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podľa § 99 zákona č. 25/2006 Z.z.
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Časť I.
Všeobecné informácie

1. IDENTIFIKÁCIA VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Verejný obstarávateľ  : Obec Čavoj
Sídlo : Čavoj 972 29
štatutárny zástupca : Ján Novotka
Bankové spojenie : DEXIA banka a.s.
č. účtu : 9000182001/5600
IČO : 318035
DIČ : 2021211643
Tel./fax : 046 / 54 58 002, 046 / 54 58 004
Mail : obec.cavoj@pobox.sk

 2. PREDMET OBSTARÁVANIA
2.1 Názov diela: „Rekonštrukcia a modernizácia ciest, spevnenie svahu pri ceste“.

2.2 Opis predmetu obstarávania, celkové množstvo alebo rozsah predmetu obstarávania :
PD rieši opravu značne poškodených asfaltových ciest v obci ako aj opravu ciest so štrkovým
povrchom na asfaltový povrch. Spevnenie svahu sa vykoná oporným múrom z betónových
šalovacích tvárnic, ktoré budú osadené do betónových základov. Podrobný opis práce je
v projektovej dokumentácii spolu s priloženým výkazom-výmer, ktoré tvoria súčasť súťažných
podkladov.

3. KOMPLEXNOSŤ DODÁVKY

Uchádzač musí predložiť ponuku na celý predmet obstarávania.

4. ZDROJ FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV
Financovanie bude zo štrukturálnych fondov EÚ, z Operačného programu - „Modernizácia obce
podporovaná zo skupiny dotačných opatrení č. 3.4 obnova a rozvoj obcí, občianskej vybavenosti
a služieb z Programu rozvoja vidieka SR 2007-2013“.

 5. ZMLUVA

5.1 Zmluva o dielo.

5.2 Podrobné vymedzenie zmluvných podmienok na poskytnutie požadovanej práce tvorí časť
B.3 Minimálne zmluvné podmienky poskytnutia práce,  B.1 Opis práce  a  B.2  Spôsob určenia
ceny.

6. MIESTO A TERMÍN POSKYTNUTIA PRÁCE

6.1 Miesto poskytnutia práce: Obec Čavoj.
6.2 Trvanie zmluvy alebo lehota realizácie prác: lehota realizácie do 31.10.2010.
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7.  OPRÁVNENÝ UCHÁDZAČ

7.1 Ponuku môže predložiť vyzvaný uchádzač a uchádzač, ktorý si vyžiadal súťažné podklady a
ktorému sa súťažné podklady poskytli.

7.2 Právnická osoba, ktorej zakladateľ, člen, alebo spoločník je politická strana, alebo politické
hnutie sa súťaže nemôže zúčastniť.

7.3 Verejný obstarávateľ umožní skupine účasť v súťaži. Skupina preukazuje splnenie podmienok
osobného postavenia  (predloženie dokladu o oprávnení podnikať) podľa §26 zák. č. 25/2006
Z. z. o verejnom obstarávaní za každého člena skupiny osobitne a podmienku účasti –
technickú a odbornú spôsobilosť (referenčné stavby) podľa § 28 ods.1 spoločne. V prípade, že
jej ponuka bude prijatá, musia pre riadne plnenie Zmluvy vytvoriť právnu formu v zmysle
platnej legislatívy.

8. PREDLOŽENIE PONUKY
8.1 Uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku. Súčasťou ponuky musia byť:

8.1.1 návrh zmluvy podpísaný uchádzačom, jeho štatutárnym orgánom alebo členom
štatutárneho orgánu alebo iným zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený konať
v mene uchádzača v záväzkových vzťahoch,

8.1.2 doklady a dokumenty požadované vo výzve a podľa týchto súťažných podkladov v
časti A2,

8.1.3 čestné vyhlásenia podľa časti A3,
8.2 Uchádzač predloží ponuku v uzavretom obale podľa bodu 21 osobne alebo poštovou zásielkou

na adresu uvedenú v bode 22.1  a v lehote na predkladanie ponúk podľa bodu 22.2.
8.3 V prípade, že uchádzač predloží ponuku prostredníctvom poštovej zásielky, je podľa bodu

22.2 rozhodujúci termín doručenia ponuky verejnému obstarávateľovi.
8.4 Pri osobnom doručení ponuky uchádzačom na adrese uvedenej v bode 22.1, verejný

obstarávateľ vydá uchádzačovi potvrdenie o jej prevzatí s uvedením miesta, dátumu a času
prevzatia ponuky.

