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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.2.
I.2.1.

Obec Mýtna
IČO: 00316253
Mýtna 47, 985 53 Mýtna
Slovensko
Kontaktné miesto (miesta): Obec Mýtna, Mýtna č.47, 985 53 Mýtna
Kontaktná osoba: Ing. Pavel Greksa
Telefón: +421 474397107
Fax: +421 474511580
Email: obec@mytna.sk
Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL): http://www.mytna.sk
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): http://www.mytna.sk
Ďalšie informácie možno získať na: už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach)
Súťažné a doplňujúce podklady možno získať na: už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach)
Ponuky budú doručené na: už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach)
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.
II.1.2.

II.1.3.

II.1.4.

II.2.
II.2.1.
II.2.2.
II.3.

OPIS
Názov zákazky
Rekonštrukcia a obnova miestnych komunikácií obce Mýtna
Druh zákazky a miesto uskutočňovania stavebných prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb
Stavebné práce
Hlavné stavenisko alebo miesto uskutočňovania stavebných prác: Obec Mýtna
NUTS kód:
SK032
Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov)
Predmetom zákazky sú stavebné práce, ktorými sa zrealizujú stavebné úpravy miestnych komunikácií, chodníkov, ktoré
budú pozostávať z odstránenia starých vrstiev frézovaním, výmeny poškodeného podložia, očistenia vyfrézovaného
podkladu, vyrovnaním povrchu rozprestretím hmôt, aplikácii spájacieho postreku, z položenia asfaltových vrstiev a
ďalších prác v rozsahu podľa súťažných podkladov a výkazu výmer.
Spoločný slovník obstarávania (CPV)
Hlavný predmet
Hlavný slovník: 45233252-0
Množstvo alebo rozsah zákazky
Celkové množstvo alebo rozsah
Komunikácia č.3 - 640m2, Komunikácia č.6 - 640m2
Predpokladaná hodnota predmetu zákazky bez DPH
Hodnota: 199 900,0000 EUR
Trvanie zmluvy alebo lehota dodania
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
Zadajte hodnotu: 1

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: 1.1 Uchádzač musí spĺňať
podmienky účasti uvedené v § 26 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní. Ich splnenie preukáže podľa § 26 ods. 2
zákona o verejnom obstarávaní predložením originálnych dokladov alebo ich úradne osvedčených kópií a to nie staršími
ako 3 mesiace ku dňu predkladania ponúk.
1.2 Podnikateľ vo verejnom obstarávaní preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 26
zákona o verejnom obstarávaní údajmi a dokladmi, zapísanými v zozname podnikateľov.

1/4

1.3 Splnenie podmienky účasti možno preukázať čestným vyhlásením uchádzača alebo záujemcu, pričom doklady,
preukazujúce splnenie podmienok účasti predkladá verejnému obstarávateľovi a obstarávateľovi úspešný uchádzač
podľa § 44 ods. 1 v čase a spôsobom, určeným verejným obstarávateľom a obstarávateľom.
1.4 Uchádzač, ktorého tvorí skupina dodávateľov, preukazuje splnenie podmienok účast vo verejnom obstarávaníosobné postavenie, za každého člena skupiny osobitne.

III.1.2.

