Výzva na predloženie cenových ponúk
1.

1.

Identifikácia verejného obstarávateľa:

Názov:
Sídlo:
IČO :
Zastúpený:
Tel.
E-mail:

Obec Veľká Ves nad Ipľom
č. 124, 991 10 Veľká Ves nad Ipľom
00319627

Ing. Ladislav Kerata – starosta obce
+421 905 519280
starosta@velkavesnadiplom.sk

Kontaktná osoba za verejné obstarávanie a kontaktné miesto na predloženie ponúk:
Miloslav Bobík , Písecká 745/9, 990 01 Veľký Krtíš
Telefón: +421 903 618 417
E-mail: miloslavbobik@gmail.com
2. Predmet zákazky: zákazka na uskutočnenie stavebných prác. Podrobný opis predmetu
zákazky je uvedený v súťažných podkladoch a v ich prílohách
3. Názov Zákazky: ,, Komunitné a kúlturno – spoločenská centrum“
4. Lehota na predkladanie cenových ponúk: 15.11.2017 o 11.00 hod.
5. Otváranie ponúk: 16.11.2017 o 10.00 hod.
Miesto otvárania : Obecný úrad Veľká Ves nad Ipľom – zasadačka obecného úradu
6. Postup: v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov - ZNH
7. Súťažné podklady: Súťažné podklady s prílohami si m žete vyžiadať na základe
písomnej žiadosti zaslanej na adresu gestora verejného obstarávania
8. Gestor verejného obstarávania:
- Miloslav Bobík, Písecká 745/9, 990 01 Veľký Krtíš
email: miloslavbobik@gmail.com, tel. +421903618417
9. Zasielanie súťažných podkladov: Súťažné podklady budú záujemcom odoslané
elektronicky pričom záujemca je povinný potvrdiť ich prijatie.
10. Ostatné pokyny: sú uvedené v súťažných podkladoch.

....................................
Ing. Ladislav Kerata
Starosta obce
Príloha: Súťažné podklady a ich Prílohy č. 1,2,4,5A,5B
Samostatné prílohy: č.3 – Návrh zmluvy a č. 6 / 6.1 až 6.7/– Výkaz výmer neocenený
Sprievodná správa , Technická správa a Protipožiarna bezpečnosť stavieb a výkresy

Súťažné podklady
2.

Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov:
Obec Veľká Ves nad Ipľom
Sídlo:
č. 124, 991 10 Veľká Ves nad Ipľom
IČO :
00319627
Zastúpený:
Ing. Ladislav Kerata – starosta obce
Tel.
+421 905 519 280
E-mail:

starosta@velkavesnadiplom.sk

Kontaktná osoba za verejné obstarávanie a kontaktné miesto na predloženie ponúk:
Miloslav Bobík , Písecká 745/9, 990 01 Veľký Krtíš
Telefón: +421 903 618 417
E-mail: miloslavbobik@gmail.com
2. Predmet zákazky : Komunitné a kultúrno – spoločenské centrum
- Hlavný predmet: 4500000-7
- Doplňujúce predmety:
- Stručný opis: Projekt – Komunitné a kultúrno-spoločenské centrum Veľká Ves nad
Ipľom - je riešený ako prestavba samostatne stojacej budovy rodinného domu na
komunitné a kultúrno-spoločenské centrum.
- Podrobné vymedzenie predmetu zákazky a technické požiadavky:
Všetky požiadavky verejného obstarávateľa sú uvedené v týchto súťažných
podkladoch – časť A.3 - Opis predmetu zákazky a v samostatných prílohách
k súťažným podkladom – Sprievodná a technická správa, Protipožiarna bezpečnosť
stavieb, Príloha č. 6 /6.1 až 6.7/ - Výkaz výmer vo formáte Excel a súčasťou je aj
výkresová dokumentácia.
3.

Predpokladaná cena predmetu zákazky: 124.550,18 EUR bez DPH
Stanovený postup: Podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov /ďalej ZOVO/ a podľa Smernice starostu obce
ako verejného obstarávateľa podľa cit. zákona

4. Komplexnosť dodávky
Uchádzač predloží ponuku na celý predmet zákazky
5. Miesto dodania predmetu zákazky
Miesto alebo miesta dodania predmetu zákazky: Obec Veľká Ves nad Ipľom, par. č.
525/9, 525/3.

6. Lehota dodania
Trvanie zmluvy na dodanie predmetu zákazky a/alebo lehoty dodania predmetu zákazky:
12 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy, ktorá bude výsledkom tohto
verejného obstarávania resp. Od podpisu zmluvy s PPA /nadriadený orgán do
termínu vymedzeným zmluvou NFP medzi verejným obstarávateľom a PPA.
7.

