Obec Pohorelá, Nová 392, 976 69 Pohorelá

UŽŠIA SÚŤAŽ
PODLIMITNÁ ZÁKAZKA
(PRÁCE)

SÚŤAŽNÉ PODKLADY
Predmet zákazky:

Rekonštrukcia ZŠ v Pohorelej
Súlad súťažných podkladov so zákonom č.25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, potvrdzuje:

V Pohorelej dňa: 30.10.2010
………………………………

Ing. Jozef Kalman
Starosta obce

V Pohorelej dňa: 30.10.2010
...................................................
Ing. Dagmar Šoková
osoba odborne spôsobilá na
verejné obstarávanie – reg. číslo:
B0398-497-2004

Súťažné podklady sú vlastníctvom Obce Pohorelá. Záujemca môže súťažné podklady použiť len
v súvislosti s prípravou ponuky v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní.
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Časť I.
Všeobecné informácie
1. Identifikácia verejného obstarávateľa
Názov organizácie: Obec Pohorelá
Sídlo organizácie: Nová 392, 976 69 Pohorelá
IČO: 00313696
Krajina: Slovenská republika
v zastúpení: Ing. Jozef Kalman, starosta obce
Internetová adresa organizácie (URL): www.pohorela.sk
Kontaktná osoba:
vo veciach technických: Ing. Jozef Kalman
tel. +421 486196102
fax. +421 486196109
e-mail: oupohorela.jtkacikova@mail.t-com.sk
pre verejné obstarávanie : Ing. Dagmar Šoková
Telefón: +421 903 73 12 02
E-mail: engelsro@yahoo.com
2. Predmet zákazky
2.1
Rekonštrukcia ZŠ v Pohorelej.
2.2
Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť C. Opis predmetu zákazky.
3. Komplexnosť uskutočnenia prác
3.1
Záujemca musí predložiť ponuku na celý predmet zákazky - tak ako je podrobne vymedzený v
časti C. Opis predmetu zákazky.
3.2
Čiastkové plnenie sa nepripúšťa.
4. Zdroj finančných prostriedkov
4.1
Predmet zákazky sa bude financovať z vlastných zdrojov zo štrukturálnych fondov a zo štátneho
rozpočtu. Verejný obstarávateľ neposkytuje preddavky. Minimálna lehota splatnosti faktúr bude
90 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi.
5. Zmluva o dielo
5.1
Výsledkom verejnej súťaže bude zmluva o dielo na „Rekonštrukcia ZŠ v Pohorelej“ tak, ako je
podrobne vymedzené v časti C. Opis predmetu zákazky. Neoddeliteľnou prílohou zmluvy bude
rozpočet stavebných prác aj na nosiči CD, doklad o oprávnení podnikať a časový harmonogram
stavebných prác.
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5.2
Vymedzenie zmluvných podmienok uskutočnenia prác tvorí časť D. Spôsob určenia ceny a E.
Obchodné podmienky zabezpečenia predmetu zákazky.
6. Miesto a termín uskutočnenia prác
6.1 Obec Pohorelá
6.2 Termín ukončenia prác je 12 mesiacov odo dňa podpisu zmluvy.
7. Oprávnený záujemca
7.1
Právnická osoba, ktorej zakladateľ, člen alebo spoločník je politická strana alebo politické hnutie,
sa verejnej súťaže nesmie zúčastniť.
7.2
Ak ponuku predloží právnická osoba uvedená v bode 7.3., bude táto ponuka z užšej súťaže
vylúčená.
7.3
Ponuku môže predložiť skupina dodávateľov podľa § 31 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Verejný
obstarávateľ nevyžaduje od skupiny dodávateľov, aby vytvorila právne vzťahy do predloženia
ponuky. Verejný obstarávateľ však bude vyžadovať vytvorenie právnych vzťahov, ak ponuka
skupiny dodávateľov bude prijatá, pred podpisom zmluvy. Vytvorenie právnych vzťahov je
potrebné z dôvodu riadneho plnenia zmluvy.
7.4
Uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku. Uchádzač nemôže byť v tom istom postupe
zadávania zákazky členom skupiny dodávateľov, ktorá predkladá ponuku. Verejný obstarávateľ
vylúči ponuku predloženú uchádzačom, ktorý je súčasne členom skupiny dodávateľov.
7.5
V prípade, že je uchádzačom skupina dodávateľov, sú jednotliví členovia takejto skupiny povinní
predložiť v ponuke overené splnomocnenie na jedného oprávneného zástupcu skupiny, ktorý
bude oprávnený konať v mene ostatných členov skupiny v tejto verejnej súťaži na zadanie
zákazky, ktorá je jej predmetom.

8. Predloženie ponuky
8.1
Záujemca môže predložiť iba jednu ponuku. Súčasťou ponuky musí byť:
8.1.1
Návrh zmluvy o dielo na predmet zákazky „Rekonštrukcia ZŠ v Pohorelej“
podľa časti C. Opis predmetu zákazky, a časti E. Obchodné podmienky zabezpečenia predmetu
zákazky predložený v jenom originálnom vyhotovení a dvoch kópiách, podpísaný
záujemcom, jeho štatutárnym orgánom, alebo členom štatutárneho orgánu, alebo iným
zástupcom záujemcu, ktorý je oprávnený konať v mene záujemcu v záväzkových vzťahoch na
základe písomného splnomocnenia s uvedeným dátumom jeho vystavenia. Neoddeliteľnou
súčasťou Návrhu zmluvy o dielo bude rozpočet stavebných prác v papierovej podobe aj na nosiči
CD na celý predmet zákazky, návrh na plnenie kritérií a časový harmonogram stavebných prác.