1.5 Ak uchádzač alebo záujemca nemá sídlo v Slovenskej republike a krajina jeho sídla nevydáva niektoré z dokladov
uvedených v § 26 ods. 2 alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa
predpisov platných v krajine jeho sídla. Ak má uchádzač alebo záujemca 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 uchádzača alebo záujemcu.
Ekonomické a finančné postavenie
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: 2.1 § 27 ods. 1 písm. a)
Verejný obstarávateľ požaduje predloženie vyjadrenia banky alebo pobočky zahraničnej banky o schopnosti uchádzača
plniť finančné záväzky (banková informácia). Vyjadrenie banky musí obsahovať najmä informácie, že uchádzač za roky
2010, 2011 a 2012 až ku dňu vystavenia vyjadrenia banky, resp. len za tie roky, za ktoré je dostupné v závislosti od
vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti:
a) uchádzač nebol v nepovolenom debete,
b) v prípade splácania úveru dodržuje splátkový kalendár,
c) jeho bežný účet / účty nebol /-li a ani nie je / nie sú predmetom exekúcie.
d) záväzný prísľub banky o poskytnutí úveru vo výške minimálne 100 tis. eur (stotisíc eur) na predmet zákazky.
V prípade, ak má uchádzač účty vo viacerých bankách, verejný obstarávateľ požaduje bankovú informáciu od každej z
nich a vo vyššie uvedenom rozsahu, okrem dokladu označenom pod bodom d).
Uchádzač predloží čestné vyhlásenie podpísané uchádzačom, jeho štatutárnym orgánom alebo iným oprávneným
zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača, že nemá bankové účty v iných bankách ako tých,
za ktoré predložil vyjadrenie banky. Výpis z účtu sa nepovažuje za vyjadrenie banky.
2.2 § 27 ods. 1 písm. d) Obrat. V prípade, ak uchádzač je osoba, ktorá vedie podvojné účtovníctvo, predloží z účtovnej
závierky výkaz ziskov a strát, za roky 2010, 2011,2012. V prípade ak uchádzač je osoba, ktorá vedie jednoduché
účtovníctvo, predloží z účtovnej závierky výkaz príjmov a výdavkov za roky 2010, 2011, 2012. Pre vyhodnotenie Obratu
sa do úvahy bude brať riadok 05 Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb z Výkazu ziskov a strát, alebo riadok 02
Predaj výrobkov a služieb z Výkazu o príjmoch a výdavkoch. Minimálny vyžadovaný obrat musí byť vo výške 1,0 mil. eur
(slovom: jeden milión eur) spolu za roky 2010, 2011, 2012, resp. v závislosti od začiatku vzniku podnikania z uvedených
rokov. Všetky predložené účtovné výkazy musia byť predložené ako originál alebo notársky overené fotokópie a musia
byť podpísané štatutárnym orgánom záujemcu.
2.3 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
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 písm. f) vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli zdroje záujemcovi alebo uchádzačovi
poskytnuté. Uchádzač, ktorého tvorí skupina podnikateľov, preukazuje splnenie podmienok účasti, ktoré sa týkajú
finančného a ekonomického postavenia za všetkých členov skupiny spoločne.

III.1.3.

Odôvodnenie: Podmienky účasti týkajúce sa ekonomického a finančného postavenia sú určené v súlade s §27 zákona a
požiadavka predložiť vyjadrenie banky/bánk o schopnosti uchádzača plniť svoje finančné záväzky je primeraná a jej
potreba zahrnutia sleduje cieľ vybrať schopného dodávateľa, ktorý si plní všetky svoje záväzky riadne a podmienka
preukázania vlastných finančných prostriedkov na účte alebo preukázania poskytnutia úveru zo strany banky/bánk je
primeraná k výške hodnoty zákazky. Podmienka splnenia výšky obratu sleduje cieľ zabezpečiť dodávateľa, ktorý z
hľadiska svojich podnikateľských činností je na trhu stabilný a je predpoklad, že bude spĺňať požiadavky kladené na
dodanie predmetu zákazky.
Technická alebo odborná spôsobilosť
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: 3.1 Uchádzač predloží podľa
§28 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní: zoznamom stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich
päť rokov (2008 - 2012) doplneným 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
také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení,
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doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené.
Zoznam musí obsahovať minimálne tieto informácie: obchodné meno a sídlo objednávateľa, opis predmetu plnenia
zmluvy, zmluvnú cenu, miesto plnenia, lehota výstavby v celých mesiacoch, mená, priezviská a telefónne čísla osôb
objednávateľa, u ktorých je možné referenciu overiť. Potvrdenie objednávateľa o uspokojivom zrealizovaní predmetu
plnenia zmluvy musí byť podpísané osobou oprávnenou konať v mene objednávateľa a musí byť predložené v origináli
alebo overenej kópii.
Odôvodnenie primeranosti podmienok účasti: Uchádzač stanovenými podmienkami preukáže skúsenosť s realizáciou
stavieb v porovnateľnom rozsahu ako je predmet zákazky.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov : Uchádzač predloží minimálne tri potvrdenia odberateľov o realizácii
stavebných prác na úprave miestnych komunikácii v hodnote rozpočtového nákladu aspoň 100 000 EUR s DPH za každú
zmluvu/stavbu. V prípade, ak stavebné práce realizoval záujemca ako člen združenia, vyčísli iba finančný objem,
realizovaný ním samotným. Potvrdenia vydané v inej mene ako v eurách je potrebné prepočítať kurzom ECB platným ku
dňu 31.12. v roku, v ktorom boli stavebné práce ukončené (odovzdané), resp. k 31.12.2012, ak stavebné práce neboli
ukončené do roku 2012.
Vyhradené zákazky pre chránené dielne alebo chránené pracoviská: Nie