8.5 Ak súčasťou ponuky nebude návrh zmluvy podľa bodu 8.1.1, doklady a dokumenty podľa
bodu 8.1.2 alebo dokumenty podľa bodu 8.1.3 bude táto ponuka zo súťaže vylúčená.

9. VARIANTNÉ RIEŠENIE

9.1 Neumožňuje sa predložiť variantné riešenie.

10. PLATNOSŤ PONUKY

10.1 Ponuky zostávajú platné počas lehoty viazanosti ponúk stanovenej do 31.10.2009.

11. NÁKLADY NA PONUKU

11.1 Všetky výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez finančného
nároku voči obstarávateľovi.

11.2 Ponuky doručené na adresu uvedenú v bode 22.1 a predložené v lehote na predkladanie ponúk
podľa bodu 22.2, sa počas plynutia lehoty viazanosti a po uplynutí lehoty viazanosti ponúk
podľa bodu 10 uchádzačom nevracajú. Zostávajú ako súčasť dokumentácie o podprahovej
zákazke.
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Časť II.
Dorozumievanie a vysvetľovanie

12. DOROZUMIEVANIE MEDZI VEREJNÝM OBSTARÁVATEĽOM A UCHÁDZAČMI

12.1 Poskytovanie vysvetlení a iné dorozumievanie (ďalej len „informácie“) medzi verejným
obstarávateľom a uchádzačmi sa zo strany obstarávateľa bude uskutočňovať písomnou
formou.

12.2 V prípade zistenia chýb resp. neúplnosti výkazu výmer môže uchádzač požiadať písomne
o vysvetlenie, na ktoré podá obstarávateľ vysvetlenie resp. doplnenie po prerokovaní s GP do 3
dní.

12.3 Pri poskytnutí informácií napríklad elektronickou poštou, faxom a pod. (ďalej len
„elektronické prostriedky“), ktorými nemožno trvalo zachytiť ich obsah, tieto informácie sa
doručia aj v písomnej forme, najneskôr do 3 dní odo dňa odoslania informácie elektronickými
prostriedkami, pri dodržaní zákonom stanovených lehôt.

12.4 Pri zistení rozdielov medzi obsahom informácie bez trvalého zachytenia obsahu a informácie
doručenej v písomnej forme je rozhodujúca písomná forma.

13. VYSVETĽOVANIE A DOPLNENIE SÚŤAŽNÝCH PODKLADOV

13.1 V prípade potreby objasniť súťažné podklady, môže ktorýkoľvek z uchádzačov podľa bodu 12
požiadať o ich vysvetlenie priamo u zodpovednej osoby na adrese: KOODIS s.r.o., Pázmánya
č.3, 927 01 Šaľa, tel./fax: 031 770 4193, mobil: 0905 607388, e-mail: koodis.sala@koodis.sk.

13.2 Za včas doručenú požiadavku uchádzača o vysvetlenie súťažných podkladov sa považuje
požiadavka doručená v písomnej forme podľa bodu 13.1 najneskôr do 09.06.2009.

13.3 Odpoveď na každú požiadavku o vysvetlenie súťažných podkladov, predloženej zo strany
ktoréhokoľvek uchádzača podľa bodu 12.2 a 13.2, sa preukázateľne oznámi do troch dní od
doručenia požiadavky všetkým uchádzačom, ktorí si prevzali súťažné podklady.

