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VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK
HLAVIČKA FORMULÁRA
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1)

I.3)

I.4)
I.5)

NÁZOV A ADRESY
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
IČO: 00397474
Komenského 73, 041 81 Košice-Sever
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Miroslav Bartko
Telefón: +421 905907438
Email: miroslav.bartko@uvlf.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): www.uvlf.sk
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/1016
KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/428432
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
Adresa (URL): http://www.ezakazky.sk/uvlf/index.cfm?module=Item&page=Item&ItemID=93225302&
DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Organizácia riadená verejným právom
HLAVNÁ ČINNOSŤ
Vzdelávanie

ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1)
II.1.1)

II.1.2)
II.1.3)
II.1.4)

II.1.5)
II.1.6)
II.2)
II.2.2)
II.2.3)

II.2.4)
II.2.5)

ROZSAH OBSTARÁVANIA
Názov
Stavebné práce podľa požiadaviek na roky 2021 - 2024
Referenčné číslo: 128/2020/ZPL
Hlavný kód CPV
45000000-7
Druh zákazky
Práce
Stručný opis
Stavebné práce, bežná stavebná údržba najmä murárske práce, elektroinštalačné práce, plynoinštalačné práce,
obkladanie stien a dlážok, práce na rozvodoch vody a kanalizácie, stolárske a zámočnícke práce, oprava striech,
cestných šácht, asfaltovanie, atď.
Celková predpokladaná hodnota
3 000 000,00 EUR bez DPH
Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
OPIS
Dodatočné kódy CPV
45000000-7
Miesto dodania
Kód NUTS
SK042
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Areál UVLF v Košiciach, Komenského č. 73 v Košiciach, Jazdecký areál, Účelové zariadenie v Rozhanovciach, Študentský
domov a areál pri Hati č. 10 v Košiciach.
Opis obstarávania
Stavebné práce podľa požiadaviek verejného obstarávateľa
Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
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II.2.6)

Predpokladaná hodnota
3 000 000,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 48
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13)INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie

ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1)Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných
registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti
týkajúce sa osobného postavenia v súlade s § 32 ods.1 ZVO:
a)Splnenie podmienok účasti uchádzač preukáže predložením dokladov podľa § 32 ods. 2, 4 alebo 5 ZVO.
b) Verejný obstarávateľ oznamuje, že nie je oprávnený vyžiadať si informácie z informačných systémov daňových a
colných úradov, súdov, Generálnej prokuratúry, Sociálnej poisťovne, zdravotných poisťovní, a teda predloženie týchto
dokladov sa požaduje od uchádzača/záujemcu.
c)Splnenie podmienok účasti osobného postavenia môže preukázať aj zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov
podľa § 152 ods.1 ZVO.
d)Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa osobného
postavenia za každého člena skupiny osobitne.
e) Uchádzač nie je povinný predkladať doklady podľa bodov a) až c), môže preukázať splnenie podmienok účasti aj v
súlade s § 114 ods. 1 - čestným vyhlásením (príloha súťažných podkladov), v ktorom uvedie aj informácie o dokladoch,
ktoré sú priamo a bezodplatne prístupné v elektronických databázach.
III.1.2)Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: a)Verejný obstarávateľ požaduje, aby uchádzači predložili vyjadrením banky alebo
vyjadreniami bánk (bánk vtedy, ak záujemca má otvorených viac podnikateľských účtov vo viacerých bankách), že si
plní voči banke/bankám všetky záväzky, ktoré vyplývajú zo zriadenia účtu, prípadne z plnenia si záväzkov vyplývajúcich
z úverových vzťahov a na jeho bežný účet nie je vydaný exekučný príkaz na pohľadávku z účtu v banke. Nie je možné
nahradiť požadované potvrdenie, resp. potvrdenia príslušnej banky/bánk výpisom z účtu v príslušnej banke/bankách.
Vyjadrenie nie staršie ako tri mesiace k poslednému dňu na predkladanie ponuky.
b)Predloženie čestného vyhlásenia uchádzača, že v iných bankách nemá účty.
c)Uchádzač môže preukázať finančné a ekonomické postavenia v súlade s § 33 ods. 2 ZVO
d)Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa osobného
postavenia v súlade s §37 ZVO
e)Ak uchádzač alebo záujemca preukazuje finančné a ekonomické postavenie prostredníctvom inej osoby, ponuka musí
obsahovať originál dokladov za túto osobu alebo samostatný JED za túto osobu ňou podpísaný.
III.1.3)Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: a)Uchádzač v súlade s § 34 ods. 1 písm. g) ZVO v ponuke predloží údaje o vzdelaní a
odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácií osôb určených na plnenie zmluvy. U pracovníka - stavbyvedúci je potrebné
doložiť doklad o odbornej kvalifikácii v zmysle zákona č.138/1992 Zb v nadväznosti na zákon č.50/1976 Zb. s odborným
zameraním na pozemné stavby, alebo adekvátny ekvivalent vydaný v krajine sídla uchádzača, na základe ktorého môže
vykonávať uvedené činnosti v krajine svojho sídla. Doklad musí byť predložený ako:
a1) kópia opatrená originálnym odtlačkom pečiatky stavbyvedúceho a originálnym podpisom stavbyvedúceho
a2) zmluvný vzťah k uchádzačovi. Ak stavbyvedúci bude v zamestnaneckom vzťahu tak je potrebné predložiť zmluvu
alebo dohodu. Ak to bude subdodávateľ, tak je potrebné doložiť aj jeho osobné postavenie a zmluvu v súlade s § 34
ods. 3 ZVO.
a3) podpísané čestné vyhlásenie, že bude uchádzačovi plne k dispozícii pri plnení predmetu zákazky v prípade, že bude
uchádzač v tejto zákazke úspešný.
b)Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní v súlade s § 37 ZVO
c)Ak uchádzač alebo záujemca preukazuje technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť prostredníctvom inej osoby,
ponuka musí obsahovať originál dokladov za tuto osobu alebo samostatný JED za túto osobu ňou podpísaný.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2)Podmienky vykonania zákazky
a)Verejný obstarávateľ požaduje na plnenie zmluvy zábezpeku vo výške 10 000,00 eur .
b)Verejný obstarávateľ vyžaduje, aby úspešný uchádzač najneskôr v čase uzavretia zmluvy predložil Poistnú zmluvu
zodpovednosti za škody spôsobené verejnému obstarávateľovi svojou činnosťou .
III.2.3)Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky

ODDIEL IV: POSTUP
IV.1)
IV.1.3)

OPIS
Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Obstarávanie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody
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IV.2)
IV.2.2)
IV.2.6)
IV.2.7)

Rámcová dohoda s jediným uchádzačom
ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 03.11.2020 10:00
Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.03.2021
Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 03.11.2020 13:00
Miesto: Otváranie ponúk sa vykoná automaticky vo vyššie uvedenom čase a bude sprístupnené uchádzačom v nástroja
www.ezakazky.sk
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Otváranie ponúk bude sprístupnené len uchádzačom, ktorí
predložili ponuku.

ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2)

VI.3)

VI.5)

INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použije sa elektronické objednávanie
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1.Komunikácia a výmena informácií vo verejnom obstarávaní sa uskutočňuje písomne, prostredníctvom elektronických
prostriedkov v zmysle § 20 zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.
2.Súťažné podklady budú zverejnené v profile verejného obstarávateľa a každému zaregistrovanému záujemcovi k
dispozícii na komunikačnom elektronickom portáli www.ezakazky.sk bez obmedzenia.
3.Spôsob vyžiadania a poskytnutia súťažných podkladov:
a) hospodársky subjekt zadá do internetového vyhľadávača elektronickú adresu www.ezakazky.sk,
b) klikne na názov zákazky,
c) klikne na Žiadosť o účasť/o súťažné podklady,
d) prihlási sa do systému nasledovným spôsobom:
d1) ak už hospodársky subjekt má v systéme zriadené konto prihlási sa priamo svojimi, už poskytnutými prihlasovacími
údajmi (v prípade zabudnutých prihlasovacích údajov zvolí možnosť zaslania prihlasovacích údajov elektronicky na
elektronickú adresu;
d2) ak ešte hospodársky subjekt nemá zriadené konto v systéme, klikne na Registrácia a postupuje podľa pokynov
uvedených pre registráciu v systéme priamo na internetovej stránke www.ezakazky.sk.
e) Záujemcovi budú sprístupnené súťažné podklady a všetky ďalšie dokumenty súvisiace so súťažnými podkladmi
určené verejným obstarávateľom pre vypracovanie ponuky v elektronickom systéme na elektronickej adrese
www.ezakazky.sk
4.V prípade potreby vysvetlenia podmienok účasti vo verejnom obstarávaní, súťažných podkladov alebo inej sprievodnej
dokumentácie alebo iných dokumentov poskytnutých verejným obstarávateľom môže ktorýkoľvek zo záujemcov
požiadať dostatočne vopred o ich vysvetlenie priamo prostredníctvom elektronického systému www.ezakazky.sk.
Žiadosť o vysvetlenie musí byť doručená prostredníctvom elektronického komunikačného portálu www.ezakazky.sk.
Žiadosť o vysvetlenie nebude akceptovaná, ak bude doručená na emailovú adresu kontaktnej osobe verejného
obstarávateľa resp. iným spôsobom.
5.Vyššie uvedený postup platí aj v prípade, ak hospodársky subjekt získa súťažné podklady z Profilu verejného
obstarávateľa alebo iným spôsobom.
6.Podrobné vymedzenie a určenie doručovania dokladov a komunikácie so záujemcami a uchádzačmi verejný
obstarávateľ uvádza v súťažných podkladoch.
7.Uchádzač vo svojej ponuke predloží splnenie podmienok účasti, čestné vyhlásenia, požiadavky na predmet zákazky a
iné dokumenty bližšie uvedené v súťažných podkladov.
8.Uchádzač môže preukázať splnenie podmienok účasti aj v súlade s § 39 tak, že použije jednotný európsky
dokument.(JED). JED bude dostupný na webovej adrese www.ezakazky.sk. Hospodársky subjekt môže vyplniť len oddiel
časti IV - Globálny údaj bez toho, aby vyplnil iné časti oddielu IV.
9.Verejný obstarávateľ vylúči z verejného obstarávania uchádzača, ak na základe dôveryhodných informácií má dôvodné
podozrenie, že uchádzač alebo záujemca uzavrel v danom verejnom obstarávaní s iným hospodárskym subjektom
dohodu narúšajúcu hospodársku súťaž.
10.Verejný obstarávateľ odporúča hospodárskym subjektom priebežne sledovať profil verejného obstarávateľa a stránku
www.ezakazky.sk , na ktorej verejný obstarávateľ bude uverejňovať všetky dôležité informácie a dokumenty v súlade so
ZVO.
11.Zákazka je vyhlásená podľa § 112 až 114a ZVO, vyhodnocovanie splnenia podmienok účasti komisiou je neverejné a
v súlade s § 112 ods. 6 ZVO sa bude vyhodnocovať až po vyhodnotení cenových ponúk len u uchádzača, ktorý sa
umiestnil na prvom mieste.
12.Zábezpeka ponuky je stanovená vo výške 10 000.- €
13.Podmienky účasti, technické špecifikácie, kritéria na vyhodnotenie ponúk, podmienky plnenia zmluvy v tomto
obstarávaní nie sú predmetom zeleného obstarávania, obstarávania inovácií a nie je zamerané na sociálne aspekty.
DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
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