ODDIEL IV. POSTUP
IV.1.
IV.1.1.
IV.1.2.
IV.2.
IV.2.1.
IV.2.2.

IV.2.3.
IV.2.4.

Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Voľba: Najnižšia cena
Použije sa elektronická aukcia
Áno
Administratívne informácie
Evidenčné číslo spisu, ktoré pridelil verejný obstarávateľ/obstarávateľ
VO/10_2013
Podmienky na získanie súťažných podkladov a doplňujúcich dokumentov
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady alebo o prístup k dokumentom
Dátum a čas: 30.10.2013 10:00
Úhrada za súťažné podklady
Uvedte: Nie
Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 30.10.2013 10:00
Podmienky otvárania ponúk
Dátum a čas: 30.10.2013 11:00
Miesto : Obecný úrad, Obec Mýtna, Mýtna č.47, 985 53 Mýtna, v zasadacej miestnosti
Osoby oprávnené zúčastniť sa na otváraní ponúk : Na otváraní obálok s ponukami sa môžu zúčastniť uchádzači, ktorí
predložili ponuky v lehote na predkladanie ponúk. Na otváraní obálok s ponukami môže byť uchádzač zastúpený
štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu uchádzača alebo osobou splnomocnenou na jeho zastupovanie.

ODDIEL VI. DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
VI.1.
VI.2.

Zákazka sa týka projektu /programu financovaného z fondov EÚ
Nie
Ďalšie doplňujúce informácie
Splnenie podmienky účasti možno preukázať čestným vyhlásením uchádzača alebo záujemcu, pričom doklady,
preukazujúce splnenie podmienok účasti predkladajú verejnému obstarávateľovi prvý traja uchádzači podľa § 44 ods. 1
zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Verejný obstarávateľ vyzve uchádzačov na predloženie dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti v lehote nie
kratšej, ako 10 pracovných dní odo dňa doručenia výzvy a nepredloženie dokladov v tejto lehote sa považuje za
nesplnenie podmienok účasti. Z predložených dokladov musí byť zrejmé, že uchádzač spĺňal podmienky účasti ku dňu
predloženia ponuky. Je teda prípustné aj to, aby doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti podľa § 26, 27 a 28
zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
boli vydané aj po dni, v ktorom uplynie lehota na predkladanie ponúk, avšak musia obsahovať informáciu o splnení
podmienok účasti ku dňu, v ktorom uplynula lehota na predkladanie ponúk. Rovnako nie je vylúčené ani to, aby boli
predložené doklady, ktoré boli vydané pred dňom alebo v deň, v ktorom uplynie lehota na predkladanie ponúk, tieto
doklady však nesmú byť staršie ako 3 mesiace ku dňu, v ktorom uplynie lehota na predkladanie ponúk a to pri tých
dokladoch, pri ktorých je to uvedené vyššie (napr. potvrdenie miestne príslušného daňového úradu o tom, že nemá
evidované daňové nedoplatky, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia nesmie byť staršie ako tri mesiace ku dňu, v
ktorom uplynie lehota na predkladanie ponúk. 2. Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami sa
uskutoční výhradne v slovenskom jazyku, prípadne v českom jazyku. 3. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť
túto zákazku aj v prípade, že ponuková cena úspešného uchádzača s DPH bude vyššia ako predpokladaná hodnota tejto
zákazky, ku ktorej bude pripočítaná DPH . 4. Navrhovanú cenu predmetu zmluvy nie je možné navŕšiť počas trvania
zmluvy v dôsledku registrácie úspešného uchádzača za platiteľa DPH.
5. Registrácia do zákazky a poskytnutie súťažných podkladov: Zákazka je realizovaná prostredníctvom informačného a
komunikačného systému pre elektronickú správu zadávania zákaziek (ďalej len EVO) na obstaranie tovarov, služieb a
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VI.3.