Zdroj finančných prostriedkov a podmienky financovania
Predmet zákazky bude financovaný vo výške 100% z prostriedkov z nenávratného
finančného príspevku – Program rozvoja vidieka SR 2014-2020,
- PRE OPATRENIE 7 Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach,
- Pod opatrenie 7.4 – Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo

rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane
voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry,
- Aktivita 1 - investície súvisiace s vytváraním podmienok pre trávenie voľného
času vrátane príslušnej infraštruktúry – napr. výstavba/rekonštrukcia/modernizácia
športovísk a detských ihrísk, amfiteátrov, investície do rekonštrukcie nevyužívaných
objektov v obci pre komunitnú/spolkovú činnosť vrátane rekonštrukcie
8. Typ zmluvy: Zmluva o dielo /ZOD/, je prílohou súťažných podkladov – Príloha č.
3 vo formáte Word a v ZOD sú zahrnuté podmienky na ktorých verejný obstarávateľ
trvá a sú záväzné. Súčasťou ZOD musí byť vyplnený uchádzačom ocenený
štrukturovaný rozpočet diela – Príloha č. 6.
- Verejný obstarávateľ v zmysle § 42 ods.12 ZOVO určil osobitné podmienky plnenia
zmluvy (tzv. doložka plnenia zmluvy) , týkajúce sa sociálnych hľadísk a spočívajú
v podmienke, že uchádzač sa zaväzuje, že v prípade, ak ako dodávateľ predmetnej
zákazky bude potrebovať navýšiť svoje kapacity pre realizáciu predmetnej zákazky, v
takomto prípade zamestná na realizáciu predmetnej aktivity osoby dlhodobo
nezamestnané v mieste realizácie predmetnej zákazky ( obec, okres, VÚC).
Forma zamestnania týchto os b nie je určená, t.j. m že sa jednať o pracovný pomer na
kratší pracovný čas ( na dobu určitú alebo neurčitú ), o dohodu o prácach vykonávaných
mimo pracovného pomeru atď
Táto podmienka súvisí s plnením predmetnej zákazky a je v súlade s legislatívou EÚ a
SR. Podmienka je stanovená pri dodržaní podmienky nediskriminácie, rovnakého
zaobchádzania a transparentnosti.
Uchádzači sa pri predložení svojich ponúk zaviažu v prípade získania zákazky tieto
podmienky plniť. Osobitné podmienky sú uvedené v ZoD jeho čl. XII.
- Uzavretá zmluva nesmie byť v rozpore so súťažnými podkladmi a s ponukou
predloženou úspešným uchádzačom.
- Úspešný uchádzač pred podpisom zmluvy, ktorá bude výsledkom tohto VO, bude
povinný:
- ktorý má povinnosť musí byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora v
zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. registri partnerov verejného sektora a o zmene a
doplnení niektorých zákonov, ; táto povinnosť sa vzťahuje aj na subdodávateľov
podľa § 56 ods. 2 ZOVO. V prípade, že úspešný uchádzač pred podpisom zmluvy v
lehote do 10 pracovných dní odo dňa uplynutia lehoty podľa § 56 ods. 2 až 7 ZOVO,
ak bol na uzavretie zmluvy písomne vyzvaný, nepredloží doklady a/alebo dokumenty
uvedené v tomto bode, resp. nebude úspešný uchádzač alebo jeho subdodávatelia
podľa § 56 ods. 2 ZOVO zapísaný v registri partnerov verejného sektora v zmysle
zákona č. 315/2016 Z. z. registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení
niektorých zákonov, verejný obstarávateľ to bude považovať za neposkytnutie riadnej
súčinnosti a bude postupovať podľa zákona.
- Predmet zmluvy je financovaný formou nenávratného finančného príspevku, preto je
dodávateľ, povinný umožniť oprávneným kontrolným zamestnancom vykonať vecnú
kontrolu a kontrolu dokumentov v súvislosti s realizáciou projektu vo vzťah k predmetu
obstarávaní počas trvania realizácie projektu a po dobu určenú riadiacim orgánom aj po
skončení realizácie projektu.
- Zmluva nadobúda účinnosť po splnení odkladacej podmienky, ktorá spočíva v tom, že
d jde k uzavretiu platnej a účinnej zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného
príspevku medzi príslušným vykonávateľom pomoci a príjemcom pomoci, ktorým je
objednávateľ, a to na základe jeho žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného
príspevku z Programu rozvoja vidieka PRV 2014-2020. V prípade neuzavretia zmluvy

