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VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK (PODLIMITNÉ ZÁKAZKY)
Formulár: Formulár č. 7 podľa Vyhlášky č. 171/2013 Z. z.
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ/OBSTARÁVATEĽ
I.1.

I.2.
I.2.1.

Názov, adresy a kontaktné miesto (miesta)
Obec Janova Lehota
IČO: 00320706
Janova Lehota 38, 966 24 Janova Lehota
Slovensko
Kontaktné miesto (miesta): Obec Janova Lehota, Janova Lehota 38, 966 24 Janova Lehota
Kontaktná osoba: Ing. Božena Kováčová, starostka obce
Telefón: +421 456726262
Email: janovalehota@janovalehota.sk
Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL): http://www.janovalehota.sk
Ďalšie informácie možno získať na: inom mieste
Príloha A.I) Adresa a kontaktné miesto (miesta), na ktorých možno získať ďalšie informácie
ICTUS s.r.o.
IČO: 36693707
Murgašova 8 , 974 01 Banská Bystrica
Slovensko
Kontaktné miesto (miesta): ICTUS s.r.o., Murgašova 8, 974 01 Banská Bystrica
Kontaktná osoba: Mgr. Katarína Šebová
Mobil: +421 905346087
Telefón: +421 484134462
Email: ictus@ictus.sk
Fax: +421 484134462
Súťažné a doplňujúce podklady možno získať na: inom mieste
Príloha A.II) Adresa a kontaktné miesto (miesta), na ktorých možno získať súťažné podklady a
doplňujúce dokumenty
ICTUS s.r.o.
IČO: 36693707
Murgašova 8 , 974 01 Banská Bystrica
Slovensko
Kontaktné miesto (miesta): ICTUS s.r.o., Murgašova 8, 974 01 Banská Bystrica
Kontaktná osoba: Mgr. Katarína Šebová
Mobil: +421 905346087
Telefón: +421 484134462
Email: ictus@ictus.sk
Fax: +421 484134462
Ponuky budú doručené na: inom mieste
Príloha A.III) Adresa a kontaktné miesto, na ktoré musia byť doručené ponuky
ICTUS s.r.o.
IČO: 36693707
Murgašova 8 , 974 01 Banská Bystrica
Slovensko
Kontaktné miesto (miesta): ICTUS s.r.o., Murgašova 8, 974 01 Banská Bystrica
Kontaktná osoba: Mgr. Katarína Šebová
Mobil: +421 905346087
Telefón: +421 484134462
Email: ictus@ictus.sk
Fax: +421 484134462
Druh verejného obstarávateľa/obstarávateľa
Druh verejného obstarávateľa/obstarávateľa
RO - Regionálny alebo miestny orgán
Zatriedenie obstarávajúceho subjektu podľa zákona: § 6 ods. 1 písm. b)

ODDIEL II. PREDMET ZÁKAZKY
II.
II.1.

OPIS
Názov zákazky
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II.1.2.

II.1.3.

II.1.4.

II.1.5)
II.2.
II.2.2.
II.3.

Projekt pozemkových úprav - Janova Lehota
Druh zákazky a miesto uskutočňovania stavebných prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb
Stavebné práce
Hlavné stavenisko alebo miesto uskutočňovania stavebných prác: Obec Janova Lehota
NUTS kód:
SK032
Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov)
Predmetom zákazky je výstavba poľných ciest Obce Janova Lehota, Poľná cesta P 4,0/30 a Poľná cesta P 3,0/30. Bližšia
špecifikácia je uvedená v súťažných podkladoch.
Spoločný slovník obstarávania (CPV)
Hlavný predmet
Hlavný slovník: 45233123-7
Doplňujúce predmety
Hlavný slovník: 45233320-8, 45233220-7
Časti
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
Množstvo alebo rozsah zákazky
Predpokladaná hodnota predmetu zákazky bez DPH
Hodnota: 966 791,9300 EUR
Trvanie zmluvy alebo lehota dodania
Obdobie: v dňoch (od zadania zákazky)
Zadajte hodnotu: 480

ODDIEL III. OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1.
III.1.1.