7

Jedno originálne vyhotovenie zmluvy bude pevne zviazané v origináli ponuke, jedna zmluva
v kópii ponuky a jedno samostatné vyhotovenie zmluvy spolu so stavebným rozpočtom, časovým
harmonogramom stavebných prác a návrhom na plnenie kritérií, bude voľne vložené v ponuke.
8.1.2
Doklady a dokumenty požadované podľa týchto súťažných podkladov,
8.1.3
vyhlásenie záujemcu ( príloha A. súťažných podkladov) že súhlasí s podmienkami určenými
verejným obstarávateľom; citované vyhlásenie musí byť podpísané záujemcom alebo osobou
oprávnenou konať za záujemcu, v prípade skupiny dodávateľov musí byť podpísané každým
členom skupiny dodávateľov alebo osobou/osobami oprávnenými konať v danej veci za člena
skupiny dodávateľov; pod týmto vyhlásením sa bude rozumieť, že záujemca bez výhrady
a obmedzenia súhlasí s platnými podmienkami súťaže určenými verejným obstarávateľom,
uvedenými v oznámení prostredníctvom ktorého bola súťaž vyhlásená, v týchto súťažných
podkladoch a v ostatných dokumentoch poskytnutých verejným obstarávateľom v lehote na
predkladanie ponúk, a bez výhrady a obmedzenia súhlasí s tým, že obchodné podmienky dodania
predmetu zákazky podľa tejto časti súťažných podkladov sú záväzným právnym dokumentom
pre zabezpečenie predmetu zákazky podľa časti E. Obchodné podmienky poskytnutia predmetu
zákazky; toto vyhlásenie nemá za následok obmedzenie práva záujemcu na podanie žiadosti
o nápravu podľa § 136 zákona alebo podanie námietok podľa § 138 zákona č. 25/2006 Z. z. o
verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
8.1.4
Popis položiek v stavebnom rozpočte musí súhlasiť s výkazom výmer, ktorý predložil verejný
obstarávateľ v týchto súťažných podkladoch.
8.1.5
Vyhlásenie záujemcu, že sa nezúčastnil na príprave alebo vyhotovení súťažných podkladov.
( príloha B.) Vyhlásenie záujemcu, že predložené doklady sú pravdivé a úplné. (Príloha C).
8.2
Záujemca predkladá ponuku v uzavretom obale podľa bodu 22 osobne alebo poštovou
zásielkou na adresu podľa bodu 22.1 a v lehote podľa bodu 22.2. týchto súťažných podkladov.
8.3
V prípade, že záujemca predloží ponuku prostredníctvom poštovej zásielky, je podľa bodu 22.2
rozhodujúci termín doručenia ponuky verejnému obstarávateľovi.
8.4
Pri osobnom doručení ponuky záujemcom na adrese uvedenej v bode 22.1, verejný obstarávateľ
vydá uchádzačovi potvrdenie o jej prevzatí s uvedením dátumu, času a miesta prevzatia ponuky.
8.5
Ak súčasťou ponuky nebude návrh zmluvy podľa bodu 8.1.1., alebo dokumenty podľa bodu 16,
bude táto ponuka z verejnej súťaže vylúčená.
8.6
Každú ponuku predloženú po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk verejný obstarávateľ vráti
neotvorenú uchádzačovi.
8.7
Ponuky doručené na adresu verejného obstarávateľa 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
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viazanosti ponúk podľa bodu 10.1 a 10.2 uchádzačom nevracajú. Zostávajú ako súčasť
dokumentácie o súťaži .

Uchádzač predloží zviazanú ponuku v jednom originály a odporúčanej jednej kópii.
9. Variantné riešenie
9.1
Verejný obstarávateľ neumožňuje predloženie variantných riešení v ponukách.
9.2
Ak súčasťou ponuky bude aj variantné riešenie, variantné riešenie nebude zaradené do
vyhodnotenia a bude sa naň hľadieť, akoby nebolo predložené. Uchádzač variantné riešenie
vyznačí.

10. Platnosť ponuky
10.1
Ponuky zostávajú platné počas lehoty viazanosti ponúk do 31.10.2011.
10.2
V prípade uplatnenia revíznych postupov, alebo iných nepredvídateľných okolností verejný
obstarávateľ upovedomí uchádzačov o predpokladanom predĺžení lehoty viazanosti ponúk.
10.3
Počas lehoty viazanosti ponúk je uchádzač viazaný svojou ponukou.
11. Náklady na ponuku
11.1
Všetky výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez finančného
nároku voči verejnému obstarávateľovi.
12. Podmienky súťaže
12.1
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo v zmysle § 46 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov súťaž zrušiť, ak ani jeden uchádzač
nesplnil podmienky účasti vo verejnom obstarávaní, alebo nedostal ani jednu ponuku, alebo ani
jedna z predložených ponúk nezodpovedá požiadavkám určeným podľa § 34 zákona č. 25/2006
Z. z. o verejnom obstarávaní, alebo ak sa podstatne zmenili okolnosti, za ktorých sa UŽŠIA SÚŤAŽ
vyhlásila a nebolo možné ich predvídať.

Časť II.
Dorozumievanie a vysvetľovanie
13. Dorozumievanie medzi verejným obstarávateľom a záujemcami
13.1
Oznámenie, odovzdávanie podkladov a iné dorozumievanie medzi verejným obstarávateľom
a uchádzačom sa uskutočňuje spôsobom, ktorý zabezpečí trvalé zachytenie ich obsahu, aby bola
zaručená pravosť a dôvernosť sprostredkovaných informácií, a je rovnako dostupný každému
záujemcovi. Dorozumievanie možno uskutočňovať poštovou zásielkou, faxom, elektronickými
prostriedkami alebo doručením osobne.

9

13.2
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. Za splnený termín sa považuje dátum
prijatia, alebo odoslania faxom, alebo e-mailom.
13.3
Pri zistení rozdielov medzi obsahom informácie bez trvalého zachytenia obsahu a informácie
doručenej v písomnej forme je rozhodujúca písomná forma.
14. Vysvetľovanie a doplnenie súťažných podkladov
14.1
V prípade potreby objasniť súťažné podklady, môže ktorýkoľvek zo záujemcov podľa bodu 13.
požiadať o ich vysvetlenie priamo u zodpovednej osoby verejného obstarávateľa na adrese :
Ing. Dagmar Šoková
Trnavská 70, 821 02 Bratislava 2
Tel. č.: 0903/731202
Fax: 045/5456216
E-mail: engelsro@yahoo.com
14.2
Za včas doručenú požiadavku záujemcu o vysvetlenie súťažných podkladov sa považuje
požiadavka doručená zástupcovi verejného obstarávateľa v písomnej forme najneskôr do
05.01.2010. Verejný obstarávateľ uzná aj elektronickú a faxovú formu.
14.3
Vysvetlenie súťažných podkladov, predložené zo strany ktoréhokoľvek záujemcu podľa bodu
13.1 a 14.2. verejný obstarávateľ preukázateľne bezodkladne oznámi všetkým záujemcom, ktorí
si prevzali súťažné podklady, najneskôr však šesť dní pred uplynutím lehoty na predkladanie
ponúk.
14.4
Verejný obstarávateľ vo výnimočných prípadoch môže doplniť informácie uvedené v súťažných
podkladoch, ktoré preukázateľne oznámi súčasne všetkým záujemcom
najneskôr šesť dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk podľa bodu 22.2.

