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Vestník č. 35/2022 - 03.02.2022

OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
Druh postupu: Užšia súťaž
Druh zákazky: Tovary

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1)

I.3)

I.4)
I.5)

NÁZOV A ADRESY
Služby Kalná, s.r.o., r.s.p.
Vnútroštátne identifikačné číslo: 50102419
Červenej armády 55, 935 32 Kalná nad Hronom
Kód NUTS: SK023
Slovensko
Kontaktná osoba: Katarína Švajdová
Telefón: +421 948793394
Email: obstaravaniesp@kalna.eu
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): https://sluzbykalna.sk/
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/20303
KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/436699
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: iné (vyplňte prílohu A.I)
eBIZ Corp s.r.o.,
Vnútroštátne identifikačné číslo: 35758643
Lehotského 1 , 811 06 Bratislava
Kód NUTS: SK01
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Boris Kordoš
Telefón: +421 905890522
Email: boris.kordos@ebiz.sk
Adresa hlavnej stránky obstarávateľa (URL): https://www.ebiz.sk
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://sluzbykalna.sk/
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
Adresa (URL):
https://www.ezakazky.sk/sluzbykalna/index.cfm?module=customer&page=ShowProfile&ItemID=82189709&
DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Regionálna alebo miestna agentúra/úrad
HLAVNÁ ČINNOSŤ
Stavebná činnosť

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

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

ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
Názov:
Nákup konštrukčného materiálu, stavebného materiálu a súvisiacich tovarov
Referenčné číslo: eBIZ-07/2022
Hlavný kód CPV
44100000-1
Druh zákazky
Tovary
Stručný opis:
Predmetom je zriadenie dynamického nákupného systému na nákup konštrukčných, stavebných materiálov a súvisiacich
tovarov potrebných na výkon činností sociálneho podniku Služby Kalná s.r.o., r.s.p. vykonávaných na základe poverenia
zriaďovateľa, rôznych stavebných prác a rekonštrukcií. Podrobné vymedzenie a špecifikácia konkrétnych požadovaných
položiek predmetu zákazky, zadávanej v rámci zriadeného DNS, budú uvedené v jednotlivých výzvach na predkladanie
ponúk.
CPV: 03419000-0, 14200000-3, 14210000-6, 14211000-3, 31200000-8, 31210000-1, 31216200-5, 31220000-4,
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II.1.5)
II.1.6)
II.2)
II.2.2)

31230000-7, 31310000-2, 31320000-5, 31330000-8, 31340000-1, 31500000-1, 31524000-5, 31680000-6, 44100000-1,
44111000-1, 4111100-2, 44111200-3, 44111300-4, 44111400-5, 44111500-6, 44111520-2, 44111600-7, 44111700-8,
44111800-9, 44111900-0, 44112000-8, 44112120-5, 44112200-0, 44112210-3, 44112200-0, 44112230-9, 44112400-2,
44112500-3, 44112600-4, 44112700-5, 44113000-5, 44113100-6, 44113140-8, 44113320-4, 44113810-6, 44114000-2,
44114100-3, 44114200-4, 44114220-0, 44114250-9, 44115000-9, 44115100-0, 44115200-1, 44115210-4, 44115220-7
,44115400-3, 44131000-7, 44140000-3, 44141100-1, 44142000-7, 44160000-9, 44161200-8, 44161400-0, 44162000-3,
44162100-4, 44162300-6, 44162400-7, 44162500-8, 44163000-0, 44163100-1, 44163110-4, 44163111-1, 44163130-0,
44163160-9, 44164310-3, 44165000-4, 44170000-2, 4171000-9, 44172000-6, 44175000-7, 44190000-8, 44191000-5,
44192000-2, 44192200-4, 44200000-2, 44210000-5, 44221000-5, 44221100-6, 44221200-7, 44230000-1, 44221211-7,
44221220-3, 44231000-8, 44300000-3, 44312000-0, 44313000-7, 44313200-9, 44315000-1, 44320000-9, 44322000-3,
44330000-2, 44331000-9, 44332000-6, 44333000-3 ,44334000-0, 44400000-4, 44410000-7, 44411000-4, 44420000-0,
44423000-1, 44500000-5, 44510000-8, 44520000-1, 44530000-4, 44620000-2, 44621200-1, 44621220-7, 44622000-6,
44800000-8, 44810000-1, 44830000-7, 44900000-9
Celková odhadovaná hodnota
1 000 000,00 EUR bez DPH
Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
OPIS
Dodatočné kódy CPV
14200000-3
03419000-0
14210000-6
14211000-3
31200000-8
31210000-1
31216200-5
31220000-4
31230000-7
31310000-2
31320000-5
31340000-1
31500000-1
31524000-5
31680000-6
44100000-1
44111000-1
44111100-2