Podmienky účasti
Osobné postavenie
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: Každý uchádzač musí spĺňať
podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 26 ods.1 zákona o verejnom obstarávaní:
1.1.Nebol on ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, za
trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskej únie, za trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, za
trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny alebo za trestný čin založenia, zosnovania alebo
podporovania teroristickej skupiny alebo za trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme;
1.2. Nebol on ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu právoplatne odsúdený za trestný čin, ktorého
skutková podstata súvisí s podnikaním;
1.3. Nebol naňho 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;
1.4. Nemá evidované nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevkov na starobné
dôchodkové sporenie, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia;
1.5. Nemá evidované daňové nedoplatky, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia;
1.6. Je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, vo vzťahu aspoň k jednému
predmetu zákazky, na ktorú predkladá ponuku;
1.7. Nebolo mu v predchádzajúcich troch rokoch preukázané závažné porušenie odborných povinností, ktoré dokáže
verejný obstarávateľ preukázať;
1.8. Nemá právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní alebo nie je osobou,
1. ktorej spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % akcií tejto spoločnosti alebo členom, alebo
ktorej štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou osobou je osoba, ktorá má
právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní,
2. ktorej spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % akcií tejto spoločnosti alebo členom, alebo
ktorej štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou osobou je osoba, ktorá je
alebo v čase, keď prebiehalo verejné obstarávanie vo vzťahu ku ktorému bol právoplatne uložený zákaz účasti vo
verejnom obstarávaní, bola
2a. spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % akcií tejto spoločnosti alebo členom, alebo ktorej
štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou osobou osoby, ktorá má právoplatne
uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní,
2b. právnym nástupcom osoby, ktorá mala v čase, keď k nástupníctvu došlo, právoplatne uložený zákaz účasti vo
verejnom obstarávaní,
3. ktorá sa stala právnym nástupcom osoby, ktorá mala v čase, keď k nástupníctvu došlo, právoplatne uložený zákaz
účasti vo verejnom obstarávaní;
1.9. Nemá nesplnenú povinnosť vyplatenia odmeny alebo odplaty zo zmluvy s osobou, ktorá je alebo bola
subdodávateľom vo vzťahu k zákazke, zadanej podľa tohto zákona, ktorá sa vymáha výkonom rozhodnutia;
1.10. Nemá nesplnenú povinnosť vyplatenia mzdy, platu alebo inej odmeny za prácu, náhrady mzdy alebo odstupného,
na ktorých vyplatenie má zamestnanec nárok, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia;
Uchádzač preukazuje splnenie podmienok uvedených v bodoch 1.1 až 1.6 a 1.8 až 1.10:
1.11. podľa bodu 1.1 a 1.2: výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace;
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1.12. podľa bodu 1.3: potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace;
1.13. podľa bodu 1.4: potvrdením Sociálnej poisťovne a zdravotnej poisťovne nie starším ako tri mesiace;
1.14. podľa bodu 1.5: potvrdením miestne príslušného daňového úradu nie starším ako tri mesiace;
1.15. podľa bodu 1.6: dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu;
1.16. podľa bodu 1.8, 1.9 a 1.10; čestným vyhlásením;
1.17. Uchádzač zapísaný v zozname podnikateľov podľa § 128 zákona, ktorý vedie Úrad pre verejné obstarávanie
preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 26 údajmi a dokladmi zapísanými v zozname
podnikateľov.
1.18. Podnikateľ, ktorý má sídlo alebo miesto podnikania v inom členskom štáte, je na účely zápisu a zmeny údajov v
zozname podnikateľov oprávnený predložiť rovnocenné doklady, vydané príslušným orgánom iného členského štátu,
alebo potvrdenie o zápise do obdobného zoznamu alebo iný rovnocenný doklad, vydaný príslušným orgánom iného
členského štátu, ktorý obsahuje potvrdenie skutočností, ktoré sú predmetom zápisu alebo zmeny údajov v zozname
podnikateľov;
1.19. Ak má uchádzač sídlo v členskom štáte inom ako Slovenská republika a právo tohto členského štátu neupravuje
inštitút čestného vyhlásenia, možno ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou
odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v krajine pôvodu alebo v krajine sídla