Časť III.
Príprava ponuky
15. Jazyk ponuky
15.1
Celá ponuka, tiež dokumenty v nej predložené musia byť vyhotovené v slovenskom jazyku.
15.2
Dokumenty preukazujúce splnenie podmienok účasti uchádzačov alebo záujemcov so sídlom
mimo územie Slovenskej republiky musia byť predložené v pôvodnom jazyku a súčasne musia
byť preložené do štátneho jazyka okrem dokladov predložených v českom jazyku. Ak sa zistí
rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je preklad v štátnom jazyku.
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15.3
Celá ponuka, okrem jedného Návrhu zmluvy o dielo s dokladom o oprávnení podnikať,
s rozpočtom, časovým harmonogramom a návrhom na plnenie kritérií musí byť očíslovaná
a pevne zviazaná, každý dokument musí byť parafovaný záujemcom.
16. Obsah ponuky
16.1
Ponuka predložená záujemcom má obsahovať:
16.1.1
Vyhlásenie záujemcu ( príloha C.) o pravdivosti a úplnosti všetkých dokladov a údajov uvedených
v ponuke, podpísané záujemcom alebo osobou oprávnenou konať za záujemcu,
16.1.2
Doklad podľa bodu 18.
16.1.3
Ponúknutú cenu prác podľa bodu 19. a podľa časti D. Spôsob určenia ceny,
16.1.4
Návrhy na plnenie jednotlivých kritérií podľa bodu 31 a podľa časti G. Kritéria na hodnotenie
ponúk a spôsob ich uplatnenia - návrhy na plnenie jednotlivých kritérií uveďte v samostatnej
prílohe, ktorej jeden voľný originál bude prílohou Zápisnice z otvárania ponúk a dva originály
budú pevne zviazané v ponukách. Návrhy na plnenie kritérií musia byť opečiatkované a
parafované štatutárnym zástupcom záujemcu.
16.1.5
Návrh Zmluvy o dielo "Rekonštrukcia ZŠ v Pohorelej“ podľa bodu 8.1.1, podľa časti D. Spôsob
určenia ceny a časti E. Obchodné podmienky zabezpečenia predmetu zákazky.

16.2

Záujemca predkladá doklady v ponuke v tomto poradí:
a) Návrh zmluvy + návrh na plnenie kritérií + stavebný rozpočet + časový harmonogram
stavebných prác + doklad o oprávnení podnikať ( vo fotokópii, nezviazané v ponuke)
1x originál a odporúčaná 1x kópia - zviazaná ponuka obsahuje:
b) Obsah predložených dokumentov (zviazané v ponuke).
c) Vyhlásenia uchádzača (3 rôzne zviazané v ponuke, príloha A., B., C.,)
d) Preukázanie zábezpeky (zviazané v ponuke. V prípade, že list bankovej záruky je potrebný
vrátiť banke, uchádzač zviaže úradne overenú kópiu, a originál predloží voľne,
nezviazaný).
e) Opis predmetu zákazky, resp. stavebný rozpočet prác a časový harmonogram prác
(zviazané v ponuke).
f) Návrh na plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk (zviazané v ponuke).
g) Návrh zmluvy o dielo (zviazané v ponuke). K návrhu zmluvy o dielo zviazané v ponuke sa
neprikladajú prílohy.
17. Splnenie podmienok účasti záujemcov
17.1
Doklad týkajúci sa zábezpeky musí byť súčasťou ponuky.
17.3
Ak uchádzač v rámci ponúknutého predmetu zákazky nesplní resp. nedokáže zabezpečiť čo i len
jednu z požadovaných položiek predmetu zákazky, alebo ponúknutá položka predmetu zákazky
nespĺňa základné požadované charakteristiky ( viď časť C. Opis predmetu zákazky ), bude z užšej
súťaže vylúčený.
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18. Zábezpeka
18.1
Zábezpeka ponúk sa požaduje vo výške 100 000,00 EUR. Podmienky zloženia zábezpeky sú
uvedené v časti B. Zábezpeka , týchto súťažných podkladov.

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 a 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, v platnom znení.
19.2
Záujemcom navrhovaná zmluvná cena bude vyjadrená v eurách (€).
19.3
Ak je uchádzač platiteľom dane z pridanej hodnoty ( ďalej len “DPH“ ), navrhovanú zmluvnú cenu
uvedie v zložení:
19.3.1 navrhovaná zmluvná cena za celý predmet zákazky ( časť C. Opis
predmetu zákazky) bez DPH v €,
19.3.2. sadzba DPH
19.3.5 navrhovaná zmluvná cena za celý predmet zákazky ( časť C. Opis
predmetu zákazky) s DPH v €.
19.4
Ak záujemca nie je platiteľom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom v € . Na skutočnosť,
že nie je platiteľ DPH upozorní.
19.5
Uchádzač predkladá navrhovanú zmluvnú cenu v papierovom prevedení aj na nosiči CD.

20.

Vyhotovenie ponuky

20.1
Ponuka musí byť vyhotovená v písomnej forme a to písacím strojom, alebo tlačiarňou počítača,
okrem návrhu na plnenie kritérií, ktorý môže byť vyplnený ručne - perom.
20.2
Doklady a dokumenty tvoriace obsah ponuky, požadované v týchto súťažných podkladoch, musia
byť v ponuke predložené ako originály alebo úradne overené kópie týchto dokumentov. Ak
nebudú dokumenty predložené ako úradne overené kópie, alebo originály bude ponuka
uchádzača vylúčená.

Časť IV.
Predkladanie ponúk
21.
Označenie ponúk
21.1
Záujemca vloží 1 x originál ponuku, kópiu ponuky a voľné listy do obalu. Obal musí byť
uzatvorený.
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21.2
Obal ponuky musí obsahovať nasledovné údaje:
21.2.1
Adresu verejného obstarávateľa, uvedenú v bode 22.1,
21.2.2
adresu uchádzača ( Uveďte názov alebo obchodné meno a adresu sídla alebo miesta podnikania ),
21.2.3
označenie „ Užšia súťaž – neotvárať“,
21.2.4
označenie heslom: „Rekonštrukcia ZŠ v Pohorelej“
22.
Miesto a lehota predkladania ponúk
22.1
Ponuky je potrebné doručiť na adresu verejného obstarávateľa: Obec Pohorelá, Nová 392,
976 69 Pohorelá
Ak záujemcovia predkladajú ponuky osobne, potom ich predkladajú v pracovných dňoch od 09.30
do 12.00 h.
22.2
Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňom: 13.01.2011, o 10.00 h
V tejto lehote musia byť ponuky doručené aj poštovým doručovateľom.

