Výzva na predloženie ponuky - OPRAVA

Obec Horná Kráľová, Hlavná 17, 951 32 Horná Kráľová, IČO: 00 800 368

ZÁUJEMCOVIA

Vec: Výzva na predloženie ponuky - OPRAVA
Obec Horná Kráľová, so sídlom: Hlavná 17, 951 32 Horná Kráľová, IČO: 00 800 368, ako verejný
obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyhlásila zákazku v zmysle § 117 zákona č.
343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní na predmet zákazky:
„Vybudovanie zberného dvora“
Po uverejnení výzvy bolo zistené, že v predpokladanej hodnote zákazky je chyba, ktorá bola spôsobená
tým, že sa uviedla cena s DPH, pričom predpokladaná hodnota zákazky sa má určovať bez DPH.
Na základe uvedeného uverejňuje verejný obstarávateľ túto opravu výzvy na predloženie ponuky, ktorou
mení výzvu nasledovne:
1.

Bod 7 po oprave znie:
7. Predpokladaná hodnota zákazky: 98.920 EUR bez DPH
V prípade, ak ponuková cena uchádzača vrátane DPH bude vyššia ako predpokladaná hodnota
zákazky určená verejným obstarávateľom s DPH, môže verejný obstarávateľ považovať takúto
ponuku za neprijateľnú a má právo neprijať ju.

2.

Bod 12.2 po oprave znie:
12.2 Lehota na predkladanie ponúk uplynie: 21.09.2017 o 1000 hod.

3.

Bod 13.4 po oprave znie:
13.4 V prípade potreby vysvetliť informácie uvedené v tejto výzve na predkladanie ponúk alebo
v inej sprievodnej dokumentácii, môže ktorýkoľvek zo záujemcov požiadať o ich vysvetlenie
na adrese: Obec Horná Kráľová, Hlavná 17, 951 32 Horná Kráľová
Kontaktná osoba zodpovedná za vysvetľovanie: JUDr. Katarína Mrázová, mobil: +421 905
834056, e-mail: katka.mrazova@gmail.com. Za včas doručenú požiadavku uchádzača
o vysvetlenie informácii sa považuje požiadavka doručená v písomnej forme najneskôr do
14.09.2017 do 13,00 hod. Odpoveď na každú požiadavku o vysvetlenie informácií uvedených
vo výzve na predkladanie ponúk alebo v inej sprievodnej dokumentácii verejný obstarávateľ
bezodkladne oznámi všetkým záujemcom. Odporúča sa sledovať webové sídlo verejného
obstarávateľa, kde sa budú uverejňovať aj prípadné odpovede na požiadavky o vysvetlenie
informácií.
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4.