záujemcu;
1.20. Ak uchádzačovi bolo v predchádzajúcich troch rokoch preukázané závažné porušenie odborných povinností, ktoré
dokáže verejný obstarávateľ preukázať, bude zo zadávania zákazky vylúčený;
1.21. Za závažné porušenie odborných povinností sa rozumie najmä účasť na dohode obmedzujúcej súťaž vo verejnom
obstarávaní , porušenie zákazu nelegálneho zamestnávania, za ktoré bola právoplatne uložená pokuta, a iné hrubé
porušenie práva alebo hrubé porušenie zmluvných povinností, ktoré možno preukázať konečným rozhodnutím
príslušného orgánu verejnej moci. Porušenie záväzku, ak ide o bezpečnosť a ochranu utajovaných skutočností alebo
bezpečnosť dodávok, možno preukázať aj iným prostriedkom. Lehota podľa bodu 1.20 plynie odo dňa, kedy sa
rozhodnutie stane konečným;
1.22. Konečným rozhodnutím príslušného orgánu verejnej moci 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.
1.23. Podmienku účasti týkajúcu sa osobného postavenia podľa bodu 1.7 spĺňa aj ten, komu nebola uložená pokuta
alebo mu bola uložená znížená pokuta podľa osobitného predpisu.
1.24. Splnenie podmienok účasti podľa § 26 ods. 1 písm. g) (bod 1.7) zákona o verejnom obstarávaní preukazuje
verejný obstarávateľ.
1.25. Uchádzač, ktorého tvorí skupina dodávateľov, preukazuje splnenie podmienok účasti podľa § 26 zákona za
každého člena skupiny osobitne. Splnenie podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 písm. f) (bod 1.6) zákona o verejnom
obstarávaní preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť;
1.26. Splnenie podmienok účasti osobného postavenia môže uchádzač preukázať čestným vyhlásením podľa § 32 ods.
11 zákona o verejnom obstarávaní, pričom doklady, preukazujúce splnenie podmienok účasti predkladá verejnému
obstarávateľovi úspešný uchádzač alebo uchádzači, ktorí sa umiestnili na prvom až treťom mieste v poradí podľa § 44,
ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní v čase a spôsobom, určeným verejným obstarávateľom.
1.27. Všetky požadované doklady a dokumenty musia byť predložené ako originály alebo úradne osvedčené kópie.
1.28. PODMIENKY ÚČASTI VO VEREJNOM OBSTARÁVANÍ, TÝKAJÚCE SA PREUKAZOVANIA MAJETKOVEJ ÚČASTI PODĽA
§ 26a ZÁKONA O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ:
1.28.1. Podľa § 26a ods. 1 zákona sa verejného obstarávania nemôže zúčastniť:
a) právnická osoba, ktorá má sídlo v štáte, ktorého právny poriadok neumožňuje preukázať, ktoré fyzické osoby v nej
majú kvalifikovanú účasť,
b) právnická osoba, v ktorej fyzické osoby majú kvalifikovanú účasť a majú bydlisko v štáte, ktorého právny poriadok
neumožňuje takúto kvalifikovanú účasť preukázať alebo
c) právnická osoba, v ktorej majú kvalifikovanú účasť verejní funkcionári.
1.28.2. Podľa § 26a ods. 2 zákona sa kvalifikovanou účasťou na účely zákona rozumie priamy alebo nepriamy podiel
predstavujúci aspoň 10 % na základnom imaní právnickej osoby alebo na hlasovacích právach v právnickej osobe, alebo
možnosť uplatňovania vplyvu na riadení právnickej osoby, ktorý je porovnateľný s vplyvom zodpovedajúcim tomuto
podielu; nepriamym podielom sa na účely ZVO rozumie podiel držaný sprostredkovane prostredníctvom právnických
osôb, v ktorých má držiteľ nepriameho podielu kvalifikovanú účasť.
1.28.3. Podľa § 26a ods. 3 zákona sa majetková účasť preukazuje výpisom z obchodného registra alebo výpisom z inej
zákonom ustanovenej evidencie, zoznamom akcionárov vedených akciovou spoločnosťou, dokladom vydaným
centrálnym depozitárom cenných papierov alebo obdobnými dokladmi, vydanými inými orgánmi alebo orgánmi iných
štátov, nie staršími ako tri mesiace.
1.28.4. Splnenie podmienok účasti týkajúce preukazovania majetkovej účasti podľa § 26a zákona, tzn. preukázanie
svojej vlastníckej štruktúry až do úrovne známych fyzických osôb, bude vyhodnocované v súlade so zákonom a v zmysle
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výkladového stanoviska ÚVO č. 4/2015 z 15.05.2015 k preukazovaniu majetku ako novej podmienky účasti.
1.28.5. Uchádzač, ktorého tvorí skupina dodávateľov, preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa
preukazovania majetkovej účasti podľa § 26a za každého člena skupiny osobitne.
1.28.6. Splnenie podmienky majetkovej účasti môže uchádzač preukázať čestným vyhlásením podľa § 32 ods. 11
zákona, pričom doklady, preukazujúce splnenie podmienok účasti predkladá verejnému obstarávateľovi úspešný
uchádzač alebo uchádzači, ktorí sa umiestnili na prvom až treťom mieste v poradí podľa § 44 ods. 1 zákona v čase a
spôsobom, určeným verejným obstarávateľom.
1.28.7. Všetky požadované doklady a dokumenty musia byť predložené ako originály alebo úradne osvedčené kópie.