o nenávratný finančný príspevok v rámci uvedeného programu, verejný obstarávateľ si
vyhradzuje právo využiť inštitút odkladacej podmienky zmluvu anulovať.
- Ponuky uchádzačom sa nevracajú.
9. Jazyk ponuky.
- Ponuka a ďalšie doklady a dokumenty vo verejnom obstarávaní sa predkladajú v
slovenskom jazyku.
- Ak ponuku predkladá uchádzač so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, musí
predložiť doklady, ktorými preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom
obstarávaní, v p vodnom jazyku a súčasne predložiť úradný preklad takýchto dokladov
do slovenského jazyka, okrem dokladov predložených v českom jazyku.
10. Vypracovanie ponuky:
- Ponuka musí byť vyhotovená v písomnej forme, ktorá zabezpečí trvalé zachytenie jej
obsahu. Ponuka musí byť vyhotovená nezmazateľným atramentom rukopisom, písacím
strojom alebo tlačiarenským výstupným zariadením výpočtovej techniky, a jej obsah
musí byť pre fyzickú osobu čitateľný.
- Vyhlásenia a dokumenty tvoriace ponuku, požadované v týchto súťažných podkladoch,
musia byť v ponuke predložené ako originály alebo ich úradne osvedčené kópie,
pokiaľ nie je určené inak
- Uchádzač predloží ponuku v dvoch listinných origináloch a 2 CD nosičoch Ponuka
Na CD nosiči musí byť totožná s ponukou v listovom prevedení. Ocenený Výkaz
výmer žiadame na CD nosič zaznamenať vo formáte x.l.s.
- 1 listinný originál ponuky a 1 CD nosič verejný obstarávateľ predloží na nadriadený
orgán /P dohospodárska platobná agentúra/
11. Obsah ponuky
11.1 Ponuka musí obsahovať:
11.1.1 samostatný list, na ktorom je uvedené obchodné meno alebo názov uchádzača,
sídlo alebo miesto podnikania uchádzača, e-mailová adresa .určená pre
elektronickú komunikáciu s verejným obstarávateľom a podpis uchádzača alebo
osoby oprávnenej konať za uchádzača; Príloha č. 1
11.1..2.doklady a dokumenty na preukázanie splnenia podmienok účasti podľa
podmienok uvedených v týchto súťažných podkladov – A.2 Podmienky
účasti
11.1.3. Zmluva o dielo, uvedená v prílohe č. 3 týchto súťažných podkladov, ktorý musí
byť podpísaný uchádzačom, jeho štatutárnym orgánom alebo iným zástupcom
uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača v záväzkových
vzťahoch. Verejný obstarávateľ požaduje predložiť v ponuke zmluvu v 3
vyhotoveniach
11.1.4 Vyhlásenia uchádzača – vyplnené formuláre podľa prílohy č. 4 , č. 5A a 5B
týchto súťažných podkladov .
11.1.5 Ocenený štruktúrovaný rozpočet ceny zmluvy v zmysle prílohy týchto
súťažných podkladov – príloha č. 6 - nevyplnený rozpočet, pričom sa vyžaduje
ocenenie všetkých položiek výkazu výmer.
V prípade, ak nebude niektorá z položiek výkazu výmer ocenená, alebo nebude
niektorá z položiek, ktorá nie je ocenená označená ako ocenená „0“, verejný
obstarávateľ bude považovať takúto ponuku, v ktorej nebudú ocenené všetky
položky výkazu výmer požadovaným sp sobom, za ponuku nespĺňajúcu
požiadavky na predmet zákazky a náležitosti ponuky a takáto ponuka bude