Bod 15.3, písm. e. po oprave znie (mení sa len hodnota referencie zo 110.000,- € na 98.000,- €):
e. Zoznam stavebných prác (podľa § 34 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o
verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov) rovnakého alebo
podobného charakteru ako je predmet zákazky (za stavebné práce rovnakého alebo
porovnateľného charakteru ako je predmet zákazky sa považujú zákazky na výstavbe
alebo rekonštrukcii pozemných stavieb v zmysle definície podľa § 43a ods. 2 Stavebného
zákona) uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného
obstarávania (tzv. rozhodné obdobie), s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia
stavebných prác.
Zoznam musí byť doplnený potvrdením:
- o uspokojivom vykonaní stavebných prác a
- zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok.
Verejný obstarávateľ taktiež vyžaduje, aby uchádzač uviedol pre každé stavebné práce aj
názov odberateľa (t. z. druhej zmluvnej strany), kontaktnú osobu odberateľa
a prípadne aj telefón na ňu a aj stručný opis predmetu zmluvy (aby bolo zrejmé, či
išlo o stavebné práce rovnakého alebo porovnateľného charakteru ako je predmet
zákazky, pokiaľ to nie je zrejmé už z názvu "referencie").
Verejný obstarávateľ bude uznávať zo zoznamu stavebných prác len tie časti stavebných
prác, ktoré boli uskutočnené v rozhodnom období, ak by išlo o stavebné práce, ktoré boli
začaté a/alebo ukončené mimo tohto rozhodného obdobia, uchádzač je povinný v tomto
prípade výslovne uviesť k takýmto stavebným prácam (referenciám) aj presný údaj o
tom, aký objem stavebných prác (v € bez DPH) bol uskutočnený v rozhodnom
období.
V prípade, ak budú v zmluvnej cene stavebných prác (v referenčnom liste) zarátané aj iné
stavebné práce ako požadované (za stavebné práce rovnakého alebo porovnateľného
charakteru ako je predmet zákazky sa považujú zákazky na výstavbe alebo rekonštrukcii
pozemných stavieb v zmysle definície podľa § 43a ods. 2 Stavebného zákona), uchádzač
je povinný uviesť cenu len za práce rovnakého alebo podobného charakteru, ako je
predmet zákazky uvedený v tomto bode. (Aby verejný obstarávateľ mohol
vyhodnotiť splnenie požadovanej minimálnej úrovne.)
Verejný obstarávateľ určil minimálny štandard (úroveň) na preukázanie splnenia tejto
podmienky skutočnosť, aby uchádzač preukázal uskutočnenie stavebných prác rovnakého
alebo porovnateľného charakteru ako je predmet zákazky (t. z. zákazky na výstavbe alebo
rekonštrukcii pozemných stavieb v zmysle definície podľa § 43a ods. 2 Stavebného
zákona) v rozhodnom období v minimálnom objeme 98.000,- € bez DPH v súčte s tým, že
žiadna jednotlivá "referencia" nesmie byť nižšia ako 98.000,- € bez DPH - t. z. minimálny
objem uskutočnených stavebných prác na jednu referenciu je 98.000,- € bez DPH.
V prípade nesplnenia vyššie uvedených podmienok minimálnej úrovne, bude toto
považované za nesplnenie podmienok účasti.
Pri každej referencii (t.z. pri každých uskutočnených stavebných prácach) platí:
- ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona o VO,
dokladom je referencia,
- ak odberateľom bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa
zákona o VO, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také 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.
Pozn.: Podľa § 12 ods. 2 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov platí, že: Referenciou na
účely tohto zákona je elektronický dokument obsahujúci potvrdenie o dodaní
tovaru, uskutočnení stavebných prác alebo poskytnutí služby.
Podľa § 12 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov platí, že: Evidencia referencií je
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informačný systém verejnej správy, ktorého správcom je úrad a v ktorom sa vedú
referencie od verejných obstarávateľov a obstarávateľov.
Podľa § 187 ods. 6 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov platí, že: Ak bola referencia
vyhotovená do 1. marca 2014, splnenie podmienky účasti podľa § 34 ods. 1 písm. a)
a b), ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ, je možné
preukázať dôkazom o plnení potvrdeným verejným obstarávateľom alebo
obstarávateľom.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo overiť hodnotenie a pravdivosť údajov u
odberateľov uvedených v zozname.
Ak bude v zozname uskutočnených stavebných prác alebo v potvrdení odberateľa
uvedený objem v inej mene ako euro použije sa na prepočet z inej meny na euro kurz
inej meny k mene euro, ktorý bol v období rokov 2012 až 2016 zverejnený ECB ako
posledný v príslušnom roku, príp. ak ide o rok 2017, bude použitý prepočet aktuálny ku
dňu predloženia ponuky. Príslušným rokom sa v rámci rozhodného obdobia rozumie rok, v
ktorom bola uzavretá zmluva, na základe ktorej sa uskutočňovali stavebné práce (t. z. nie
rok ukončenia alebo začatia stavebných prác). Tento prepočet vykoná uchádzač, pričom k
sume v pôvodnej mene sa uvedie suma v EUR a platný kurz.
Odôvodnenie vyžadovania tejto podmienky účasti:
Zoznam uskutočnených stavebných prác za predchádzajúcich 5 rokov má slúžiť na to,
aby zákazku realizoval taký uchádzač, ktorý už má skúsenosti s uskutočňovaním
stavebných prác rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov pri tejto podmienke bola určená primerane k
predpokladanej hodnote zákazky (je pod jej úrovňou) a k hodnotám referencii, ktoré bežne
dosahuje väčšina dodávateľov na trhu. Verejný obstarávateľ vyžaduje, aby uchádzač mal
skúsenosti s uskutočňovaním stavebných prác v rozsahu, ktorý určil a ktorý považuje za
primeraný a nediskriminačný, nakoľko práve skúsenosti s realizáciou zákaziek v tomto
minimálnom objeme majú vytvoriť predpoklad, že zákazku bude realizovať dostatočne
skúsený, odborne a technicky zdatný zmluvný partner. Práve skúsenosti uchádzača s
realizáciou obdobných zákaziek vytvárajú predpoklad pre kvalitné a odborné plnenie
zmluvy uzavretej s úspešným uchádzačom. Nakoľko zákazka bude financovaná z
verejných zdrojov, je o to potrebnejšie, aby bola zákazka zrealizovaná riadne, včas a
skúseným partnerom bez vážnejších technických a odborných problémov a práve
skúsenosti uchádzača by mali byť zárukou kvalitného plnenia.
Uchádzač môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť
technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto
prípade sa postupuje podľa § 34 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a
o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Dôležité upozornenie!!!!
V súlade s § 34 ods. 4 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a
doplnení niektorých zákonov verejný obstarávateľ vyžaduje, aby uchádzač a iná
osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej spôsobilosti
alebo odbornej spôsobilosti, zodpovedali za plnenie zmluvy spoločne. Za týmto
účelom žiada verejný obstarávateľ, aby v zmluve, ktorá sa vyžaduje podľa § 34 ods. 3
zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov bolo uvedené okrem iného aj ustanovenie, z ktorého bude nepochybne zrejmé,
že uchádzač a iná osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej
spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, zodpovedajú za plnenie zmluvy uzavretej
s verejným obstarávateľom spoločne. Za týmto účelom odporúča verejný obstarávateľ, aby
v zmluve bolo uvedené nasledovné ustanovenie (odporúčaný text):
Uchádzač ....................................(doplniť údaje uchádzača) a .............................. (doplniť
údaje osoby, ktorej kapacity sa využívajú) v postavení osoby, ktorej kapacity majú byť
použité na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti v zákazke
s nízkou hodnotou na uskutočnenie stavebných prác: „Vybudovanie zberného dvora“,
Príručka pre verejné obstarávanie
Príloha č. 5 – Výzva na predloženie ponuky
3

