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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
Obec Veľké Leváre
IČO: 00310115
Štefánikova 747, 908 73 Veľké Leváre
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Richard Nimsch
Telefón: +421 347794316
Email: ocuvl@stonline.sk
Fax: +421 347794317
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): http://www.levare.sk
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/4559
KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/426811
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
Adresa (URL): https://www.ezakazky.sk/velkelevare/index.cfm?module=Item&page=Item&ItemID=80826959&
DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Regionálny alebo miestny orgán
HLAVNÁ ČINNOSŤ
Všeobecné verejné služby

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)

ROZSAH OBSTARÁVANIA
Názov
Zariadenie pre seniorov a denný stacionár Veľké Leváre- stavebné práce
Referenčné číslo: eBIZ-13/2020
Hlavný kód CPV
45000000-7
Druh zákazky
Práce
Stručný opis
Predmetom zákazky je realizácia Projektu rekonštrukcie budovy na požiadavky pre Zariadenie pre seniorov.
Celková predpokladaná hodnota
598 126,61 EUR bez DPH
Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
OPIS
Dodatočné kódy CPV
45112000-5
45262500-6
45315000-8
45321000-3
45331000-6
45332000-3
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45421100-5
45421160-3
45431000-7

II.2.3)

II.2.4)

II.2.5)

45442100-8
Miesto dodania
Kód NUTS
SK01
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
obec Veľké Leváre
Opis obstarávania
Presný rozsah stavebných prác je uvedený v projektovej dokumentácii, ktorá tvorí prílohu č. 1 súťažných podkladov, v
časti súťažných podkladov B.1 Opis predmetu zákazky a vo Výkaze výmer, ktorý tvorí prílohu č. 2 súťažných podkladov.
Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Kritériá kvality
Názov: Celková cena za predmet zákazky s DPH vyjadrená v EUR
Relatívna váha: 98
Názov: Lehota výstavby (lehota plnenia predmetu zákazky) vyjadrená v celých kalendárnych dňoch odo dňa odovzdania
staveniska
Relatívna váha: 2

Cena
Relatívna váha: 98
II.2.6) Predpokladaná hodnota
598 126,61 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v dňoch: 240
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: Áno
Identifikácia projektu: IROP-PO2-SC211-2018-27

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: Uchádzač musí preukázať splnenie všetkých podmienok účasti týkajúcich sa
osobného postavenia uvedených v § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o verejnom obstarávaní"). Uchádzač preukáže dokladmi podľa § 32
ods.2, resp. ods. 4 a 5 zákona o verejnom obstarávaní že spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia
podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní.
V súlade s ustanovením § 113 ods. 2 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní, verejný obstarávateľ poskytuje
informáciu o dokladoch, ktoré sa z dôvodu použitia údajov z informačných systémov verejnej správy nepredkladajú
takto:
-uchádzač nemusí predkladať doklady podľa § 32 ods. 1 písm. a) až c) a písm. e) zákona o verejnom obstarávaní
-uchádzač nemusí predkladať doklad, ak je zapísaný v zozname hospodárskych subjektov na UVO
III.1.2)Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: Nevyzaduje sa
III.1.3)Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: -Podľa § 34 ods. 1 písm. b) - zoznamom stavebných prác uskutočnených za
predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania 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, 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,
doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené,
-Podľa § 34 ods. 1 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní: Údaje o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej
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kvalifikácií osôb určených na plnenie zmluvy alebo riadiacich zamestnancov.