vylúčená.
11.1.6 Návrh na plnenie kritérií – Príloha č. 2 týchto súťažných podkladov, ktorý musí
byť totožný s oceneným štruktúrovaným rozpočtom
12. Mena a ceny uvádzané v ponuke, mena finančného plnenia
12.1 Uchádzačom navrhované maximálne jednotkové ceny, maximálne celkové ceny a
maximálna cena celkom (ďalej len „ceny“) za dodanie požadovaného predmetu
zákazky, uvedené v ponuke uchádzača – Príloha č. 6 Výkaz výmer, budú vyjadrené
v mene EUR, v štruktúre podľa bodu 12.5 týchto súťažných podkladov.
12.2 Výhradnou povinnosťou uchádzača je d sledne preskúmať celý obsah súťažných
podkladov, vrátane návrhu zmluvy a na základe ich obsahu stanoviť navrhované
ceny za dodanie predmetu zákazky. Uchádzačom navrhované ceny za dodanie
predmetu zákazky musia pokryť všetky náklady súvisiace s plnením zmluvy, ktorá
bude výsledkom tohto verejného obstarávania.
12.3 Uchádzač stanoví ceny za obstarávaný predmet zákazky na základe vlastných
výpočtov, činností, výdavkov a príjmov podľa platných právnych predpisov.
Uchádzač je pred predložením svojej ponuky povinný vziať do úvahy všetko, čo je
nevyhnutné na úplné a riadne plnenie zmluvy, pričom do svojich cien zahrnie
všetky náklady spojené s plnením tohto predmetu zákazky.
12.4 Navrhované ceny za dodanie predmetu zákazky vyjadrené v súlade s týmito
súťažnými podkladmi musia obsahovať ceny za celý požadovaný predmet zákazky.
12.5 Ak je uchádzač zdaniteľnou osobou pre DPH v zmysle príslušných predpisov (ďalej
len „zdaniteľná osoba“), navrhované ceny uvedie v zložení:
 navrhované ceny v eurách bez dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“),
 výška DPH v EUR,
 navrhované ceny v EUR vrátane DPH
12.6 Ak uchádzač nie je zdaniteľnou osobou pre DPH, uvedie navrhované ceny v eurách.
Skutočnosť, že nie je zdaniteľnou osobou pre DPH, uchádzač uvedie v ponuke.
12.7 Uchádzač je povinný v rozpočte jasne vyznačiť použitie ekvivalentných materiálov
či tovarov v ponuke s uvedením názvu ekvivalentného výrobku za názvom
p vodne požadovaného výrobku – materiálu alebo tovaru. Zároveň uchádzač
uvedie opis použitých ekvivalentov predložením dokladov potvrdzujúcich
porovnateľné parametre výrobkov.
13. Obhliadka miesta dodania predmetu zákazky
13.1 Záujemcom sa odporúča vykonať obhliadku miesta realizácie predmetu zákazky a
jeho okolia tak, aby si sám overil a získal všetky informácie, ktoré bude potrebovať
na prípravu, spracovanie ponuky a začatie prác súvisiacich s realizáciou predmetu
zákazky. Výdavky spojené s touto prehliadkou idú na ťarchu záujemcov.
13.2 Pracovná doba verejného obstarávateľa je v pracovné dni od 08,00 hod. do 11.00
hod.
14. OZNAČENIE OBÁLKY PONUKY
14.1 Uchádzač vloží úplnú ponuku do samostatného nepriehľadného obalu. Na obale
ponuky treba uviesť nasledovné údaje:
 adresa kontaktného miesta: Miloslav Bobík, Písecká 745/9, 990 01 Veľký Krtíš
 obchodné meno a sídlo, resp. miesto podnikania uchádzača alebo obchodné mená
a sídla, resp. miesta podnikania všetkých členov skupiny dodávateľov,
 označenie „verejné obstarávanie – neotvárať“,

 označenie heslom verejného obstarávania „Komunitné centrum Veľká Ves nad
Ipľom -2017“.
15. MIESTO A LEHOTA NA PREDKLADANIE PONÚK
15.1 Lehotu na predkladanie ponúk : dňa 15.11.2017 do 11.00 hod.
15.2 Ponuky uchádzačov treba doručiť v lehote na predkladanie ponúk na adresu
kontaktného miesta: Miloslav Bobík, Písecká 745/9, 990 01 Veľký Krtíš
15.3 V prípade osobného doručenia, uchádzači doručia ponuku na adresu kontaktného
miesta uvedenú v bode 15.2 týchto súťažných podkladov, v čase od 08:00 – 11:00
pondelok až piatok, a to v lehote na predkladanie ponúk.
15.4 Ponuka záujemcu predložená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk sa vráti
záujemcovi neotvorená.
16. LEHOTA VIAZANOSTI PONÚK
16.1 Uchádzač je svojou ponukou viazaný počas lehoty viazanosti ponúk.
16.2 Lehota viazanosti ponúk je stanovená do 31.12.2017
17.

Otváranie obálok s ponukami:
Otváranie ponúk je verejné a uskutoční sa dňa 16.11.2017 o 10,00 hod. v zasadačke
obecného úradu vo Veľkej Vsi nad Ipľom. Na otváraní ponúk uchádzačom budú
zverejnené údaje z cenovej ponuky - Príloha č. 2.

18.