23. Doplnenie, zámena a odvolanie ponuky
23.1
Uchádzač môže predloženú ponuku dodatočne meniť alebo dopĺňať len v lehote na predkladanie
ponúk, v uzatvorenom obale s uvedením obchodného mena a sídla záujemcu alebo miesta
podnikania, s označením „ UŽŠIA SÚŤAŽ – neotvárať“ a s heslom súťaže
„Rekonštrukcia ZŠ v Pohorelej“
23.2
Doplnenie, alebo zmenu ponuky je možné vykonať odvolaním pôvodnej ponuky na základe
písomnej žiadosti uchádzača zaslanej prostredníctvom poštovej zásielky alebo doručenej osobne
uchádzačom alebo splnomocnenou osobou uchádzača na adrese verejného obstarávateľa
uvedenej v bode 22.1 a doručením novej ponuky v lehote na predkladanie ponúk podľa bodu
22.2. a na adresu podľa bodu 22.1.

Časť V.
Otváranie a vyhodnotenie ponúk
24. Otváranie ponúk
24.1
Na otváraní ponúk sa môžu zúčastniť uchádzači podľa bodu 7.1., ktorí predložili ponuky podľa
bodu 22.1. a 22.2..
24.2
Otváranie ponúk sa uskutoční dňa: 14.01.2010, čas: 10,00 h. na adrese: Obecný úrad Obec
Pohorelá, Nová 392, 976 69 Pohorelá – zasadačka starostu obce.
24.3
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Uchádzač (fyzická osoba), štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu uchádzača (právnická
osoba), sa preukáže na otváraní obálok s ponukami preukazom totožnosti a kópiou dokladu
o oprávnení podnikať, poverený zástupca uchádzača preukazom totožnosti a plnou mocou na
zastupovanie.
24.4
Na otváraní obálok s ponukami za účasti uchádzačov podľa bodu 24.1 sa všetkým zúčastneným
z predložených ponúk zverejnia obchodné mená, adresy alebo sídla všetkých uchádzačov a ich
návrhy na plnenie kritérií, určených verejným obstarávateľom na vyhodnotenie ponúk. Ostatné
údaje uvedené v ponuke sa nezverejňujú.
24.5
Verejný obstarávateľ do 5 dní odo dňa otvárania obálok s ponukami doručí všetkým uchádzačom,
ktorí predložili ponuky v lehote na predkladanie ponúk, zápisnicu z otvárania ponúk. Zápisnica
obsahuje zoznam uchádzačov a ich návrhy na plnenie jednotlivých kritérií, určených verejným
obstarávateľom na hodnotenie ponúk.
25. Dôvernosť procesu verejného obstarávania
25.1
Informácie, týkajúce sa preskúmania, vysvetlenia, vyhodnotenia, vzájomného porovnania ponúk
a odporúčaní do prijatia ponuky sú dôverné. Členovia komisie na vyhodnotenie ponúk
a zodpovedné osoby verejného obstarávateľa nesmú zverejniť uvedené informácie ani
uchádzačom, ani žiadnym iným osobám.
25.2
Uchádzač môže ponuku alebo niektoré z jej časti označiť za dôverné, okrem údajov, ktoré sa
zverejňujú.
26. Preskúmanie ponúk
26.1
Skôr ako komisia na vyhodnotenie ponúk pristúpi k hodnoteniu ponúk, preskúma, či
ponuky spĺňajú požiadavky verejného obstarávateľa a rozhodne či ponuka:
26.1.1
obsahuje všetky doklady a dokumenty, podľa súťažných podkladov,
26.1.2
obsahuje náležitosti určené v bode 17,
26.1.3
zodpovedá požiadavkám a podmienkam uvedeným v týchto súťažných podkladoch,

všetky

26.2
Skutočne zodpovedajúcou je ponuka, ktorá vyhovuje všetkým požiadavkám a podmienkam
uvedeným v oznámení o vyhlásení verejnej súťaže a týchto súťažných podkladoch a zároveň
neobsahuje žiadne obmedzenia alebo výhrady, ktoré sú v rozpore s týmito požiadavkami a
podmienkami. Ostatné ponuky budú z verejnej súťaže vylúčené. Ponuka záujemcu musí spĺňať aj
formálne náležitosti ako napr. obsah dokumentov, očíslovanie a parafovanie strán, označenie
ponuky, zviazanie ponuky, predloženie originálov ponuky a voľné listy, rozpočet v papierovej
podobe aj na nosiči CD a pod. Ak ponuka nebude spĺňať tieto formálne požiadavky verejný
obstarávateľ nepreberá zodpovednosť za ich kompletnosť.
26.3
Verejný obstarávateľ vylúči z verejného obstarávania uchádzača, ak nepredložil požadované
doklady alebo informácie, alebo poskytol nepravdivé informácie, alebo skreslené informácie.
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26.4
Uchádzač bude upovedomený o vylúčení jeho ponuky s uvedením dôvodu vylúčenia.