14. OHLIADKA MIESTA POSKYTNUTIA PRÁCE

14.1 Uchádzačom sa odporúča vykonať ohliadku miesta stavby, aby si sami overili a získali
potrebné informácie, nevyhnutné na prípravu a spracovanie ponuky. Výdavky spojené
s ohliadkou miesta poskytnutia práce idú na ťarchu uchádzača.

14.2 Uchádzači, ktorí prejavia záujem o vykonanie ohliadky miesta stavby, dostanú informácie od
starostu obce Jána Novotku.

Časť III.
Príprava ponuky

15. JAZYK PONUKY

15.1 Celá ponuka, tiež doklady a dokumenty v nej predložené musia byť vyhotovené v slovenskom
jazyku alebo českom jazyku.

15.2 Ak ponuku predkladá uchádzač so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, musí predložiť
doklady, ktorými preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnej súťaži v pôvodnom jazyku
a súčasne doložené úradným prekladom do slovenského jazyka. To sa netýka dokladov
predložených v ponuke uchádzača, ktoré sú vyhotovené v českom jazyku. V prípade zistenia
rozdielov v obsahu predložených dokladov je rozhodujúci preklad v slovenskom  jazyku.
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16. OBSAH  PONUKY
16.1 Ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať:

16.1.1 doklady a dokumenty  podľa časti A2 – podmienky účasti,
16.1.2 doklady a dokumenty podľa časti A3 – ostatné súčasti ponuky.

17. SPLNENIE PODMIENOK ÚČASTI UCHÁDZAČOV

17.1 Hodnotenie splnenia podmienok účasti uchádzačov bude založené na posúdení predložených
dokladov na splnenie podmienok účasti uvedených v časti A.2 Podmienky účasti uchádzačov.

17.2 Uchádzač môže predložiť aj iný doklad alebo dokument ako je požadovaný v časti ak ním
preukáže požadované skutočnosti.

17.3 Ak uchádzač nepredloží niektorý z požadovaných dokladov alebo dokumentov a nebude
spĺňať podmienky účasti podprahovej zákazky a bude z podprahovej zákazky vylúčený.

18. ZÁBEZPEKA
18.1 Zábezpeka sa nepožaduje.

19. MENA A CENY UVÁDZANÉ V PONUKE
19.1 Navrhovaná  zmluvná  cena  musí  byť stanovená  podľa   §  3  zákona  NR  SR č.18/1996 Z. z.

o cenách v znení neskorších predpisov.

19.2 Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena bude vyjadrená v eurách.

19.3 Ak je uchádzač platcom dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“), navrhovanú zmluvnú
cenu uvedie v zložení:
19.3.1 navrhovaná zmluvná cena bez DPH, DPH a navrhovaná zmluvná cena vrátane DPH.
19.3.2 Ak uchádzač nie je platcom dane z pridanej hodnoty navrhovanú zmluvnú cenu uvedie

bez DPH s jasným vyznačením, že nie je platca DPH.

20. VYHOTOVENIE PONUKY
20.1 Ponuka musí byť vyhotovená v písomnej forme a to písacím strojom alebo tlačiarňou počítača,

perom s nezmazateľným atramentom a pod.

20.2 Doklady a dokumenty tvoriace obsah ponuky, požadované vo výzve a týchto súťažných
podkladoch, musia byť v ponuke predložené ako originály alebo úradne overené kópie
týchto dokladov alebo dokumentov, pokiaľ nie je určené inak.

Časť IV.
Predkladanie ponúk

21. OZNAČENIE OBALOV PONÚK

21.1 Uchádzač vloží ponuku do samostatného obalu. Obal musí byť uzatvorený.

21.2 Obal ponuky musí obsahovať nasledovné údaje:
21.2.1 adresu uvedenú v bode 22.1,
21.2.2 adresu uchádzača (názov alebo obchodné meno a adresa sídla alebo miesta

podnikania),
21.2.3 označenie: „SÚŤAŽ - NEOTVÁRAŤ“,
21.2.4 označenie heslom podprahovej zákazky:

„Rekonštrukcia a modernizácia ciest, spevnenie svahu pri ceste“
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22. MIESTO A LEHOTA NA PREDKLADANIE PONÚK
22.1 Ponuky je potrebné doručiť na adresu:

Názov: Obec Čavoj
Sídlo: Obecný úrad Čavoj
Obec (mesto): Čavoj,  972 29

22.2 Lehota na predkladanie ponúk uplynie: 18.6.2009 o 12.00 hod.

22.3 Ponuka predložená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk uvedenej v bode 22.2 sa vráti
uchádzačovi neotvorená.