Posúdenie a hodnotenie ponúk
Komisia posúdi a vyhodnotí ponuky v zmysle zákona z hľadiska splnenia požiadaviek
verejného obstarávateľa na predmet zákazky, ktoré verejný obstarávateľ uviedol v
týchto súťažných podkladoch a z hľadiska splnenia požiadaviek verejného
obstarávateľa na náležitosti ponuky. Ponuka nesmie obsahovať žiadne obmedzenia
alebo výhrady, ktoré sú v rozpore s uvedenými požiadavkami a nesmie obsahovať také
skutočnosti, ktoré sú v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi

19. Kritériá hodnotenia: najnižšia cena celkom s DPH v EUR
19.1 Kritériom na hodnotenie ponúk bude cena predmetu zákazky s DPH
19.2. Ak uchádzač je platiteľ DPH uvedie navrhovanú celkovú cenu predmetu zákazky
v zložení: cena bez DPH, sadzba DPH a výška DPH, navrhovaná cena vrátane DPH
19.3 Uchádzač, ktorý nie je plátca DPH uvedie v ponuke navrhnutú cenu v eurách ako
cenu konečnú. Na skutočnosť že nie je plátca DPH upozorní v ponuke
19.4 Úspešným uchádzačom bude ten uchádzač, ktorý ponúkne najnižšiu cenu predmetu
zákazky
19.5 Všetci uchádzači budú písomne informovaní o výsledku hodnotenia ponúk.
19.6 Ak víťazný uchádzač odmietne uzatvoriť zmluvu alebo nesplní podmienky účasti
v čase na tom určenom, verejný obstarávateľ uzatvorí zmluvu s uchádzačom,
ktorý sa umiestnil ďalší v poradí za podmienky splnenia podmienok účasti
19.7 Verejný obstarávateľ si zároveň vyhradzuje právo neprijať ponuky uchádzačov ak
ich cenové ponuky budú vyššie ako je stanovená predpokladaná hodnota zákazky
a verejné obstarávanie sa bude opakovať
19.8 Po vyhodnotení ponúk sa ponuky uchádzačom nevracajú.
20. Použitie elektronickej aukcie: Nie
21.

Podávanie námietok: Proti postupu pri zadávaní tejto zákazky nie je možné

podať námietky v zmysle § 170 ods. 8 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstarávaní
22. Ďalšie informácie
22.1 Pre záujemcov a uchádzačov bude kontaktná osoba k dispozícií v pracovných dňoch
od 8:00 hod. do 11:00 hod. na adrese: Miloslav Bobík, Písecká 745/9, Veľký Krtíš,
tel. 0903618417, email: miloslavbobik@gmail.com
22.2 Dorozumievanie medzi verejným obstarávateľom a záujemcom alebo uchádzačom sa
bude uskutočňovať písomne / elektronicky emailom v slovenskom jazyku/.
- Elektronicky na účely tejto súťaže sa bude považovať komunikácia emailom
prostredníctvom emailovej adresy miloslavbobik@gmail.com, pričom záujemca
potvrdí prijatie písomnosti stanoveným sp sobom.
- Elektronickú komunikáciu obstarávateľ stanovuje aj pri poskytovaní a vysvetľovaní
súťažných podkladov, pri vysvetľovaní ponuky, oznámení o výsledku vyhodnotenia
ponúk
- Elektronická komunikácia je neprípustná pri oznámení o neprijatí ponuky, oznámení
o vylúčení ponuky, pri doručení ponúk, zmene alebo doplnení ponúk a pri
uplatnení revíznych postupov, kedy sa vyžaduje listinná forma a doručenie osobne
alebo bežným doručovacím sp sobom v stanovených lehotách a na adresu: Miloslav
Bobík, Písecka 745/9, 990 01 Veľký Krtíš