III.1.2.

Odôvodnenie primeranosti podmienok osobného postavenia a podmienok majetkovej účasti podľa § 32 ods. 6 zákona:
Podmienky vyplývajú z kogentných ustanovení zákona
Ekonomické a finančné postavenie
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: Každý uchádzač musí spĺňať
podmienky účasti uvedené:
1.1podľa § 27 ods. 1 písm. a) zák. č. 25/2006 Z. z. Tieto preukazuje vyjadrením banky alebo pobočky zahraničnej
banky,
1.2podľa § 27 ods. 1 písm. c). Tieto preukazuje súvahou alebo výkazom o majetku a záväzkoch, resp. údajmi z
uvedeného výkazu,
1.3podľa § 27 ods. 1 písm. d) zák. č. 25/2006 Z. z. Tieto preukazuje prehľadom (čestným vyhlásením) o celkovom
obrate za posledné tri hospodárske roky, resp. za roky, ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia
prevádzkovania činnosti.
1.4Ak uchádzač alebo záujemca nedokáže z objektívnych dôvodov preukázať finančné a ekonomické postavenie
určeným dokladom, verejný obstarávateľ môže uznať aj iný doklad, ktorým sa preukazuje finančné a ekonomické
postavenie.
1.5Verejný obstarávateľ uzná rovnocenné potvrdenie vydané príslušným orgánom iného členského štátu, ktorým
uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní.
1.6Podľa § 27 ods. 2 zák. č. 25/2006 Z. z. uchádzač alebo záujemca môže na preukázanie finančného a ekonomického
postavenia využiť finančné zdroje inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takom prípade musí uchádzač alebo
záujemca verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude môcť reálne
disponovať so zdrojmi osoby, ktorej postavenie využíva na preukázanie finančného a ekonomického postavenia. Túto
skutočnosť preukazuje záujemca alebo uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s touto osobou, obsahujúcou záväzok
osoby, ktorej zdrojmi mieni preukázať svoje finančné a ekonomické postavenie, že táto osoba poskytne plnenie počas
celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej zdroje majú byť použité na preukázanie finančného a ekonomického
postavenia musí spĺňať podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 a § 26a vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú
boli zdroje záujemcovi alebo uchádzačovi poskytnuté. Ak uchádzač preukázal finančné a ekonomické postavenie zdrojmi
inej osoby a počas trvania zmluvy dôjde k plneniu, ktorého sa toto preukázanie týka, uchádzač je oprávnený toto
plnenie poskytnúť len sám, alebo prostredníctvom tej osoby, písomnou zmluvou s ktorou toto postavenie preukázal;
možnosť zmeny subdodávateľa tým nie je dotknutá.
1.7Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa finančného a ekonomického postavenia
spoločne.
1.8Splnenie podmienok účasti finančného a ekonomického postavenia môže uchádzač preukázať čestným vyhlásením
podľa § 32 ods. 11 zákona o verejnom obstarávaní, pričom doklady, preukazujúce splnenie podmienok účasti predkladá
verejnému obstarávateľovi úspešný uchádzač alebo uchádzači, ktorí sa umiestnili na prvom až treťom mieste v poradí
podľa § 44, ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov : ad 1.1)
Vyjadrenie banky/bánk musí obsahovať údaje o tom, že uchádzač ku dňu vystavenia vyjadrenia v prípade splácania
úveru dodržiava splátkový kalendár, že nebol v roku 2014, ani v priebehu roka 2015 (do termínu vystavenia dokladu
banky) v nepovolenom debete, a že jeho bežný účet nebol v roku 2014, ani v priebehu roka 2015 (do termínu
vystavenia dokladu banky) predmetom exekúcie. Doklad musí byť predložený v originálnom vyhotovení alebo ako
úradne overená fotokópia, nie starší ako 3 mesiace ku dňu lehoty na predkladanie ponúk. Výpis z účtu obstarávateľ
neuzná. Uchádzač predloží okrem vyjadrenia banky aj čestné prehlásenie podpísané štatutárnym orgánom uchádzača
alebo osobou oprávnenou konať v mene uchádzača, že nemá otvorený účet a záväzky v inej banke/bankách okrem
tej/tých, od ktorej/ktorých predložil potvrdenie/potvrdenia.
ad 1.2)
Verejný obstarávateľ požaduje predložiť údaje preukazujúce hodnotu
-čistého pracovného kapitálu (ČPK) za posledné uzatvorené účtovné obdobie (hospodársky rok). Uchádzač uvedie údaje
a prepočíta hodnotu ČPK podľa nasledovného vzorca:
ČPK = (finančný majetok + krátkodobé pohľadávky + zásoby) krátkodobé záväzky. Vyžaduje sa, aby hodnota ČPK
vypočítaná podľa uvedeného spôsobu bola kladná.
-celkovej zadlženosti (CZ) za posledné uzatvorené účtovné obdobie (hospodársky rok). Uchádzač uvedie údaje a
prepočíta hodnotu CZ podľa nasledovného vzorca:
CZ = Záväzky / Majetok celkom, pričom Záväzky = krátkodobé záväzky + dlhodobé záväzky + bankové úvery +
finančné výpomoci. Vyžaduje sa, aby hodnota CZ vypočítaná podľa uvedeného spôsobu bola nižšia ako 0,65.
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Za tým účelom predloží uchádzač výkazy (uchádzač účtujúci v sústave podvojného účtovníctva súvahu, uchádzač
účtujúci v sústave jednoduchého účtovníctva výkaz o majetku a záväzkoch) za posledný hospodársky rok potvrdené
miestne príslušným správcom dane, a to v origináli alebo overenej fotokópii. Takéto predloženie potvrdených výkazov
nemá povinnosť predložiť ten subjekt, ktorého účtovné závierky sa nachádzajú vo verejnej časti registra účtovných
závierok, ktorý je zverejnený na stránke www.registeruz.sk. V prípade, že požadované údaje sú v inej mene ako Euro,
uchádzač vykoná prepočet na menu Euro a to podľa kurzového lístka k 31.12. príslušného roka, v ktorom boli hodnoty
vykázané v inej mene ako Euro.
Poznámka: Ak výkazy neuvádzajú všetky kategórie, u ktorých sa vypočítavajú uvedené ukazovatele, alebo uchádzač
nemá povinnosť predkladať účtovné výkazy daňovému úradu, predloží vyhlásenie o tejto skutočnosti, ktoré riadne
odôvodní a predloží účtovné alebo interné doklady, z ktorých bude zrejmý spôsob výpočtu stanovených ukazovateľov.
ad 1.3)
Verejný obstarávateľ požaduje preukázať prehľadom (čestným vyhlásením) výšku dosiahnutého celkového obratu za
obdobie posledných troch hospodárskych rokov, resp. za roky, ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia
prevádzkovania činnosti, v kumulatívnej hodnote minimálne 6.000.000,00 Eur bez DPH. Prehľad (čestné vyhlásenie)
musí byť podpísané štatutárnym orgánom uchádzača alebo osobou oprávnenou konať v mene uchádzača. K prehľadu
/čestnému vyhláseniu/ pripojí uchádzač výkaz ziskov a strát alebo výkaz o príjmoch a výdavkoch za posledné tri
hospodárske roky, resp. za roky, ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti
potvrdené miestne príslušným správcom dane, a to v origináli alebo overenej fotokópii. Takéto predloženie potvrdených
výkazov nemá povinnosť predložiť ten subjekt, ktorého účtovné závierky sa nachádzajú vo verejnej časti registra
účtovných závierok, ktorý je zverejnený na stránke www.registeruz.sk. V prípade, že vykázaný obrat je v inej mene ako
Euro, uchádzač vykoná prepočet na menu Euro a to podľa kurzového lístka k 31.12. príslušného roka, v ktorom bol
dosiahnutý obrat vykázaný v inej mene ako Euro.