II.2.3)

II.2.4)

44111200-3
Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK023
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Služby Kalná, s.r.o., r.s.p., Červenej armády 55, 935 32 Kalná nad Hronom a územie obce Kalná nad Hronom, bližšie
definované v jednotlivých výzvach a objednávkach
Opis obstarávania:
Predmetom je zriadenie dynamického nákupného systému na nákup konštrukčných, stavebných materiálov a súvisiacich
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tovarov potrebných na výkon činností sociálneho podniku Služby Kalná s.r.o., r.s.p. vykonávaných na základe poverenia
zriaďovateľa, rôznych stavebných prác a rekonštrukcií. Podrobné vymedzenie a špecifikácia konkrétnych požadovaných
položiek predmetu zákazky, zadávanej v rámci zriadeného DNS, budú uvedené v jednotlivých výzvach na predkladanie
ponúk.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
1 000 000,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
24
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
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: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1)Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských
alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa podmienky účasti
týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 ZVO. Splnenie podmienok účasti preukazuje uchádzač dokladmi
podľa § 32 ods. 2 ZVO:
a)písm. a) doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace,
b)písm. b) doloženým potvrdením zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne nie starším ako tri mesiace,
c)písm. c) doloženým potvrdením miestne príslušného daňového úradu a miestne príslušného colného úradu nie starším
ako tri mesiace,
d)písm. d) doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace,
e)písm. e) doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu,
ktorý zodpovedá predmetu zákazky,
f)písm. f) doloženým čestným vyhlásením.
V súvislosti s využívaním údajov z informačných systémov verejnej správy podľa § 32 ods. 3 ZVO, uchádzač je povinný
predkladať všetky vyššie uvedené doklady, nakoľko verejný obstarávateľ nie je orgánom verejnej moci.
Ak uchádzač má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla,
miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva niektoré z dokladov alebo nevydáva ani rovnocenné doklady,
možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého
pobytu. Ak právo štátu uchádzača so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia Slovenskej
republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym
orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte sídla, miesta
podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača. Hospodársky subjekt, ktorý o zapísanie do zoznamu hospodárskych
subjektov požiadal, môže preukázať splnenie podmienok účasti osobného postavenia zápisom do zoznamu
hospodárskych subjektov podľa § 152 ods. 1 ZVO. Verejný obstarávateľ uzná rovnocenný zápis alebo potvrdenie o
zápise vydané príslušným orgánom iného členského štátu, ktorým uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti vo
verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ musí prijať aj iný rovnocenný doklad predložený uchádzačom alebo
záujemcom. Splnenie podmienky účasti, týkajúce sa osobného postavenia uchádzača, môže hospodársky subjekt
predbežne nahradiť podľa § 39 ZVO Jednotným európskym dokumentom
https://www.uvo.gov.sk/legislativametodikadohlad/jednotny-europsky-dokument-605.html.
III.1.2)Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Nepožaduje sa.
III.1.3)Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Nepožaduje sa.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3)Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky

ODDIEL IV: POSTUP
IV.1)
IV.1.1)
IV.1.3)
IV.1.6)

DRUH POSTUPU
Druh postupu
Užšia súťaž
Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Obstarávanie zahŕňa zriadenie dynamického nákupného systému
Informácie o elektronickej aukcii
Použije sa elektronická aukcia
Dodatočné informácie o elektronickej aukcii: V súlade so ZVO verejný obstarávateľ použije na zoradenie ponúk v DNS
elektronickú aukciu. Zúčastniť sa elektronickej aukcie môžu len uchádzači, ktorí predložili ponuku na konkrétnu zákazku
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IV.1.8)
IV.2)
IV.2.2)
IV.2.4)