23. DOPLNENIE, ZMENA A ODVOLANIE PONUKY

Uchádzač môže predloženú ponuku dodatočne doplniť, zmeniť alebo odvolať do uplynutia lehoty na
predkladanie ponúk podľa bodu 22.2.

Časť V.
Otváranie a vyhodnotenie ponúk

24. OTVÁRANIE OBÁLOK S PONUKAMI

24.1 Otváranie obálok s ponukami sa uskutoční dňa 18.6.2009 o 12.00 hod. na adrese: Obecný
úrad Čavoj.

24.2 Na otváraní obálok s ponukami sa môžu zúčastniť oprávnení uchádzači podľa bodu 7.1,  ktorí
predložili ponuky. Na otváraní obálok s ponukami môže byť uchádzač zastúpený štatutárnym
orgánom alebo členom štatutárneho orgánu uchádzača alebo osobou splnomocnenou na jeho
zastupovanie.

24.3 Uchádzač (fyzická osoba), štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu uchádzača
(právnická osoba) sa preukáže na otváraní obálok s ponukami preukazom totožnosti. Poverený
zástupca uchádzača sa preukáže preukazom totožnosti a splnomocnením na zastupovanie.

24.4 Na otváraní obálok s ponukami za účasti uchádzačov podľa bodov 24.1 až 24.3 sa všetkým
zúčastneným z predložených ponúk zverejnia názvy alebo obchodné mená,  adresy alebo sídla
všetkých uchádzačov a ich ponukové ceny.

24.5 Všetkým uchádzačom podľa bodu 7.1, ktorí predložili ponuky, bude doručený záznam
z otvárania obálok s ponukami s uvedením zoznamu uchádzačov a ich ponukovou cenou.

25. DÔVERNOSŤ PROCESU VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA

25.1 Informácie, týkajúce sa preskúmania, vysvetlenia, vyhodnotenia, vzájomného porovnania
ponúk a odporúčaní prijatia ponuky sú dôverné. Členovia komisie na vyhodnotenie ponúk
a zodpovedné osoby verejného obstarávateľa nesmú počas prebiehajúceho procesu vyhlásenej
súťaže - podprahová zákazka poskytnúť alebo zverejniť uvedené informácie ani uchádzačom,
ani žiadnym iným osobám.

25.2 Informácie, ktoré uchádzač v ponuke označí za dôverné, nebudú zverejnené, okrem údajov
podľa bodu 24.4.

26. PRESKÚMANIE PONÚK
26.1 Do procesu vyhodnocovania ponúk budú zaradené tie ponuky, ktoré:
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26.1.1 obsahujú náležitosti určené v bode č.16,
26.1.2 zodpovedajú požiadavkám a podmienkam uvedeným vo výzve a v týchto súťažných

podkladoch.

27. PRIJATIE PONUKY DO HODNOTENIA
27.1 Platnou ponukou, ktorá postúpi do ďalšieho hodnotenia bude ponuka, ktorá splní všetky

podmienky účasti v súťaži a zároveň neobsahuje žiadne obmedzenia alebo výhrady, ktoré sú v
rozpore s  požiadavkami a  podmienkami uvedenými verejným obstarávateľom vo výzve a  v
týchto súťažných podkladoch. Ostatné ponuky uchádzačov budú zo súťaže vylúčené.