27 .
Oprava chýb
27.1
Komisia po zistení matematických chýb vyzve uchádzača na opravu ponuky.
27.2
Komisia vylúči ponuku uchádzača z procesu vyhodnocovania:
27.2.1
ak uchádzač nepredloží opravenú ponuku v lehote určenej komisiou alebo v lehote troch
pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti, ak komisia lehotu neurčila.
27.3
Uchádzač bude upovedomený o vylúčení jeho ponuky s uvedením dôvodu vylúčenia.
28.
Vysvetľovanie ponúk:
28.1
Komisia môže požiadať uchádzačov o písomné vysvetlenie ponúk. Vysvetlením ponuky nemôže
dôjsť k jej zmene. Za zmenu ponuky sa nepovažuje odstránenie zrejmých chýb v písaní a počítaní.
28.2
Komisia požiada uchádzača o vysvetlenie návrhu ceny v prípade, ak ponuka obsahuje neobvykle
nízku cenu.
28.3
Požiadavka na vysvetlenie návrhu ceny má smerovať k tým častiam ceny uvedeným v ponuke,
ktoré sa považujú za rozhodujúce vo vzťahu k celkovej cene, a komisia ich posúdi na základe
poskytnutého vysvetlenia.
28.4
V odôvodnení návrhu ceny musí uchádzač preukázať, že ním stanovená cena zahŕňa všetky
náklady súvisiace so zhotovením stavby podľa § 2 a § 3 zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách
v znení neskorších predpisov.
28.5
Komisia vezme do úvahy vysvetlenie návrhu ceny, ktoré sa týka najmä:
28.5.1
hospodárnosti stavebných postupov, technického riešenia alebo osobitne výhodných podmienok,
ktoré má uchádzač k dispozícií na uskutočnenie stavebných prác, osobitosti stavebných prác,
súladu so zákonmi , ktoré sa týkajú ochrany zamestnanosti a pracovných podmienok platných na
mieste uskutočnenia stavebných prác, možnosti uchádzača získať štátnu pomoc.
28.5.1.1
Ak uchádzač odôvodňuje neobvykle nízku cenu získaním štátnej pomoci, musí byť schopný
v primeranej lehote určenej komisiou preukázať, že mu štátna pomoc bola poskytnutá v súlade
s príslušným právnym predpisom.
28.6
Komisia vylúči ponuku uchádzača z procesu vyhodnocovania:
28.6.1
ak predložené vysvetlenie nie je v súlade s požiadavkou podľa bodu 28.1 A 28.5, alebo
28.6.2
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ak uchádzač nepredloží písomné vysvetlenie návrhu ceny v lehote troch pracovných dní odo dňa
doručenia žiadosti o vysvetlenie, ak komisia neurčí dlhšiu lehotu.
28.7
Uchádzač bude upovedomený o vylúčení jeho ponuky s uvedením dôvodu vylúčenia.
29.
Mena na vyhodnotenie ponúk
29.1
Hodnotiť sa bude zmluvná cena za celý objem predmetu zákazky celkom v eurách.
30.
Hodnotenie ponúk
30.1
Komisia na vyhodnotenie ponúk zriadená verejným obstarávateľom hodnotí tie ponuky, ktoré
neboli z verejnej súťaže vylúčené.
30.2
Pri vyhodnocovaní ponúk postupuje komisia len podľa kritéria na vyhodnotenie ponúk
uvedených v oznámení o vyhlásení verejnej súťaže a spôsobom určeným v časti G. Kritéria na
hodnotenie ponúk a spôsob ich uplatnenia.
30.3
Počas vyhodnocovania ponúk členovia komisie nesmú poskytovať informácie o obsahu ponúk
a ich vyhodnocovaní.
31.
Kritériá na vyhodnotenie ponúk
31.1
Komisia na vyhodnotenie ponúk hodnotí ponuky podľa bodu 30, pričom kritériá výberu
najvhodnejšej ponuky sú uvedené v časti G. Kritériá na vyhodnotenie ponúk a spôsob ich
uplatnenia.
31.2
Každý člen komisie vyhodnocuje ponuky samostatne s tým, že dodrží pravidlá určené v bode 31.1.
31.3
Výsledné hodnoty vyhodnotenia každej ponuky od jednotlivých členov komisie sa spočítajú
a zostaví sa poradie úspešnosti ponúk.
31.4
Úspešným uchádzačom verejnej súťaže sa stane uchádzač, ktorého ponuka po súčte výsledných
hodnôt vyhodnotením od všetkých členov komisie dosiahne najvyššie bodové hodnotenie podľa
spôsobu uplatnenia kritérií, uvedeného v časti G. Kritériá na vyhodnotenie ponúk a spôsob ich
uplatnenia.

Časť VI.
Uzavretie zmluvy o dielo
32.
Informácia o vyhodnotení ponúk
32.1
Každému uchádzačovi, ktorého ponuka bola vyhodnocovaná, bude odoslané oznámenie
o výsledku vyhodnotenia ponúk. Úspešnému uchádzačovi verejný obstarávateľ oznámi, že jeho
ponuku prijíma. Ostatným uchádzačom pošle oznámenie, že neuspeli.
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32.2
Informáciu o výsledku vyhodnotenia predložených ponúk verejný obstarávateľ bezodkladne
písomne oznámi všetkým uchádzačom, ktorých ponuky sa vyhodnocovali. Úspešnému
uchádzačovi oznámi, že jeho ponuku prijíma. Neúspešnému uchádzačovi oznámi, že neuspel
a dôvody neprijatia jeho ponuky. V oznámení uvedie identifikáciu úspešného uchádzača
a informáciu o charakteristikách a výhodách prijatej ponuky.
33.
Uzavretie zmluvy
33.1
Verejný obstarávateľ uzavrie zmluvu v lehote viazanosti ponúk. Uzavretá zmluva
nesmie byť v rozpore so súťažnými podkladmi a s ponukou predloženou úspešným uchádzačom.
33.2
Verejný obstarávateľ uzavrie zmluvu s úspešným uchádzačom najskôr šestnásty deň odo dňa
odoslania oznámenia o výsledku vyhodnotenia ponúk všetkým uchádzačom, ktorých ponuky boli
vyhodnocované, ak nebola doručená žiadosť o nápravu alebo ak žiadosť o nápravu bola doručená
po uplynutí lehoty podľa § 136 ods. 3.
33.3
Ak bola doručená žiadosť o nápravu v lehote podľa § 136 ods. 3 určenej na jej doručenie, verejný
obstarávateľ môže uzavrieť zmluvu s úspešným uchádzačom najskôr šestnásty deň po uplynutí
lehoty na vykonanie nápravy podľa § 136 ods.6.
33.4
Ak žiadosť o nápravu bola zamietnutá, verejný obstarávateľ uzavrie zmluvu s úspešným
uchádzačom najskôr šestnásty deň odo dňa odoslania oznámenia o zamietnutí žiadosti o nápravu
podľa § 136 ods. 6 písm. b), ak neboli podané námietky podľa § 138 ods. 5 zákona č. 25/2006 Z.
z..
33.5
Ak verejný obstarávateľ nebude konať v žiadosti o nápravu a ak neboli podané námietky podľa §
138 ods. 5, uzavrie zmluvu s úspešným uchádzačom najskôr šestnásty deň po uplynutí lehoty
ustanovenej na vybavenie žiadosti o nápravu podľa § 136 ods. 6 zákona č. 25/2006 Z. z..
33.6
Ak boli podané námietky podľa § 138 ods. 2 písm. a) až f), verejný obstarávateľ uzavrie zmluvu
s úspešným uchádzačom najskôr šestnásty deň po doručení rozhodnutia úradu o námietkach
alebo v deň nasledujúci po dni doručenia výsledku konania úradu. Ak úrad rozhodnutím podľa §
138 ods. 10 odníme námietkam odkladný účinok, verejný obstarávateľ môže uzavrieť zmluvu
s úspešným uchádzačom najskôr v deň nasledujúci po doručení rozhodnutia úradu o odňatí
odkladného účinku námietok. Tým nie sú dotknuté ustanovenia bodov 33.2 až 33.5
33.7
Ak boli podané námietky podľa § 138 ods. 2 písm. g), verejný obstarávateľ uzavrie zmluvu
s úspešným uchádzačom najskôr v deň nasledujúci po doručení upovedomenia úradu o nevydaní
predbežného opatrenia verejnému obstarávateľovi. Ak úrad vydal rozhodnutie o predbežnom
opatrení, verejný obstarávateľ uzavrie zmluvu s úspešným uchádzačom najskôr štrnásty deň po
doručení rozhodnutia úradu o námietkach alebo v deň nasledujúci po dni doručenia výsledku
konania úradu. Tým nie sú dotknuté ustanovenia bodov 33.2 až 33.6.
33.8
Ponuku ani jej časti verejný obstarávateľ nepoužije bez súhlasu uchádzača.
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Vzhľadom na skutočnosť, že predmet zákazky bude financovaný z fondov EÚ
verejný obstarávateľ uzavrie zmluvu s úspešným uchádzačom po overení
verejného obstarávania Riadiacim orgánom. V prípade, ak overenie procesu
verejného obstarávania bude so záporným výsledkom verejný obstarávateľ si
vyhradzuje právo verejnú súťaž zrušiť.