-Podľa § 34 ods. 1 písm. h) a § 36 uvedením environmentálneho manažérstva, ktoré uchádzač alebo záujemca použije
pri plnení zmluvy alebo koncesnej zmluvy.
-Podľa § 34 ods.1 písm. d) v súbehu s § 35 zákona o verejnom obstarávaní, systém manažérstva kvality
Skupina dodávateľov (§ 37) preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa technickej
spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti spoločne. Oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo
poskytovať službu preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky alebo koncesie, ktorú má
zabezpečiť.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: V etape predkladania ponúk môže uchádzač využiť inštitút čestného
vyhlásenia alebo JED kde uvedie aké podmienky účasti spĺňa.
Ak uchádzač predkladá čestné vyhlásenie, alebo jednotný európsky dokument, predkladá tento doklad v needitovateľné
forme napr. pdf. Tieto súbory uvedie do zoznamu v Krycom liste ponuky.
Pozn.: ak uchádzač predkladá JED nepostačuje vyplniť iba tzv. Globálny údaj, že spĺňa podmienky účasti.
Uchádzač môže predkladať dokumenty na základe ekvivalentných predpisov v krajine pôvodu.
Verejný obstarávateľ bude akceptovať aj ekvivalenty dokladov a doklady vystavené inými členskými štátmi EÚ.
V etape predkladania ponúk, uchádzač môže za účelom splnenia podmienok účasti predložiť čestné vyhlásenie alebo
JED (príloha č. 11 SP), Tieto doklady uvedie v Krycom liste ponuky.
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.
Nakoľko prevádzkovateľ Vestníka verejného obstarávania vo formulári výzvy na predkladanie ponúk limituje počet
znakov, ktoré je možné vložiť v tomto formulári do polí s textovým atribútom, nie je možné v texte Výzvy uviesť
podmienky účasti v plnom znení.
Z uvedeného dôvodu boli v texte Výzvy uvedené podmienky účasti len s odkazom na príslušné zákonné ustanovenia, a
nižšie uvádzame ich kompletné znenie vrátane ich minimálnej úrovne štandardu aj s odôvodnením potreby a
primeranosti stanovenej podmienky, pričom verejný obstarávateľ, ako aj Zodpovedná osoba, sa zbavujú akejkoľvek
zodpovednosti za takýto postup zverejnenia podmienok účasti.
Podmienky účasti uvedené vo Výzve sú v plnom súlade s podmienkami účasti uvedenými v tejto časti súťažných
podkladov, pričom v súťažných podkladoch je určená minimálny požadovaná úroveň a sú len podrobnejšie rozpísané.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2)Podmienky vykonania zákazky
- Výkonnostnú záruku v hodnote 5 % z hodnoty diela zloží úspešný uchádzač v zmysle ustanovenia zmluvy.
- Úspešný uchádzač predloží ku dňu podpisu zmluvy overenú fotokÓpiu poistnej zmluvy zodpovednosti za škodu
spÔsobenú pri výkone podnikateľskej činnosti, kýie bude zabezpečené počas celej doby realizácie zákazky v inimálnej
výške 200 000 EUR alebo ekvivalent v inei mene."
III.2.3)Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky

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

IV.2)
IV.2.2)
IV.2.6)
IV.2.7)

OPIS
Informácie o elektronickej aukcii
Použije sa elektronická aukcia
Dodatočné informácie o elektronickej aukcii: Elektronická aukcia (ďalej len e-aukcia) je na účely tohto zákona je
opakujúci sa proces, ktorý využíva elektronické systémy certifikované podľa § 151 zákona o verejnom obstarávaní na
predkladanie nových cien smerom nadol, nových cien upravených smerom nadol a nových hodnôt, ktoré sa týkajú
určitých prvkov ponúk, alebo nových hodnôt, ktoré sa týkajú určitých prvkov ponúk.
ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 04.02.2021 09:00
Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 30.12.2021
Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 04.02.2021 10:00
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Miesto: prostredníctvom elektronického nástroja www.ezakazky.sk
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: je neverejné

ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.3)

VI.5)

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
Komunikácia a výmena informácií vo verejnom obstarávaní sa uskutočňuje písomne, prostredníctvom elektronických
prostriedkov v zmysle § 20 zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní. Komunikácia vrátane doručovania pre účely
tohto verejného obstarávania sa bude uskutočňovať spôsobom určeným funkcionalitou elektronického nástroja
eZakazky na portáli www.ezakazky.sk. Súťažné podklady budú každému zaregistrovanému záujemcovi k dispozícii na
komunikačnom elektronickom portáli www.ezakazky.sk bez obmedzenia. 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) 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. 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.
Nakoľko prevádzkovateľ Vestníka verejného obstarávania vo formulári Vyzvy limituje počet znakov, ktoré je možné
vložiť v tomto formulári do polí s textovým atribútom, nie je možné v texte Výzvy uviesť podrobne podmienky
elektronickej komunikácie.(viď bod č. IV.1.6). Informácie o elektronickej aukcii) Podrobné vymedzenie a určenie
doručovania dokladov a komunikácie so záujemcami a uchádzačmi verejný obstarávateľ uvádza v súťažných
podkladoch. Z uvedeného dôvodu bol v texte Výzvy uvedený iba komunikačný portál a základné pravidlá vyžiadania
podkladov či požiadania o vysvetlenie. Uchádzač vo svojej ponuke predloží splnenie podmienok účasti, čestné
vyhlásenia, požiadavky na predmet zákazky bližšie uvedené v súťažných podkladov a iné dokumenty vyžadované v
súťažných podkladoch. 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.
Zábezpeka: Vyžaduje sa 17 000,00 €, ďalšie informácie ohľadne zábezpeky sú uvedené v SP
Verejný obstarávateľ vypracuje súťažnép podklady podľa $ 42 a uverejní ich spolu so sprievodnou dokumentáciou v
profile v deň uverejnenia výzvy na predkladanie ponúk vo vestníku.".
DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
12.01.2021
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