vyhlásenej Obcou Hornou Kráľová, so sídlom: Hlavná 17, 951 32 Horná Kráľová, sme si
vedomí toho, že verejný obstarávateľ v súlade s § 34 ods. 4 zákona č. 343/2015 Z. z. o
verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov vyžaduje, že uchádzač a
iná osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej spôsobilosti alebo
odbornej spôsobilosti, zodpovedajú za plnenie zmluvy spoločne. Spoločne teda
vyhlasujeme, že zodpovedáme za plnenie zmluvy uzavretej s verejným obstarávateľom
spoločne.

5. Bod 16.1 po oprave znie:
16.1Otváranie obálok s ponukami sa uskutoční dňa 21.09.2017 o 1300 hod. na adrese: Obec
Horná Kráľová Hlavná 17, 951 32 Horná Kráľová, zasadacia miestnosť.
6. Ostatné ustanovenia výzvy sa týmto nemenia.
Verejný obstarávateľ touto opravou mení pôvodnú výzvu na predloženie ponúk a preto upozorňuje
záujemcov, že pri vypracovávaní ponuky je potrebné zohľadniť tieto zmeny.

S úctou,

..........................................................
Emil Rábek, starosta

Príručka pre verejné obstarávanie
Príloha č. 5 – Výzva na predloženie ponuky
4