A.2 Podmienky účasti
Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti podľa ustanovenia podľa § 32 ods. 1 zákona č.
343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon). Ich
splnenie preukáže podľa § 32 ods. 2 zákona, resp. § 152 zákona.
1. osobné postavenie: podľa § 32 ods. 1 zákona:
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 d chodkové sporenie v SR alebo v štáte sídla miesta podnikania alebo obvyklého
pobytu
c) nemá evidované daňové nedoplatky v SR alebo v štáte sídla miesta podnikania alebo
obvyklého pobytu
d) nebol na jeho majetok vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácií, 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) nebolo mu v predchádzajúcich troch rokoch preukázané závažné porušenie odborných
povinností, ktoré dokáže verejný obstarávateľ preukázať;
- podľa § 32 ods. 2 zákona:
Uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti stanovených v bode 1:
a) písm. a) výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace,
Dňa 1. júla 2016 nadobudol účinnosť zákon č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti
právnických os b a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Právnická osoba predloží aj
výpis z registra trestov právnickej osoby nie staršieho ako tri mesiace
b) písm. b) doložením potvrdením Sociálnej poisťovne a zdravotnej poisťovne nie starším
ako tri mesiace
c) písm. c) doložením potvrdením miestne príslušného daňového úradu nie starším ako tri
mesiace
d) písm. d) doložením potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace,
e) písm. e) doložením dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce
alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky
f) písm. f) doloženým čestným vyhlásením,
2. Uchádzač zapísaný v zozname hospodárskych subjektov splnenie podmienok účasti
osobného postavenia preukáže podľa § 152 zákona dokladom o zapísaní subjektu
v Zozname, ktorý vedie Úrad pre verejné obstarávanie. Uchádzač zapísaný v Zozname
hospodárskych subjektov do 28.4.2015 preukáže splnenie podmienky podľa § 32 ods. 1
písm. d), že nie je v reštrukturalizácii predložením potvrdenia príslušného súdu nie
staršieho ako tri mesiace v procese verejného obstarávania priamo verejnému
obstarávateľovi.
- Odôvodnenie primeranosti podmienky účasti podľa § 38 ods. 5 ZOVO :
Verejný obstarávateľ požaduje splnenie podmienky účasti podľa § 32 zákona
č. 343/2015, ktorý je vymedzený taxatívne v plnom rozsahu zákona z d vodu, že tým
sleduje splnenie sociálneho aspektu verejného obstarávania resp. aby verejný
obstarávateľ uzatvoril zmluvu s uchádzačom, ktorý má splnené záväzky voči štátu,
voči zamestnancom a nemá uložený zákaz v oblasti verejného obstarávania. Touto
podmienkou chceme zabrániť aby verejný obstarávateľ uzatvoril zmluvu s uchádzačom,
ktorý nespĺňa určité normy sociálneho správania.
2. Uchádzač musí tiež spĺňať podmienky účasti podľa § 34 ods. 1 pís. b), g) a 34 ods. 3
ZOVO
- Zoznam prác uskutočnených za predchádzajúcich 5 rokov od vyhlásenia verejného
obstarávania (od 16.11.2012 -do 15.11.2017) doplneným potvrdeniami o kvalite prác s
uvedením cien, miest, leh t dodania a odberateľov;
ak odberateľom:
1. bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dokladom referencia,
2. bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, d kaz o
plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii,
vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich dodaní, doplneným dokladom,
preukazujúcim ich dodanie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli dodané.

- Minimálna požadovaná úroveň štandardov :
Verejný obstarávateľ vyžaduje od uchádzačov minimálnu úroveň technickej
sp sobilosti, preukázaním:
- referencie minimálne od dvoch užívateľov ktorým uchádzač v predchádzajúcich 5
rokoch realizoval stavebné práce rovnakého alebo obdobného charakteru v sume
predpokladanej hodnoty , každá min. vo výške 100.000 Euro bez DPH za každé
dielo.
Verejný obstarávateľ akceptuje fotokópiu referencií z údajov o hospodárskom
subjekte vedených v informačných systémoch Úradu pre verejné obstarávanie.
Ak predloží referenciu od odberateľa – formát takejto referencie nie je predpísaný,
ale musí obsahovať uvedenie ceny, miesto dodania, kvalitu prác, lehoty dodania a
odberateľov
3. Uchádzač sa preukáže údajmi o vzdelaní a odbornej kvalifikácii riadiacich zamestnancov
zodpovedných za plnenie zmluvy resp. stavebných prác.
Verejný obstarávateľ požaduje aby osoba, ktorá bude priamo zodpovedať za riadenie
stavebných prác preukázala:
1. Odbornú sp sobilosť na výkon činnosti stavbyvedúceho, t. j. musí mať osvedčenie o
Odbornej sp sobilosti, resp. vykonaní odbornej skúšky - odborné zameranie pozemné
stavby podľa zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných
stavebných inžinieroch alebo iný ekvivalentný doklad preukazujúci túto skutočnosť,
a to predložením overenej kópie osvedčenia alebo kópiou osvedčenia s originálom
odtlačky pečiatky a originálom podpisu tejto odborne sp sobilej osoby.
2. Vyhlásenie uchádzačom deklarovanej odborne spôsobilej osoby na výkon funkcie
stavbyvedúceho, že bude uchádzačovi k dispozícii na plnenie zmluvy týkajúcej sa
predmetu zákazky
- Odôvodnenie podmienok účasti podľa § 38 ods. 5 ZOVO:
Verejný obstarávateľ nesie veľkú zodpovednosť vzhľadom na čerpanie eurofondov a preto
má záujem o uzatvorenie zmluvy s uchádzačom, ktorý preukáže aspoň základné
skúsenosti s predmetom zákazky, ktoré sú požadované verejným obstarávateľom.
Minimálna požiadavka je vzhľadom na veľkosť projektu primeraná
- Uchádzač m že na preukázanie, technickej a odbornej sp sobilosti využiť technické a
odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí
uchádzač alebo záujemca verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy
bude m cť reálne disponovať s kapacitami osoby , ktorej sp sobilosť využíva na
preukázanie technickej alebo odbornej sp sobilosti. Túto skutočnosť preukazuje
uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s touto osobou, obsahujúcou záväzok osoby,
ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú alebo
odbornú sp sobilosť, že táto osoba poskytne svoje kapacity počas trvania zmluvného
vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej a odbornej
sp sobilosti musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia,
nesmú u nej existovať d vody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7
zákona. Oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať
službu preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky na ktorú boli kapacity
uchádzačovi poskytnuté. Ak ide o požiadavku súvisiacu k § 34 ods. 1 pís. g, uchádzač
m že využiť kapacity inej osoby iba ak táto bude reálne vykonávať stavebné práce alebo
službu na ktorú sa kapacity využívajú
- Splnenie podmienky účasti možno preukázať formou čestného vyhlásenia – Príloha č
5B. Verejný obstarávateľ v zmysle § 55 ods. 1 zákona najprv vyhodnotí uchádzača, ktorý