27.2 Uchádzač bude upovedomený o vylúčení jeho ponuky s uvedením dôvodu vylúčenia.

28. VYSVETĽOVANIE PONÚK

28.1 Uchádzač môže byť požiadaný o písomné vysvetlenie svojej ponuky. Nesmie však byť
vyzývaný a ani nesmie byť prijatá ponuka uchádzača na zmenu, ktorou by sa ponuka
zvýhodnila.

28.2 Uchádzač bude požiadaný o odôvodnenie návrhu ceny v prípade, ak bude ponuka obsahovať
neobvykle nízku cenu.

28.3 V odôvodnení návrhu ceny musí uchádzač preukázať, že ním stanovená cena zahŕňa všetky
náklady súvisiace s realizáciou diela podľa § 2 a 3 zákona NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách
v znení neskorších predpisov.

28.4 Z procesu vyhodnocovania bude vylúčená ponuka uchádzača:
28.4.1 ak komisia neuzná odôvodnenie návrhu ceny za dostatočné alebo
28.4.2 ak uchádzač neodôvodní návrh ceny v lehote určenej komisiou alebo v lehote

siedmich dní odo dňa doručenia žiadosti, ak komisia lehotu neurčila.

29. MENA NA VYHODNOTENIE PONÚK

Ceny uvedené v ponukách uchádzačov sa budú vyhodnocovať v eurách.

30. HODNOTENIE PONÚK

Ponuky uchádzačov, ktoré neboli vylúčené zo súťaže, budú vyhodnocované len podľa kritéria na
hodnotenie ponúk uvedeného vo výzve.

Časť VI.
Prijatie zmluvy

31. OZNÁMENIE O PORADÍ ÚSPEŠNOSTI PONÚK

Každému uchádzačovi, ktorého ponuka bola vyhodnocovaná, bude doručené oznámenie o úspešnosti
resp. neúspešnosti ponuky s odôvodnením.

32. PRIJATIE ZMLUVY
Návrh zmluvy predložený uchádzačom, ktorého ponuka bola najúspešnejšia, bude prijatý v lehote
viazanosti ponúk.
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A.2  PODMIENKY ÚČASTI UCHÁDZAČOV

1. Doklad o oprávnení podnikať, v ktorom musí byť zapísaný predmet podnikania oprávňujúci
uchádzača na poskytnutie práce podľa predmetu súťaže - originál alebo overená kópia,
1.1 živnostenské oprávnenie alebo výpis zo živnostenského registra (predkladá fyzická osoba –

podnikateľ, príspevková organizácia – podnikateľ),
1.2 výpis z obchodného registra (predkladá právnická osoba – podnikateľ, fyzická osoba –

podnikateľ zapísaný v obchodnom registri).

2. Doklady o referenciách
2.1 Potvrdením o zrealizovaní minimálne dvoch obdobných stavieb s RN nad 5 mil. Sk

zrealizovaných v priebehu posledných 5 rokov (2004 – 2008), ktorý bude potvrdený
odberateľom.
Potvrdenie stavebných prác bude v hlavičke obsahovať:
- názov/obchodné meno odberateľa,
- dátum začatia a ukončenia stavby,
- zmluvnú cenu celkove s DPH,
- adresu odberateľa, vrátane telefónnych čísel, u ktorých si možno overiť predkladané

informácie.

A.3  ĎALŠIE DOKLADY POŽADOVANÉ VEREJNÝM OBSTARÁVATEĽOM

ČESTNÉ PREHLÁSENIE

1. Ako štatutárny orgán uchádzača predmetu obstarávania vo verejnej súťaži čestne vyhlasujem,
že:
- všetky údaje uvedené v ponuke sú pravdivé a úplné,
- súhlasíme s podmienkami určenými verejným obstarávateľom,
- všetkému, čo bolo v súťažných podmienkach sme porozumeli, na to, čo nám nebolo jasné

sme  využili možnosť dorozumievania,
- sme si vedomí, že ak naša ponuka nebude obsahovať všetky náležitosti požadované

verejným obstarávateľom, budeme zo súťaže vylúčený,
- umožníme výkon kontroly zo strany oprávnených kontrolných zamestnancov v zmysle

predpisov Európskeho spoločenstva a predpisov SR.
2. Čestné prehlásenie uchádzača, že nie je voči nemu vedené konkurzné konanie, nie je

v konkurze, v likvidácii ani nebol proti nemu zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre
nedostatok majetku.