III.1.3.

Odôvodnenie primeranosti podľa § 32 ods. 6 zákona:
Požadované doklady, resp. údaje z nich uchádzač predloží ako dôkaz, že je z hľadiska svojho ekonomického a
finančného postavenia schopný úspešne plniť zmluvu a že má dostatok preukázateľného zdrojového krytia na riadne a
priebežné plnenie svojich zmluvných záväzkov súvisiacich s realizáciou stavebných prác. Potreba predloženia dokladu o
schopnosti plniť svoje finančné záväzky (vyjadrenie banky) vyplýva zo skutočnosti, že verejný obstarávateľ neposkytuje
finančné preddavky ani zálohy. Z uvedeného vyplýva, že uchádzač musí byť schopný zabezpečiť plnenie predmetu
zákazky preukázateľnými finančnými zdrojmi až do uplynutia lehoty splatnosti faktúr.
Technická alebo odborná spôsobilosť
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: Každý uchádzač musí spĺňať
podmienky účasti uvedené:
1.1 Podľa § 28 ods.1 písm. b) zák. č. 25/2006 Z. z.. Tieto preukáže zoznamom stavebných prác uskutočnených za
predchádzajúcich päť rokov, resp. v závislosti od vzniku oprávnenia podnikať v predmete verejného obstarávania (v
eurách bez DPH). Zoznam doplní potvrdeniami o uspokojivom vykonaní stavebných prác s uvedením cien, miest a lehôt
uskutočnenia prác a zhodnotenia uskutočnených 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
takéto potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení,
doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené.
1.2 Podľa § 28 ods. 1 písm. g) zák. č. 25/2006 Z. z.. Tieto preukáže údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo odbornej
kvalifikácii riadiacich zamestnancov, osobitne osôb zodpovedných za riadenie stavebných prác.
1.3 Podľa § 28 ods. 1 písm. d) zák. č. 25/2006 Z. z., v spojení s § 29. Tieto preukáže opatreniami použitými
uchádzačom alebo záujemcom na zabezpečenie kvality.
1.4 Podľa § 28 ods. 1 písm. h) zák. č. 25/2006 Z. z.., v spojení s § 30. Tieto preukáže uvedením opatrení
environmentálneho manažérstva, ktoré uchádzač použije pri plnení zmluvy, ktorej predmetom je uskutočnenie
stavebných prác.
1.5 Podľa § 28 ods. 2 zák. č. 25/2006 Z. z. uchádzač alebo záujemca môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo
odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu ich právny vzťah. V takom prípade
musí verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude môcť reálne disponovať s kapacitami osoby,
ktorej postavenie využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Túto skutočnosť
preukazuje záujemca alebo uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s touto osobou, obsahujúcou záväzok osoby, ktorej
technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť, že táto
osoba poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej zdroje majú byť použité na
preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti musí spĺňať podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 a 26a vo vzťahu k
tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli kapacity záujemcovi alebo uchádzačovi poskytnuté. Ak uchádzač alebo
záujemca preukázal technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť technickými a odbornými kapacitami inej osoby a
počas trvania zmluvy dôjde k plneniu, ktorého sa toto preukázanie týka, uchádzač alebo záujemca je oprávnený toto
plnenie poskytnúť len sám, alebo prostredníctvom tej osoby, písomnou zmluvou s ktorou toto postavenie preukázal;
možnosť zmeny subdodávateľa tým nie je dotknutá.
1.6 Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa technickej a odbornej spôsobilosti
spoločne.
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1.7 Splnenie podmienok účasti technickej a odbornej spôsobilosti môže uchádzač preukázať čestným vyhlásením podľa
§ 32 ods. 11 zákona o verejnom obstarávaní, pričom doklady, preukazujúce splnenie podmienok účasti predkladá
verejnému obstarávateľovi úspešný uchádzač alebo uchádzači, ktorí sa umiestnili na prvom až treťom mieste v poradí
podľa § 44, ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní v čase a spôsobom určeným verejným obstarávateľom.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov : ad 1.1)