sa umiestnil na prvom mieste. Ak d jde k vylúčeniu tohto uchádzača vyhodnotí splnenie
podmienok účasti uchádzača, ktorý sa umiestnil ako ďalší v poradí. Ak nedošlo
k predloženiu dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti verejný obstarávateľ
požiada o ich predloženie v lehote nie kratšej ako 5 pracovných dní.
- Úspešný uchádzač alebo uchádzači, ich subdodávatelia podľa zákona a ich osoby podľa §
33 ods. 2 a § 34 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z.z. ktorí majú povinnosť zapisovať sa do
Registra partnerov verejného sektora musí byť zapísaný v registri partnerov verejného
Sektora
Poznámka:
Partnerom verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z.z. však nie je ten, komu majú
byť jednorazovo poskytnuté finančné prostriedky neprevyšujúce sumu 100 000 eur alebo v úhrne
neprevyšujúce sumu 250 000 eur v kalendárnom roku, ak ide o opakujúce sa plnenie; to neplatí, ak
výšku štátnej pomoci alebo investičnej pomoci nemožno v čase zápisu do registra určiť. Partnerom
verejného sektora nie je ani ten, kto má jednorazovo nadobudnúť majetok, práva k majetku alebo iné
majetkové práva, ktorých všeobecná hodnota úhrne neprevyšuje sumu 100 000 eur.

A.3 Opis predmetu zákazky
Projekt – Komunitné a kultúrno-spoločenské centrum Veľká Ves nad Ipľom - je riešená
ako prestavba samostatne stojacej budovy rodinného domu na komunitné a kultúrnospoločenské centrum v intraviláne obce Veľká Ves nad Ipľom na par. č. 525/9, 525/3. V
súčasnosti na parcele 525/9 sa nachádza prízemný rodinný dom s valbovou strechou a s
čiastočným podpivničením, ktorý je v súčasnosti neobývaný a je vo veľmi zlom technickom
stave. Projekt rieši prestavbu rodinného domu na komunitné a kultúrno-spoločenské centrum
Hlavný vstup do objektu je riešený ako bezbariérový z juhovýchodnej strany z
navrhovanej terasy. Na prízemí je riešená denná miestnosť, hygienické zariadenia vrátane
hygienického zariadenia pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie, kuchyňa
a jedáleň pre návštevníkov komunitneho centra, komunikačné priestory a novovybudovaná
vonkajšia terasa s rampou pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie, a v
suteréne je riešený príručný sklad.
Vo dvore prestavaného objektu bude vytvorené miesto pre oddych v rámci zelenej
infraštruktúry, osadením lavičiek a vysadením zelene.
Bližší opis je uvedený v Sprievodnej a v Technickej správe, ktoré sú súčasťou týchto
podkladov.

