleň a po ukončení prác túto zhotoviteľ uvedie do
pôvodného stavu.

b/

Zhotoviteľ nesmie vypúšťať alebo dovoliť vypúšťanie do vzduchu, vody a okolitej
krajiny na stavenisku alebo v jeho tesnej blízkosti akékoľvek toxické odpady alebo
látky.

c/

V prípade nedodržania odseku 11.16.4 a./ a 11.16.4 b./ sa zhotoviteľ zaväzuje
znášať všetky dopady (sankcie, pokuty, záväzky z rozhodnutí a pod.), ktoré budú
uplatnené voči objednávateľovi.

d/

Zhotoviteľ prebytočný materiál, odpady a sute, bude deponovať na skládkach,
ktoré taký materiál umožňujú skladovať. Originál dokladu o uložení na skládku
predloží objednávateľovi ku dňu vystavenia faktúry a sumárne, ku dňu
preberacieho konania jednotlivých akcií. Nepredloženie týchto dokladov sa
považuje za vadu dodávky.
čl. 12
Kvalitatívne podmienky diela

12.1

Dielo bude zhotovené z materiálov vyhovujúcich podmienkam STN EN 13043,
STN EN 12620+A1, STN EN 13242+A1, STN EN 12591. Pre použité materiály bude
predložené vyhlásenie zhody výrobkov v zmysle platných STN a EN. Stavebné
práce budú vykonané v zmysle STN EN 13 108. Vlastnosti stavebných materiálov
a hotovej úpravy sa overujú v štádiu prípravy materiálov, počas celej realizácie diela
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ako aj po jeho ukončení. V súlade s platnými STN, EN budú vykonané tieto druhy
skúšok:
a) preukazné skúšky,
b) kontrolné skúšky, ktorými sa overuje zhoda vlastností materiálov s výsledkami
preukazných skúšok,
c)
preberacie skúšky hotovej úpravy, ktorých výsledky sú podkladom pre
preberanie prác.
12.2

Preukazné skúšky sú skúšky vykonané akreditovanou skúšobňou, ktoré je
zhotoviteľ povinný odovzdať po uzatvorení tejto zmluvy o dielo a predložiť ich
objednávateľovi pred začatím stavebných prác. Kontrolné skúšky sa vykonávajú
v akreditovaných skúšobných laboratóriách zhotoviteľa, alebo na požiadanie
objednávateľa v inom nezávislom akreditovanom laboratóriu. Výsledky týchto
skúšok budú bezprostredne po ich vykonaní odovzdávané objednávateľovi.
Preberacie skúšky sa vykonajú za účasti objednávateľa prípadne ním poverenej
osoby a zhotoviteľa. Tieto skúšky sa musia vykonať v rozsahu stanovenom
príslušnými STN a EN.

12.3

Podkladom pre prevzatie každej konštrukčnej vrstvy alebo časti diela sú
výsledky skúšok vykonané a objednávateľom odsúhlasené na hotovej úprave.

12.4

Kvalita použitých materiálov sa dokladuje značkou CE v zmysle platných STN
EN a kvalita vykonávaných prác certifikátom systému vnútropodnikovej kontroly. Pre
práce, na ktoré nie je vydaná harmonizovaná norma STN EN sa systém kvality
potvrdzuje certifikátom kvality v zmysle normy STN EN ISO 9001:2001/EN ISO
9001:2000 v platnom znení.

12.5

Zhotoviteľ zabuduje len materiály označené značkou zhody podľa č. 133/2013
Z.z. a vyhlášky č. 162/2013 Z. z.. Pri realizácii prác zhotoviteľ zabezpečí
rozprestretie asfaltovej zmesi finišérom, ktorý dosiahne mieru zhutnenia pod
hladiacou doskou min. 83 %.

12.6

Pre zabezpečenie kvality asfaltových zmesi použitých do konštrukčných vrstiev
diela musí zhotoviteľ použiť technické zariadenie pre dodávku asfaltových zmesí
(výrobňa – obaľovacie centrum) nepresahujúcu vzdialenosť 60 km od stredu obce
podľa portálu http://maps.google.sk.