18

Verejný obstarávateľ:
Obec Pohorelá, Nová 392, 976 69 Pohorelá
Názov predmetu zákazky :
Rekonštrukcia ZŠ v Pohorelej

UŽŠIA SÚŤAŽ

SÚŤAŽNÉ PODKLADY
B. Zábezpeka
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B. Zábezpeka
1.

Zábezpeka

1.1
Zábezpeka ponúk sa vyžaduje.
1.2
Zábezpeku verejný obstarávateľ vyžaduje vo výške 20 000 € (slovom Dvadsaťtisíc EUR)
1.3
Spôsoby zloženia zábezpeky ponuky:
1.3.1 poskytnutím bankovej záruky za uchádzača alebo
1.3.2 zložením finančných prostriedkov na bankový účet verejného obstarávateľa.
1.4
Spôsob zloženia zábezpeky si uchádzač vyberie podľa podmienok uvedených
v bode 1.5.
1.5
Podmienky zloženia zábezpeky ponuky:
1.5.1.
a)
poskytnutie bankovej záruky za uchádzača
poskytnutie bankovej záruky sa riadi § 313 až 322 zákona č. 513/1991 Zb.
Obchodného zákonníka. Záručná listina môže byť vystavená bankou,
pobočkou zahraničnej banky alebo zahraničnou bankou (ďalej len „banka“).
Zo záručnej listiny vystavenej bankou musí vyplývať, že:
banka uspokojí veriteľa (verejného obstarávateľa podľa bodu 1) za dlžníka
(uchádzača) v prípade prepadnutia jeho zábezpeky ponuky v prospech verejného
obstarávateľa.
Banková záruka sa použije na úhradu zábezpeky ponuky vo výške podľa bodu
1.2.
Banka sa zaväzuje zaplatiť vzniknutú pohľadávku do 10 pracovných dní po doručení
výzvy verejného obstarávateľa na zaplatenie, na účet verejného obstarávateľa,
banková záruka nadobúda platnosť dňom jej vystavenia bankou a vznikla
doručením záručnej listiny verejnému obstarávateľovi.
b)
Platnosť bankovej záruky končí uplynutím lehoty viazanosti ponúk resp.
predĺženej lehoty viazanosti ponúk, pokiaľ verejný obstarávateľ do uplynutia
doby platnosti bankovej záruky banke písomne oznámi takéto primerané predĺženie lehoty
viazanosti ponúk.
Banková záruka zanikne:
- plnením banky v rozsahu, v akom banka za uchádzača poskytla plnenie
v prospech verejného obstarávateľa,
- uplynutím doby platnosti, ak si verejný obstarávateľ do uplynutia doby platnosti
neuplatnil svoje nároky voči banke vyplývajúcej z vystavenej
záručnej listiny, alebo v dobe platnosti bankovej záruky nepožiadal o predĺženie doby
platnosti bankovej záruky.
c)
Záručná listina, v ktorej banka písomne vyhlási , že uspokojí verejného
obstarávateľa za uchádzača do výšky finančných prostriedkov, ktoré verejný
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obstarávateľ požaduje ako zábezpeku viazanosti ponuky uchádzača, musí byť
súčasťou ponuky. Ak bankovú záruku poskytne zahraničná banka, ktorá nemá
pobočku na území Slovenskej republiky, záručná listina vyhotovená zahraničnou
bankou v štátnom jazyku krajiny sídla takejto banky musí byť zároveň doložená
úradným prekladom do slovenského jazyka.
1.5.2
a)
Zloženie finančných prostriedkov na bankový účet verejného obstarávateľa:
Finančné prostriedky vo výške podľa bodu 1.2 musia byť zložené na účet
verejného obstarávateľa vedený v:

Slovenská sporiteľňa a.s., 0301091874/0900 s uvedením variabilného symbolu číslo:
variabilný symbol bude IČO uchádzača.
Finančné prostriedky musia byť pripísané na účte verejného obstarávateľa
najneskôr v deň uplynutia lehoty na predkladanie ponúk podľa bodu 22.2.
b)
Ak doklad o poukázaní finančných prostriedkov na bankový účet verejného obstarávateľa,
alebo do jeho pokladnice nebude súčasťou ponuky bude uchádzač z verejnej
súťaže vylúčený.
c)
Ak finančné prostriedky nebudú zložené na účte obstarávateľa (podľa bodu 1.5.2)
bude uchádzač z verejnej súťaže vylúčený.
d)
Doba platnosti zábezpeky ponuky poskytnutej zložením finančných prostriedkov
na účet obstarávateľa trvá do uplynutia lehoty viazanosti ponúk, t.j. 31.10.2011
resp. do uplynutia primerane predĺženej lehoty viazanosti ponúk.
e)
Zábezpeka prepadne v prospech verejného obstarávateľa, ak uchádzač odstúpi
od svojej ponuky po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk, počas plynutia lehoty
viazanosti ponúk.
f)
Podmienky vrátenia zábezpeky ponuky pred uplynutím lehoty viazanosti ponúk:
Verejný obstarávateľ uvoľní uchádzačovi zábezpeku pred uplynutím lehoty
viazanosti ponúk podľa § 36 ods. 5 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov do siedmych dní.
Verejný obstarávateľ vystaví banke prevodný príkaz na prevod finančných
prostriedkov vo výške podľa bodu 1.2, ktoré slúžili ako zábezpeka ponuky
uchádzača, vrátane prislúchajúcich úrokov.
g)
Podmienky vrátenia zábezpeky ponuky po uzavretí zmluvy:
Zábezpeka ponuky bude uchádzačovi uvoľnená najneskôr do siedmych dní odo
dňa uzavretia zmluvy. Verejný obstarávateľ vystaví banke prevodný príkaz na
prevod finančných prostriedkov vo výške podľa bodu 1.2, ktoré slúžili ako
zábezpeka ponuky uchádzača, vrátane prislúchajúcich úrokov.
h)
Ak verejný obstarávateľ zruší použitý postup zadávania zákazky, bezodkladne
vráti zábezpeku uchádzačovi.
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C. Opis predmetu zákazky
1.
Predmetom zákazky je Stavba pozostáva z objektov SO01 - Pav1, SO02 - Pav2, SO03 - Pav3, SO05 -

Kotolňa, SO07 - Telocvičňa, SO08 - Prístrešok. Rekonštrukcia Základnej školy v obci Pohorelá
predstavuje: výmenu okien, zateplenie stavebných objektov, dokončovacie a maliarske práce,
klampiarske práce.
2.
Verejný obstarávateľ predkladá podrobný opis predmetu zákazky v projektovej dokumentácii a
výkaze výmer na nosičoch CD.
3.
V prípade, že bude v súťažných podkladoch uvedený názov výrobku, materiálu, alebo výrobcu,
uchádzač tu môže navrhnúť rovnocennú resp. ekvivalentnú náhradu.
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D: Spôsob určenia ceny
1.
Cena za zhotovenie stavby „Rekonštrukcia ZŠ v Pohorelej" musí byť stanovená v zmysle zákona
NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a 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,
v platnom znení.
2.
Záujemca uvedie: Cenu po jednotlivých položkách požadovaného predmetu zákazky v € ako aj
konečnú cenu € a v Sk za kompletnú realizáciu predmetu zákazky podľa výkazu výmer. Záujemca
je povinný oceniť každú položku.
3.
Záujemca je povinný do celkovej ceny zahrnúť všetky náklady.
4.
Ak je záujemca platiteľom dane z pridanej hodnoty (ďalej len “DPH“), navrhovanú zmluvnú cenu
uvedie v zložení:
4.1 navrhovaná zmluvná cena v € bez DPH,
4.2 sadzba DPH v % a vyčíslená hodnota DPH v €,
4.3 navrhovaná zmluvná cena za celý predmet zákazky s DPH v €.
5.
Cena uvedená v rozpočte stavby, ktorá bude neoddeliteľnou súčasťou Návrhu zmluvy o dielo,
musí obsahovať cenu za obstarávaný predmet zákazky v zložení podľa bodu 3, vrátane všetkých
súvisiacich výdavkov na predmet zákazky ( časť A. Pokyny na vypracovanie ponuky) a ostatných
odvodov vo výške platnej ku dňu zverejnenia oznámenia o vyhlásení verejnej súťaže. Záujemca
predkladá špecifikáciu ceny aj na nosiči CD. Nosič CD musí byť pevne vložený v každej ponuke aj
vo voľných listoch.
6.
Záujemca musí uviesť cenu za uskutočnenie prác podľa výkazu výmer, ktorý tvorí prílohu týchto
súťažných podkladov.
7.
Záujemca musí uviesť cenu konečnú. Dodatky k zmluve o dielo verejný obstarávateľ nebude
uzavierať z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov.
8.
Ak uchádzač v rámci ponúknutého predmetu zákazky nesplní resp. nedokáže zabezpečiť čo i len
jednu z požadovaných položiek predmetu zákazky, alebo ponúknutá položka predmetu zákazky
nespĺňa základné požadované charakteristiky ( viď časť C. Opis predmetu zákazky ), bude z užšej
súťaže vylúčený.
9.
V prípade, ak sa vo výkaze výmer nachádza odkaz na konkrétneho výrobcu alebo na
konkrétny výrobok, uchádzač môže použiť jeho ekvivalent.
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E. Obchodné podmienky zabezpečenia predmetu zákazky
1.
Verejný obstarávateľ určuje minimálny zoznam zmluvných podmienok zmluvy o dielo
do ktorej premietne nasledujúce zmluvné podmienky
● Určenie zmluvných strán
● Predmet plnenia zmluvy
● Právny predpis, podľa ktorého sa zmluva uzaviera
● Čas a miesto plnenia (harmonogram plnenia zmluvy)
● Cena
● Platobné podmienky
● Podmienky uskutočnenia prác
● Právne vzťahy a dôsledky neplnenia zmluvy
● Zmluvné pokuty
● Náhrada škody
● Riešenie sporov
2.
Do základných zmluvných podmienok uvedených podľa bodu 1 je uchádzač povinný zahrnúť
tieto zmluvné podmienky:
Predpokladaný termín splnenia predmetu zmluvy je 12 mesiace od podpisu zmluvy.
Termín 12 mesiacov je v závislosti na dĺžke trvania procesu verejného obstarávania
a overenia verejného obstarávania Riadiacim orgánom. Presný termín bude uvedený
v zmluve.
Zhotoviteľ bude fakturovať predmet zákazky postupne po protokolárnom odovzdaní
časti predmetu zákazky.
Lehota splatnosti všetkých vystavených faktúr zhotoviteľom je 90 dní od jej doručenia
objednávateľovi.
Objednávateľ si vyhradzuje právo, že v prípade nerealizovania stavby alebo
nerealizovania časti stavby, nebude zhotoviteľ fakturovať vôbec.
Sankčné podmienky - úroky z omeškania môžu byť zahrnuté do zmluvy len v súlade
s ustanoveniami Obchodného zákonníka a maximálne vo výške, ktorú Obchodný zákonník
určuje. Inak môžu byť do zmluvy zahrnuté len vo vzájomne dohodnutej výške.
U uvedie v zmluvných podmienkach výšku pokuty pri neodovzdaní predmetu zákazky
v zmluvne dohodnutom termíne.
Ďalšie zmluvné podmienky okrem vyššie uvedených vysúťažených podmienok, ktoré sú
nemenné, sú predmetom rokovania pri podpise zmluvy medzi úspešným uchádzačom
a verejným obstarávateľom v rozsahu ustanovení platného Obchodného zákonníka
a právnych predpisov upravujúcich rozpočtové hospodárenie verejného obstarávateľa
a zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov.
Uchádzač sa zmluvne zaviaže, že cena je konečná, stavebné dielo zrealizuje v požadovanej
kvalite a v ponúknutej cene.
3.
V prípade, že v návrhu zmluvy záujemca neuvedie vyššie uvedené zmluvné podmienky bude
z verejnej súťaže vylúčený.
4.
Návrh zmluvy záujemca priloží v súťažnej ponuke v jednom originály a dvoch kópiách.
Jeden originál bude pevne zviazaný k originál ponuke, jedna kópia bude pevne zviazaná ku
kópii ponuke a jedna kópia bude voľne uložená v ponuke. K návrhu voľne uloženej zmluvy
bude priložený rozpočet stavby v papierovej forme, aj na nosiči CD, doklad o oprávnení
podnikať, návrh na plnenie kritérií, a časový harmonogram stavebných prác.
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F. Kritériá na hodnotenie ponúk a spôsob ich uplatnenia
1 . Kritériá výberu najvhodnejšej ponuky:
Kritérium : cena s DPH
Konečná celková zmluvná cena za celý zmluvný rozsah predmetu zákazky vrátane DPH, ktorou sa
rozumie konečná fakturačná zmluvná cena za poskytnutie predmetu zákazky vrátane DPH a
ostatných odvodov v krajine uchádzača vo výške platnej ku dňu vyhlásenia verejnej súťaže.
[max. bodová hodnota je pre najnižšiu zmluvnú cenu, pri ostatných sa určí úmerou.]
maximálne 100 bodov
Spôsob vyhodnotenia ponúk podľa stanoveného kritéria:
Konečná celková zmluvná cena za celý zmluvný rozsah predmetu zákazky vrátane DPH =
100 bodov
Maximálny počet bodov sa pridelí ponuke uchádzača s najnižšou navrhovanou zmluvnou cenou
za poskytnutie predmetu zákazky a pri ostatných ponukách sa určí úmerou. Hodnotenie ceny za
poskytnutie predmetu zákazky ostatných ponúk sa vyjadrí ako podiel najnižšej navrhovanej
zmluvnej ceny za poskytnutie predmetu zákazky platnej ponuky a navrhovanej zmluvnej ceny za
poskytnutie predmetu zákazky príslušnej vyhodnocovanej ponuky, prenásobený maximálnym
počtom bodov – 100 pre uvedené kritérium.
Príklad:
Najnižšia cena: 600 000,- EUR
Cena príslušnej vyhodnocovanej ponuky: 700 000,- EUR
Výpočet: 600 000 : 700 000 = 0,857
0,857 x 100 bodov = 85,714 bodu
2.
Úspešným uchádzačom verejnej súťaže sa stane uchádzač, ktorého ponuka dosiahne najvyššie
bodové hodnotenie. Poradie ostatných uchádzačov sa stanoví podľa počtu získaných bodov.
3. Uchádzač predkladá plnenie kritérií na samostatnom dokumente
Návrh na plnenie kritérií musí byť vyhotovený na hárku a priložený v ponuke v jednom
originálnom vyhotovení a dvoch kópiách. Jeden originál bude pevne zviazaný k originálu ponuky,
jedna kópia bude pevne zviazaná k odporúčanej kópii ponuky a druhá kópia musí byť voľne
vložená v ponuke ako súčasť návrhu zmluvy.
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DOPORUČENÝ VZOR:
Verejný obstarávateľ:
Obec Pohorelá, Nová 392, 976 69 Pohorelá
Názov predmetu zákazky :
Rekonštrukcia ZŠ v Pohorelej