A.4 KRITÉRIÁ NA HODNOTENIE PONÚK A PRAVIDLÁ ICH UPLATNENIA

1. Kritérium je totožné s kritériom uvedeným vo výzve
Kritérium
Cena vrátane DPH               ________________________________________________  100 %

2. Komisia cenové ponuky zoradí od  najnižšej ceny po najvyššiu cenu. Najnižšia cenová ponuka bude
ohodnotená bodom 1, druhá ponuka v poradí bude ohodnotená bodom 2 atď.

3.  Víťazná  bude  ponuka  uchádzača,  ktorá  získa  najmenej  bodov  sa  umiestni  na  prvom   mieste,  t.j.,
najnižšia cenová ponuka.

Víťazom verejnej súťaže sa stane uchádzač, ktorého cenová ponuka bude najnižšia.
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B.1  OPIS PRÁCE

PD rieši opravu značne poškodených asfaltových ciest v obci ako aj opravu ciest so štrkovým
povrchom na asfaltový povrch. Spevnenie svahu sa vykoná oporným múrom z betónových
šalovacích tvárnic, ktoré budú osadené do betónových základov. Podrobný opis práce je
v projektovej dokumentácii vypracovanej Aut. Ing. Valentinom Jefremovom spolu s priloženým
výkazom-výmer, ktoré tvoria súčasť súťažných podkladov.

B.2 SPÔSOB URČENIA CENY

Uchádzačom navrhovaná zmluvná  cena bude vyjadrená  v €.

1. Cenovú ponuku žiadame spracovať v nasledovnom členení:

1.1 Ponuková cena podľa rozsahu z výkazu výmer a zo špecifikácie (s ocenením  každej   položky)
na stavebnú časť.

1.2 Doplnené položky, ktoré prípadne chýbali v špecifikácii, ale súvisia s definovaným rozsahom
a ich realizácia je nevyhnutná k riadnemu ukončeniu diela a bola v lehote podľa súťažných
podmienok písomne oznámená obstarávateľovi, ktorý ju po konzultácii s GP potvrdil ako
doplnok k výkazu výmer.

2. Cenu uviesť nasledovne:

2.1 Celkové ocenenie jednotlivých položiek špecifikácie stavebná časť bez DPH s DPH

2.2 Celkové ocenenie  doplnených položiek podľa bodu 1.2 bez DPH s DPH

Celková ponuková bez DPH s DPH

3. Cena uvedená v návrhu zmluvy musí obsahovať cenu za celý rozsah predmetu, t.j. sumár všetkých
položiek súvisiacich s výstavbou a vychádza z oceneného výkazu položiek predloženého
uchádzačom resp. doplnený uchádzačom.

4. Uchádzač musí v cene diela uviesť pre každú požadovanú položku aj  jednotkovú cenu. Celková
cena je daná súčinom  jednotkovej ceny a množstva uvedeného vo výkaze položiek. Položka
uvedená vo výkaze položiek, pre ktorú uchádzač neuvedie jednotkovú cenu, bude považovaná za už
zahrnutú v iných cenách.

5. Cena za obstarávanú prácu musí byť stanovená v zmysle zákona NR SR č.18/1996 Z. z.
o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č.87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva
zákon NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.

B.3  MINIMÁLNE ZMLUVNÉ PODMIENKY POSKYTNUTIA PRÁCE

1. Platby za zrealizované práce na základe zisťovacieho protokolu podpísaného stavebným
dozorom.

2. Záruka na stavbu 5 rokov.

3. Predpokladaná lehota realizácie maximálne do 31.10.2010.

4. Podrobnejšie popísané v návrhu ZoD.