12.7

Asfaltová zmes musí byť vyrobená automatickou obaľovacou súpravou
s technickým vybavením a hodinovým výkonom tak, aby bola dodržaná presnosť
dávkovania s max odchýlkou 3% a dávkovanie jednotlivých zložiek kameniva
s odchýlkou 5%. Dávkovače a teplomery musia byť overené. Pri preprave musí byť
asfaltová zmes chránená pred ochladzovaním, resp. dažďom. Na rozprestieranie
asfaltových zmesí sa použijú finišery s automatickým nivelizačným zariadením
a vyhrievacou predhutňovacou kladinou. Na hutnenie sa použijú vibračné a statické
valce. Mieru zhutnenia zhotoviteľ preukáže nedeštruktívnou metódou sondou
Troxler a odberom jadrových vrtov.
čl. 13
Zánik zmluvy

13.1
13.1.1

Odstúpenie od zmluvy
Odstúpenie od zmluvy je možné len v tom prípade, keď oprávnená strana
poskytla druhej strane primeranú lehotu s upozornením, že po jej nedodržaní od
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zmluvy odstúpi.
13.1.2

Pre odstúpenie od zmluvy platia §§ 344-351 Obchodného zákonníka.

13.1.3

Odstúpenie od zmluvy je možné pri podstatnom porušení zmluvy niektorou zo
zmluvných strán.

13.1.4

Ktorákoľvek zo zmluvných strán môže od zmluvy odstúpiť z titulu vyššej moci.
Vyššou mocou sa rozumie udalosť pri všetkej starostlivosti nepredvídateľná a
zároveň pri všetkom možnom úsilí neodvrátiteľná. Vyššou mocou môže byť napr.:
zosuv pôdy, úder bleskom, samovznietenie, povodne, záplavy a pod.
Vymedzenie prípadov podstatného a nepodstatného porušenia zmluvy

13.2

Zmluvné strany označujú porušenie zmluvy za podstatné ak :
a/ zhotoviteľ nezačne na základe dôvodov na strane zhotoviteľa s realizáciou
jednotlivých objektov v súlade s čl. 4.1. tejto zmluvy,
b/ zhotoviteľ bude meškať s dodaním diela dlhšie ako dva týždne oproti zmluvnému
termínu v zmysle odsúhlaseného harmonogramu a spôsobí si ho dôvodmi na
strane zhotoviteľa,
c/ u objednávateľa bude zavedená nútená správa podľa zákona č. 583/2004 Z.z. o
rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov, v znení neskorších predpisov,
d/ na zhotoviteľa bude vyhlásený konkurz alebo bude začatá jeho likvidácia (okrem
dobrovoľnej likvidácie za účelom reorganizácie alebo fúzie),
e/ zhotoviteľ nedodrží ustanovenia čl. 12 tejto zmluvy

13.2.1

Podstatným porušením zmluvy sú vyššie uvedené prípady.
13.2.2

Podstatné porušenie tejto zmluvy má za následok, že oprávnená strana
môže využiť právo od tejto zmluvy odstúpiť podľa § 344 v spojení s § 349
Obchodného zákonníka.

13.2.3

Ostatné porušenie (nesplnenie) zmluvných povinností označujú zmluvné
strany ako nepodstatné s oprávnením strany oprávnenej odstúpiť od záväzku
podľa § 346 Obchodného zákonníka.

13.3
13.3.1

Platby pri odstúpení od zmluvy
Pokiaľ objednávateľ odstúpi od zmluvy pre jej podstatné porušenie
zhotoviteľom, finančne sa vysporiadajú len prevzaté, ucelene funkčné časti diela.
čl. 14
Ostatné ustanovenia

14.1

Objednávateľ a zhotoviteľ sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie,
ktoré mu boli zverené zmluvným partnerom, nesprístupní tretím osobám, alebo ich
nepoužije pre iné účely, než pre plnenie podmienok tejto zmluvy. Toto sa nevzťahuje
na informácie poskytované podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k
informáciám v znení neskorších predpisov. Toto ustanovenie sa nevzťahuje na
obchodné a technické informácie, ktoré sú bežne dostupné tretím osobám a ktoré
zmluvný partner neochráni zodpovedajúcim spôsobom.