Vo Veľkej Vsi nad Ipľom dňa: 02.11.2017
Ladislav Kerata – starosta obce

...............................................
podpis

Príloha č. 1
Verejný obstarávateľ: Obec Veľká Ves nad Ipľom č. 124, 991 10 Veľká Ves nad Ipľom
Názov zákazky:
Komunitné a kultúrno – spoločenské centrum

Identifikačné údaje uchádzača

Identifikačné údaje záujemcu/uchádzača v súlade s Výpisom Obchodného registra
Názov spoločnosti:
Sídlo alebo miesto podnikania
PSČ
Mesto:
Štát:
Štatutárny zástupca:
Titul:
Email:
Telefón

/požadujeme vyplniť/

Dátum
Podpis a odtlačok pečiatky uchádzača/záujemcu

Pozn. POVINNÉ

Príloha č. 2

Návrh na plnenie kritérií

Meno a priezvisko /obchodné meno/ a sídlo uchádzača
1, predmet zákazky

cena bez DPH

Dátum:
Podpis a odtlačok pečiatky uchádzača

výška DPH

cena vrátane DPH

Príloha č. 4

VYHLÁSENIA UCHÁDZAČA
Uchádzač (obchodné meno a sídlo/miesto podnikania uchádzača alebo obchodné mená a sídla/miesta
podnikania všetkých členov skupiny dodávateľov) ........................ týmto vyhlasuje, že:
-

súhlasí s podmienkami verejného obstarávania na predmet zákazky „Komunitné a kúltúrno – spoločenské
centrum“, ktoré sú určené v súťažných podkladoch a v iných dokumentoch poskytnutých verejným
obstarávateľom v lehote na predkladanie ponúk,

-

je d kladne oboznámený s celým obsahom súťažných podkladov, návrhom zmluvy vrátane všetkých príloh
zmluvy,

-

všetky vyhlásenia, potvrdenia, doklady, dokumenty a údaje uvedené v ponuke sú pravdivé a úplné,

-

jeho zakladateľom, členom alebo spoločníkom nie je politická strana alebo politické hnutie,

-

predkladá iba jednu ponuku,

-

nie je členom skupiny dodávateľov, ktorá ako iný uchádzač predkladá ponuku.

v .............................. dňa ...........................

(doplniť podľa potreby)

Pozn. POVINNÉ

..................................................
podpis

Príloha č. 5A

ČESTNÉ VYHLÁSENIE
Uchádzač (obchodné meno a sídlo/miesto podnikania uchádzača alebo obchodné mená a sídla/miesta
podnikania všetkých členov skupiny dodávateľov) ........................ týmto čestne vyhlasuje, že v zmysle § 32 ods.
2 pís. f) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov

- nemám uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej
republike
alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu

v .............................. dňa ...........................

(doplniť podľa potreby)

Pozn. POVINNÉ

..................................................
podpis

PRÍLOHA č. 5B
Čestné vyhlásenie
splnenia podmienok účasti, § 32 a § 34 zákona č. 343/2015 Z.z.
Čestne vyhlasujem, že ako uchádzač, ktorý sa zapojil do verejnej súťaže na predmet
zákazky:............
spĺňam všetky podmienky účasti , týkajúce sa osobného postavenia a technickej
a odbornej spôsobilosti a to :
1. podľa § 32 ods. 1 zák. č. 343/2015 Z,z, o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov /ďalej ZOVO/
2. podľa § 34 ods. 1 pís. b) ZOVO predložím zoznamu prác a referencie v zmysle
požiadavky verejného obstarávateľa.
3. podľa § 34 ods. 1 pís. g) ZOVO predložím všetky doklady a certifikáty:
a) Odbornú sp sobilosť na výkon činnosti stavbyvedúceho - osvedčenie
b) Vyhlásenie stavbyvedúceho, že bude uchádzačovi k dispozícii na plnenie zmluvy

týkajúcej sa predmetu zákazky
Všetky požadované doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti Vám ako úspešný
uchádzač predložím z zmysle súťažných podkladov v čase a spôsobom určeným verejným
obstarávateľom.
*Poznámka:
- Uvedené čestné vyhlásenie uchádzač predkladá iba:
a) ak všetky doklady resp. niektoré doklady uvedené bodoch 1 až 3 bude dokladať až po vyzvaní verejným
obstarávateľom
b) ak uvedené doklady uvedené v bodoch 1 až 3 uchádzač v ponuke predkladá, uvedené čestné vyhlásenie
nevypisuje.

Dátum
Podpis a odtlačok pečiatky uchádzača