V zozname stavebných prác je doporučené uchádzačovi uviesť: názov (obchodné meno) a sídlo investora
(objednávateľa), názov stavby, charakteristiku stavby (stručný opis), objem (cena) diela bez DPH, termín začatia a
ukončenia výstavby , meno, tel. číslo, prípadne e-mail kontaktnej osoby investora, u ktorej je možné overiť uvedené
informácie. V prípade, ak uchádzač predkladá v zozname stavebných prác uskutočnené práce v inej mene ako je €, v
prehľade uvedie okrem sumy v pôvodnej mene aj sumu v €, ktorú prepočíta kurzom ECB ku dňu zverejnenia tejto
výzvy. Zoznam stavebných prác musí byť podpísaný štatutárnym orgánom uchádzača alebo osobou oprávnenou konať v
mene uchádzača. Uchádzač musí preukázať, že za posledných päť rokov zrealizoval aspoň jednu stavbu rovnakého
alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky s rozpočtovým nákladom min. 900.000,00 EUR bez DPH.
ad 1.2)
Uchádzač predloží zoznam riadiacich zamestnancov uchádzača s uvedením údajov o dosiahnutom vzdelaní a odbornej
praxi, podpísaný štatutárnym uchádzačom, alebo osobou oprávnenou konať v mene uchádzača. Okrem zoznamu
riadiacich zamestnancov uchádzača, predloží uchádzač osobitne aj údaje o dosiahnutom vzdelaní a odbornej praxi osoby
zodpovednej za riadenie stavebných prác stavbyvedúceho (s uvedením stavieb rovnakého alebo podobného charakteru
ako je predmet zákazky, ktoré táto osoba ako stavbyvedúci riadila), ku ktorým doloží fotokópiu osvedčenia na výkon
stavbyvedúceho s odborným zameraním inžinierske stavby, vydaného v zmysle zákona č. 138/1992 Zb. o
autorizovaných architektoch a stavebných inžinieroch, pričom túto fotokópiu osvedčenia stavbyvedúci opatrí okrúhlou
pečiatkou a svojim podpisom. Ak bolo osvedčenie SKSI vydané po 01.01.2009, uchádzač predloží aj potvrdenie z SKSI,
kde bude uvedené konkrétne zameranie. Verejný obstarávateľ uzná rovnocenné potvrdenie (osvedčenie) vydané
príslušným orgánom iného členského štátu, ktorým uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienok účasti vo
verejnom obstarávaní.
ad 1.3)
Uchádzač predloží (overenú kópiu):
a)Certifikát o zavedení systému riadenia kvality súvisiaci s predmetom zákazky v zmysle požiadaviek normy ISO 9001.
Verejný obstarávateľ príjme aj iné dôkazy, ktoré sú rovnocenné opatreniam na zabezpečenie kvality podľa požiadaviek
na vystavenie príslušného certifikátu a uzná ako rovnocenné osvedčenia vydané príslušnými orgánmi členských štátov.
b)Certifikát o zavedení systému manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci OHSASS 18001 súvisiaci s
predmetom zákazky, resp. ekvivalent.
ad 1.4)
Uchádzač predloží (overenú kópiu):
a)Certifikát o zavedení systému environmentálneho manažérstva zodpovedajúceho ISO 14001 súvisiaci s predmetom
zákazky. Verejný obstarávateľ príjme aj iné dôkazy, ktoré sú rovnocenné opatreniam na zabezpečenie kvality podľa
požiadaviek na vystavenie príslušného certifikátu a uzná ako rovnocenné osvedčenia vydané príslušným i orgánmi
členských štátov.
Odôvodnenie primeranosti podľa § 32 ods. 6 zákona:
Verejný obstarávateľ požaduje preukázať realizáciu zákaziek za predchádzajúcich 5 rokov v stanovenom minimálnom
rozsahu a objeme z dôvodu výberu zmluvného partnera, majúceho dostatočné skúsenosti s úspešnou realizáciou
rovnakých alebo podobných zákaziek.
Predloženie dokladov je požadované za účelom preverenia technickej a odbornej spôsobilosti a praktických skúsenosti
pracovníkov riadiacich priamo stavebné práce.
Verejný obstarávateľ uvedenými podmienkami sleduje výber uchádzača, ktorý má zavedené procesy a manažérske
systémy riadenia, ktorý svoje zavedené procesy a systémy riadenia stabilizuje a riadenie neustále zlepšuje, a tak bol
schopný uspokojovať požiadavky zákazníkov na čo najvyššej úrovni.
Preukázanie splnenia požadovaných podmienok účasti v uvedenom rozsahu vedie k výberu dodávateľa garantujúceho
profesionálnu, plynulú a bezproblémovú realizáciu zákazky bez zbytočných prieťahov, vo vysokej kvalite, ako aj jej
úspešné dokončenie v zmluvne dohodnutom termíne.
Vyhradené zákazky pre chránené dielne alebo chránené pracoviská: Nie