14.2

Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou
starostlivosťou a v súlade s opisom a rozsahom prác uvedených v prílohe č.1 a 2
tejto zmluvy. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy, technické
normy a technické predpisy platné v SR a EU. Zároveň sa bude riadiť
východiskovými podkladmi uvedenými v prílohe č.1, pokynmi objednávateľa,
zápismi a dohodami oprávnených zástupcov zmluvných strán a rozhodnutiami,
prípadne vyjadreniami vecne a miestne príslušných orgánov.
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14.3

Zmluvné strany dojednali pre prípad porušenia zmluvnej povinnosti zmluvnú
pokutu. Zhotoviteľ je povinný objednávateľovi zaplatiť zmluvnú pokutu, ak sa
dostane do omeškania:
a/ s plnením zmluvnej povinnosti uvedenej v článku 4, bod 4.1, zmluvná pokuta je
dohodnutá vo výške 0,03 % z ceny celého diela vrátane DPH podľa článku 5 bodu
5.1 a to za každý deň omeškania,
b/ s odstránením oprávnene reklamovaných vád objektu v lehote a za podmienok
dohodnutých v článku 10, bod 10.4 tejto zmluvy, zmluvná pokuta je dohodnutá vo
výške 0,03 % z ceny celého diela vrátane DPH podľa článku 5 bodu 5.1 a to za
každý deň omeškania,
c/ s plnením zmluvnej povinnosti uvedenej v článku 9, bod 9.1., zmluvná pokuta je
dohodnutá za každý deň omeškania vo výške 0,03 % z ceny celého diela vrátane
DPH podľa článku 5 bodu 5.1..
Zmluvná pokuta bude udelená aj keď objednávateľovi porušením povinnosti
zhotoviteľom nevznikne škoda.

14.4

Zhotoviteľ vyhlasuje a svojim podpisom na tejto zmluve potvrdzuje že výška
zmluvnej pokuty je primeraná zabezpečovanej povinnosti a dohodnutá v súlade so
zásadami poctivého obchodného styku.
čl. 15
Údaje o subdodávateľoch

15.1

Zhotoviteľ v čase uzavretia tejto zmluvy uvádza subdodávateľov v Prílohe č. 4
zmluvy.

15.2

Subdodávateľom na účely tejto zmluvy je hospodársky subjekt, ktorý uzavrie
alebo uzavrel so zhotoviteľom písomnú odplatnú zmluvu na plnenie určitej časti
zákazky. Hospodárskym subjektom je fyzická osoba, právnická osoba alebo skupina
takýchto osôb, ktorá na trh dodáva tovar, uskutočňuje stavebné práce alebo
poskytuje službu.

15.3

Zhotoviteľ je povinný bezodkladne oznámiť objednávateľovi akúkoľvek zmenu
údajov o subdodávateľovi, ako aj o novom subdodávateľovi na základe zmeny
subdodávateľa vykonanej podľa pravidla určeného pre zmenu subdodávateľov a to
v rozsahu údajov o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno
a priezvisko, adresa pobytu a dátum narodenia.

15.4

Pravidlo pre zmenu subdodávateľov počas plnenia zmluvy upravuje § 41 ods. 4
písm. a) a b), § 41 ods.5 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

15.5

Objednávateľ na základe zmeny údajov o subdodávateľovi alebo o novom
subdodávateľovi overí ich zápis v registri partnerov verejného sektora podľa zákona
315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

čl. 16
Záverečné ustanovenia
16.1 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvomi zmluvnými stranami
a účinnosť nadobudne dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle
objednávateľa.
16.2 Zmeny alebo doplnky k tejto zmluve je možné prijímať len formou písomných
dodatkov.
16.3 Vzťahy medzi zmluvnými stranami neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými
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ustanoveniami Obchodného zákonníka.
16.4 Zmluvné strany súhlasia so spracúvaním osobných údajov uvedených v zmluve
Objednávateľom, za podmienok v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane
osobných údajov v platnom znení. Informačný systém bol zaregistrovaný Úradom
na ochranu osobných údajov pod registračným číslom 245984.
16.5 Táto zmluva je vyhotovená v siedmich vyhotoveniach, z ktorých štyri obdrží
objednávateľ a tri zhotoviteľ.
16.6 Zmluvné strany potvrdzujú svojím podpisom, že sa oboznámili so znením tejto
zmluvy, súhlasia s ním a prehlasujú, že zmluva nebola uzatvorená v tiesni ani za
inak jednostranne nevýhodných podmienok.
16.7 Na základe Všeobecne zmluvných podmienok Zmluva o poskytnutí finančného
príspevku, v rámci ktorého je projekt realizovaný, má dodávateľ povinnosť strpieť
výkon kontroly alebo auditu, z úrovne Národného orgánu, Ministerstva
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.
16.8 Uzatvorenie a nadobudnutie účinnosti zmluvy je podmienené schválením kontroly
predmetného verejného obstarávania prijímateľovi.

Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú :
Príloha č. 1 Ocenené výkazy výmer
Príloha č. 2 Vecný harmonogram stavebných prác (doloží úspešný uchádzač pred podpisom
zmluvy)
Príloha č. 3 Časový harmonogram stavebných prác (vypracuje sa po podpise zmluvy s
úspešným uchádzačom)
Príloha č. 4 Zoznam subdodávateľov

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

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

Objednávateľ :

Zhotoviteľ :

______________________
Obec Perín-Chym
MVDr. Ladislav Molnár, PhD.
starosta obce

______________________
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C. ELEKTRONICKÁ AUKCIA
Na zostavenie poradia predložených ponúk použije verejný obstarávateľ elektronickú
aukciu (ďalej e-aukcia) podľa § 54 zákona o verejnom obstarávaní.
1. Účelom e-aukcie je zostaviť poradie ponúk automatizovaným vyhodnotením. Eaukcia nasleduje po úvodnom úplnom vyhodnotení ponúk predložených uchádzačmi
a po určení ich poradia komisiou na vyhodnotenie ponúk, podľa kritérií určených
v výzve na predkladanie ponúk a v súťažných podkladoch. Vo výzve na účasť
v elektronickej aukcii – pozvánke (ďalej len výzva) verejný obstarávateľ uvedie
podrobné informácie týkajúce sa elektronickej aukcie v zmysle § 54 ods. 5 zákona
o verejnom obstarávaní. Výzva bude zaslaná elektronicky prostredníctvom systému
IS EVO ver. 18.0.
2. Predmetom elektronickej aukcie bude nasledovné:
Na vyhodnotenie ponúk prostredníctvom e-aukcie sú kritériá v zmysle časti A2.
súťažných podkladov - Kritérium na vyhodnotenie ponúk a pravidlá jeho
uplatnenia:
1. Kritérium – Najnižšia cena (za celý predmet zákazky) v EUR s DPH
3. V priebehu elektronickej aukcie budú uchádzačom sprístupnené nasledujúce
informácie:
-

Informácie týkajúce sa
elektronickému zariadeniu,

-

dátum a čas začatia e-aukcie,

-

spôsob skončenia e-aukcie.

individuálneho

pripojenia

k používanému

4. Ďalšie dôležité informácie týkajúce sa priebehu e-aukcie:
Pravidlá pre priebeh e-aukcie a ďalšie dôležité informácie pre uchádzača je možné
získať na internetovej stránke UVO Príručka uchádzača k e-aukciám v EVO elektronické verejné obstarávanie.
Kontaktná osoba verejného obstarávateľa a mailová adresa administrátora e-aukcie:
Ing. Ébrey Silvia
Telefón: +421907971499
e-mail: perin-chym@perin-chym.sk
5. Uchádzači sa e-aukcie zúčastnia podľa pokynov, ktoré obdržia na výzvu na účasť v eaukcii. V priebehu elektronickej aukcie bude všetkým uchádzačom umožnené
upravovať ceny smerom nadol. Elektronická aukcia bude otvorená – jednokolová.
Počas elektronickej aukcie je potrebné sa riadiť serverovým časom zobrazeným
v systéme EVO. Výsledkom elektronickej aukcie bude zostavenie poradia ponúk
podľa najnižšej celkovej ceny s DPH automatizovaným vyhodnotením.
V prípade nemožnosti konania aukcie z dôvodu vyššej moci, ako napríklad plošného
výpadku siete internet alebo inej nepredpokladateľnej objektívnej príčiny si verejný
obstarávateľ vyhradzuje právo po pôvodne plánovanej aukcii túto zopakovať pri
rovnakom nastavení a za rovnakých pravidiel. O dôvodoch takéhoto konania budú
uchádzači okamžite informovaní administrátorom e- aukcie.
6. Informácie týkajúce sa použitého zariadenia, podmienky a špecifikácie technického
pripojenia a technické požiadavky pre prístup do elektronickej aukcie sú uvedené na
internetovej stránke http://www.uvo.gov.sk/zaujemcauchadzac/portal-systemu-evo/prirucky-a-odporucania-pre-system-evo-3e8.html
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7. Technické požiadavky na používanie systému EVO a podmienky potrebného
technického vybavenia:
a)

počítač s prístupom na Internet a kancelárske aplikácie,

b)

internetový prehliadač (Mozilla Firefox od verzie 4, MS Internet Explorer od verzie
8 bez zapnutého módu kompatibility),

c)

Java 1.6 a vyššie verzie integrovanú s internetovým prehliadačom,

d)

Adobe Acrobat ver. 6 a vyššie verzie, alebo Adobe Acrobat Reader DC.

e) v internetovom prehliadači prednastavený jazyk "Slovenčina".
8. Postup pri prihlásení sa do systému EVO:
a)

otvoriť internetovú stránku www.evo.gov.sk, IS EVO ver. 18.0

b)

zadať prihlasovacie meno a heslo, ktoré si uchádzač zvolil pri registrácii.