prác. Každý záujemca sa zaregistruje do danej zákazky na internetovej stránke. Pre účasť v zákazke je nutná registrácia
cez systém EVO (www.evo.gov.sk). Postup registrácie je uvedený priamo na portáli EVO v časti Ako sa zaregistrovať.
A)Verejný obstarávateľ zaradí v rámci vyhodnotenia ponúk elektronickú aukciu implementovanú v systéme EVO. B) V
rámci danej zákazky bude použitá otvorená elektronická aukcia pre najnižšiu cenu, z tohto dôvodu verejný obstarávateľ
odporúča postupovať podľa Príručky k novej verzii modulu e-Aukcie zverejnenej na portáli EVO. C) Do elektronickej
aukcie bude zaradený uchádzač, ktorý predloží ponuku podľa pokynov uvedených v Súťažných podkladoch a splní
určené podmienky. D) Zaradeným uchádzačom po otvorení elektronickej aukcie systém EVO automaticky vygeneruje
notifikačný e-mail obsahujúci dve linky. Prvá linka obsahuje Výzvu na účasť v elektronickej aukcii a druhá linka je pre
vstup do aukčnej siene. Prílohou Výzvy na účasť v elektronickej aukcii bude Aukčný poriadok. 6.Technické predpoklady:
pre bezproblémovú účasť je nutné mať na pracovnej stanici: - operačný systém Windows - stabilné pripojenie na
internet - nainštalovaný niektorý z podporovaných webových prehliadačov. Internetový prehliadač musí podporovať 128
bitové SSL certifikáty pre šifrovanie komunikácie so serverom pomocou HTTPS - nastavený jazyk Slovenčina. Zároveň je
potrebné zabezpečiť doručovanie notifikačných e-mailov generovaných systémom EVO tzn. nastavenie mailového
servera uchádzača tak, aby prijímané mailové správy neboli blokované, vyhodnocované ako SPAM resp. ako škodlivé a
boli správne doručené. 7.Technické prekážky na strane verejného obstarávateľa, ktoré je možné preukázať, oprávňujú
verejného obstarávateľa zopakovať elektronickú aukciu v rámci danej zákazky na ten istý predmet obstarávania. O tejto
skutočnosti budú prostredníctvom systému EVO bezodkladne informovaní všetci uchádzači a bude im oznámený ďalší
postup.
8. Úspešný uchádzač pred podpisom zmluvy musí predložiť: a) Doklad o poistený zodpovednosti za škodu spôsobenú pri
výkone povolania vo výške minimálne 1,0 mil. EUR. b) Prílohu č. 2 Zmluvy o dielo splátkový kalendár. c) Doklad
preukazujúci plnenie ustanovenia článku 11.6 Zmluvy o dielo. 9. Verejný obstarávateľ pri opakovaní rovnakého alebo
porovnateľných stavebných prácach využije rokovacie konanie bez zverejnenia v súlade s §58 písm. j) zákona č.
25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v platnom znení. 10. Predmet zákazky bude financovaný z vlastných zdrojov
verejného obstarávateľa - Stodvadsať mesačných rovnomerných splátok po prevzatí diela v zmysle čl.7 Zmluvy o dielo.
Dátum odoslania tejto výzvy
09.10.2013
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