IV.2.6)

zadávanú v DNS. Ďalšie informácie budú uvedené v súťažných podkladoch, výzve na predkladanie ponúk a bližšie
informácie o procese vo výzve na účasť v elektronickej aukcii.
Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Nie
ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 01.03.2022 10:00
Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
CS
SK
Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 12

ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1)
VI.2)

VI.3)

VI.4)
VI.4.1)

VI.4.4)

INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použije sa elektronické objednávanie
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
Komunikácia a výmena informácií vo verejnom obstarávaní t.j. pred aj po zaradení do DNS a pred aj po lehote na
predkladanie ponúk viažucej sa ku konkrétnej zákazke sa uskutočňuje písomne, prostredníctvom elektronických
prostriedkov v zmysle § 20 ZVO. Komunikácia vrátane doručovania pre účely tohto verejného obstarávania sa bude
uskutočňovať spôsobom určeným funkcionalitou elektronického nástroja eZakazky na portáli
https://www.ezakazky.sk/sluzbykalna/index.cfm?module=customer&page=ShowProfile&ItemID=82189709&.
Registrácia a prihlasovanie: - ak ešte záujemca nemá zriadené konto v elektronickom nástroji, klikne na tlačítko
registrovať nového dodávateľa, vyplní údaje a postupuje podľa pokynov uvedených pri registrácii v elektronickom
nástroji. Po registrácii mu bude na ním uvedenú e-mailovú adresu doručené prístupové údaje, ktorými sa prihlási do
elektronického nástroja. Ak už záujemca má v elektronickom nástroji zriadené konto, prihlási sa svojim prihlasovacím
menom a heslom; v prípade, ak ho zabudol, klikne na tlačítko Zabudli ste heslo? Po kliknutí na tlačítko sa zobrazí
jednoduchý formulár, kde je potrebné zadať prihlasovací e-mail a po kliknutí na tlačidlo Odoslať, elektronický nástroj
vygeneruje nové heslo a odošle ho na zadaný e-mail, ktorým sa záujemca prihlási do elektronického nástroja alebo
prihlási sa prostredníctvom eID. Vysvetlenie informácií potrebných na preukázanie splnenia podmienok účasti sa bude
uskutočňovať výlučne elektronicky a verejný obstarávateľ bezodkladne oznámi všetkým záujemcom, najneskôr však
šesť dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk za predpokladu, že o vysvetlenie sa požiada dostatočne vopred v
elektronickom nástroji www.ezakazky.sk. Momentom doručenia pre účely elektronickej komunikácie sa rozumie moment
odoslania informácií alebo dokumentov jednej strany komunikácie, nakoľko tieto sa nachádzajú okamžite v dispozičnej
sfére druhej strany komunikácie. Verejný obstarávateľ k zadávaniu konkrétnych zákaziek použive výzvu na predkladanie
ponúk vo vytvorenom DNS podľa § 61 ZVO. Výzva sa bude odosielať všetkým zaradeným záujemcom. Verejný
obstarávateľ si vyhradzuje právo meniť zmluvné podmienky v rámci konkrétnej výzvy na predkladanie ponúk. DNS bude
zriadený na obdobie 24 mesiacov odo dňa jeho zriadenia. Záujemca môže doklady k preukázaniu splnenia podmienok
účasti predbežne nahradiť jednotným európskym dokumentu podľa § 39 ZVO, avšak verejný obstarávateľ ho následne
vyzve na preukázanie splnenia podmienok účasti dokladmi, ktoré nahradil JEDom. Jednotný európsky dokument k
vyplneniu je dostupný na: https://www.uvo.gov.sk/legislativametodikadohlad/jednotny-europsky-dokument-605.html
Lehota uvedená v bode IV.2.6) tohto oznámenia je len orientačná a môže sa meniť v závislosti od konkrétnych výziev
na predkladanie ponúk a potrieb verejného obstarávateľa. Takisto si verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo
upraviť/zmeniť hlavné miesto dodania alebo plnenia v konkrétnej výzve na predkladanie ponúk.
Predmetné verejné obstarávanie nie je zelené verejné obstarávanie, nie je zamerané na sociálne aspekty a nie je
obstarávaním inovácií.
POSTUPY PRESKÚMANIA
Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98, 820 05 Bratislava
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98, 820 05 Bratislava
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
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VI.5)

DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
28.01.2022
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