ODDIEL IV. POSTUP
IV.1.
IV.1.1.

Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Voľba: Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka z hľadiska
kritérií uvedených nižšie (kritériá na vyhodnotenie ponúk je potrebné uviesť s ich relatívnou váhou alebo v zostupnom
poradí dôležitosti, ak nemožno z preukázateľných dôvodov uviesť ich relatívnu váhu)
Časť: 1
Názov: Celková (zmluvná) cena bez DPH
Váha: 70
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IV.1.2.
IV.2.
IV.2.1.
IV.2.2.

IV.2.3.
IV.2.4.

Časť: 2
Názov: Lehota výstavby v kalendárnych dňoch
Váha: 30
Použije sa elektronická aukcia
Áno
Administratívne informácie
Evidenčné číslo spisu, ktoré pridelil verejný obstarávateľ/obstarávateľ
JL/PLZ-1/2015
Podmienky na získanie súťažných podkladov a doplňujúcich dokumentov
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady alebo o prístup k dokumentom
Dátum a čas: 16.07.2015 10:00
Úhrada za súťažné podklady
Uveďte: Áno
10,0000 EUR
Podmienky a spôsob úhrady: Finančné prostriedky prevedie alebo zloží záujemca na účet č.: SK70 3100 0000 00428006
3003 s uvedením variabilného symbolu IČO záujemcu. Úhrada musí byť najneskôr do dňa uvedeného ako lehota na
prijímanie žiadosti o súťažné podklady pripísaná na uvedený účet. Žiadosť o poskytnutie súťažných podkladov musí
obsahovať potvrdenie o zaplatení úhrady za súťažné podklady (napr. fotokópia prevodného príkazu alebo dokladu o
vložení peňažných prostriedkov na účet), inak ju nebude verejný obstarávateľ považovať za kompletnú a súťažné
podklady v takom prípade záujemcovi neposkytne. Pri osobnom doručení písomnej žiadosti o súťažné podklady je
možné realizovať úhradu aj zložením prostriedkov do pokladne kontaktného miesta.
Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 16.07.2015 10:00
Podmienky otvárania ponúk
Dátum a čas: 25.07.2015 14:00
Miesto : ICTUS s.r.o., Murgašova 8, 974 01 Banská
Osoby oprávnené zúčastniť sa na otváraní ponúk : Nie.