9. Priebeh e-aukcie:
a) Uchádzačov, ktorí splnili podmienky účasti a ktorých ponuky splnili požiadavky na
predmet zákazky, verejný obstarávateľ vyzve elektronickými prostriedkami na
účasť v e-aukcii.
b) Vo výzve verejný obstarávateľ oznámi lehotu zahájenia e-aukcie so súčasným
umožnením vstupu uchádzačom do aukčnej siene a ďalšie informácie podľa § 54
ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní.
c) Od lehoty zahájenia e-aukcie bude môcť uchádzač sledovať:

d)

-

svoje návrhy na plnenie kritérií,

-

svoje relatívne umiestnenie,

-

návrhy na plnenie kritérií uchádzača, ktorý je v relatívnom poradí na prvom
mieste,

Uchádzač môže svoje ceny upravovať len smerom nadol, pri minimálnom
rozdiele 2000,00€, oproti poslednej ním ponúknutej cene pre kritérium. Ak
uchádzač tento rozdiel vo svojej ponuke nezohľadní, jeho nová ponuka nebude
registrovaná. Uchádzač však môže naďalej predkladať svoje nové ponuky v
súlade s podmienkami uvedenými vo výzve.

e) Vzorec na určenie automatizovaného prehodnotenia poradia na základe
predložených nových cien bude rovnaký ako je uvedený v časti súťažných
podkladov A.2 Kritérium na vyhodnotenie ponúk a pravidlá jeho uplatnenia.
f)

Zmena ceny nesmie byť na úkor kvality, tzn. že uchádzačom ponúknutá nová
cena musí byť cenou za predmet zákazky špecifikovaný v ponuke uchádzača
predloženej v lehote na predkladanie ponúk.

10. Ukončenie e-aukcie
a) E-aukcia sa riadi časom uvedeným v systéme EVO.
b) Verejný obstarávateľ ukončí e-aukciu, ak do 3 minút od prijatia poslednej ponuky
nedostane také ďalšie nové hodnoty, ktoré vygenerujú iného uchádzača
umiestneného na prvom mieste.
c) E-aukcia sa vyhodnocuje automaticky bez zásahu verejného obstarávateľa.
Uchádzač, ktorý sa zúčastnil e-aukcie, bude o výsledku informovaný ihneď.
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D. NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIÍ

Uchádzač / skupina dodávateľov

1. Kritérium – Najnižšia cena

Kritérium na vyhodnotenie ponúk

Je uchádzač platiteľom DPH?

ÁNO1

NIE1

1. KRITÉRIUM
Ponúkaná cena za celý rozsah predmetu zákazky
v EUR bez DPH (na dve desatinné miesta)

EUR
EUR

Suma DPH .....%
Ponúkaná cena za celý rozsah predmetu
zákazky v EUR vrátane DPH

EUR

Poznámka: Výslednú hodnotu zákazky vypočíta uchádzač ako súčet cien predložených vo výkaz
výmer prílohy č.1 k zmluve o dielo a SP.
Požiadavky verejného obstarávateľa:
Uchádzač musí vyplniť v uvedenej tabuľke návrh na plnenie kritéria v príslušnej uvedenej jednotke
číselnou hodnotou, nie odkazom na údaje uvedené v ponuke. V návrhu na plnenie kritérií sa nesmie
vyskytovať „0“ alebo záporné číslo! Ak ponuku predkladá skupina fyzických alebo právnických osôb
vystupujúcich voči verejnému obstarávateľovi spoločne, v záhlaví návrhu na plnenie kritérií musí byť
uvedené označenie „SKUPINA“ a v ďalšom riadku pod týmto označením musia byť uvedené
obchodné mená, adresy sídiel alebo miest podnikania všetkých členov tejto skupiny.
Ako uchádzač týmto čestne vyhlasujem, že uvedený návrh na plnenie stanoveného kritéria je
v súlade s predloženou ponukou a jej prílohami.

V ......................... dňa ...................
Podpisy:

1

nehodiace sa preškrtnite
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