ODDIEL VI. DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
VI.1.

VI.2.

Zákazka sa týka projektu /programu financovaného z fondov EÚ
Áno
Program rozvoja vidieka SR 2014 2020, Opatrenie č. 4 Investície do hmotného majetku, Podopatrenie č. 4.3 Podpora na investície do infraštruktúry súvisiacej s vývojom, modernizáciou alebo a prispôsobením poľnohospodárstva a
lesného hospodárstva - Investície týkajúce sa infraštruktúry a prístupu k lesnej pôde.
Ďalšie doplňujúce informácie
1. Písomnú žiadosť o poskytnutie súťažných podkladov môže záujemca doručiť osobne, poštou, prípadne e-mailom na
adresu kontaktného miesta. Žiadosť musí obsahovať: kompletné identifikačné údaje záujemcu vrátane e-mailovej
adresy, názvu predmetu zákazky, mena a priezviska pracovníka zodpovedného za túto žiadosť vrátane jeho telefónneho
čísla (Príloha A.II)
2. Každý uchádzač môže predložiť len jednu ponuku. Uchádzač nemôže byť zároveň členom skupiny dodávateľov, ktorá
predkladá inú ponuku.
3. Uchádzač predkladá ponuku v písomnej forme v uzavretom obale rozdelenú na dve časti: osobitne oddelenú a
samostatne uzavretú časť označenú ako Kritéria a osobitne oddelenú a samostatne uzavretú časť označenú ako
Ostatné. Okrem písomnej formy predloží uchádzač každú časť ponuky aj v elektronickej podobe, každú na samostatnom
CD, pričom ak ide o dokumenty, ktoré sú podpísané alebo obsahujú odtlačok pečiatky, predkladajú sa v elektronickej
podobe s uvedením mena a priezviska osôb, ktoré dokumenty podpísali a dátumu podpisu, bez uvedenia podpisu týchto
osôb a odtlačku pečiatky. Všetky súbory na CD musia byť vo formáte pdf.
4. Uchádzač predloží ponuku osobne alebo poštou na adresu kontaktného miesta (Príloha A.III).
5. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať úspešnú ponuku, ak uchádzačom navrhnutá cena bude vyššia ako
predpokladaná hodnota zákazky.
6. Elektronická aukcia bude použitá len na vyhodnotenie Kritéria č. 1
7. Verejný obstarávateľ sa bude uchádzať o poskytnutie NFP, v prípade, ak mu nebude tento NFP poskytnutý,
vyhradzuje si právo zákazku nezrealizovať.
8. Ďalšie osobitné podmienky. Osobitné podmienky plnenia zmluvy:
a) Uchádzač bude povinný strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodávaným tovarom, prácami a službami
kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, a to oprávnenými
osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Oprávnené osoby sú: a) Poskytovateľ a ním poverené osoby, b)
Útvar následnej finančnej kontroly a nimi poverené osoby; c) Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej
kontroly, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby, d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené
osoby, e) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov, f) Osoby prizvané orgánmi
uvedenými v písm. a) až d) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a EÚ.
b) Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo vyzvať úspešného uchádzača na zloženie realizačnej záruky (kaucie), t.j.
zábezpeky na vykonanie prác, riadne splnenie svojich záväzkov a na riadne uskutočnenie predmetu zmluvy. Realizačná
záruka (kaucia) bude slúžiť na garanciu vecného a finančného plnenia harmonogramu realizácie, odovzdanie príslušných
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VI.3.

dokladov a certifikátov, dodržanie kvality diela, odstránenie závad, dodržanie zmluvných podmienok a vymožiteľnosť
zmluvných pokút a sankcií.
Výška kaucie je stanovená ako 10% z celkovej ceny diela. Namiesto zloženia kaucie môže zhotoviteľ predložiť bankovú
záruku.
Ďalšie súvisiace podmienky ohľadom realizačnej záruky sú uvedené v zmluve o dielo.
Dátum odoslania tejto výzvy
25.06.2015
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