Obchodné meno, adresa alebo sídlo uchádzača,
IČO,
Tel.,fax, e-mail, internetová adresa spoločnosti
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................

Návrh na plnenie jednotlivých kritérií:

Cena bez DPH za celý
predmet zákazky:

Hodnota DPH:

........................................,-€
slovom: .........................

Euro,

........................................,-€
slovom: .........................

Euro,

Cena vrátane DPH za
........................................,-€
celý predmet
zákazky:
slovom: .........................
Euro,

V .......................................................... dňa: .............................

....................................................
Odtlačok pečiatky a podpis štatutárneho zástupcu
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Príloha A.
Obchodné meno, adresa alebo sídlo uchádzača:

VYHLÁSENIE
Ja, ......................................................................................................................................
ako konateľ /živnostník spoločnosti ....................................................................................
so sídlom ............................................................................................................................
týmto
vyhlasujem
že súhlasím bez výhrady a obmedzenia s platnými podmienkami a požiadavkami verejnej súťaže
s predmetom zákazky „............................................... “, určenými verejným obstarávateľom, uvedenými
v oznámení uverejnenom vo vestníku verejného obstarávania č. ......................., pod zn.……………… zo
dňa,…………………. v týchto súťažných podkladoch a v ostatných dokumentoch poskytnutých
verejným obstarávateľom v lehote na predkladanie ponúk, a bez výhrady a obmedzenia súhlasím
s tým, že obchodné podmienky poskytnutia predmetu zákazky podľa tejto časti súťažných
podkladov sú záväzným právnym dokumentom pre zabezpečenie predmetu zákazky podľa časti
E. Obchodné podmienky poskytnutia predmetu zákazky .
Ďalej vyhlasujem, že všetky uvedené podmienky a požiadavky v oznámení o vyhlásení
verejného obstarávania vo vestníku verejného obstarávania č. ..............pod zn. ...................... zo dňa
................a v týchto súťažných podkladoch zo dňa ........................
sú mi zrejmé a jasne zrozumiteľné.
V .............................................................. dňa: .........................................................

.........................................................
Odtlačok pečiatky a podpis/y štatutárneho/nych zástupcu/ov
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Obchodné meno, adresa alebo sídlo uchádzača:

Príloha B.

ČESTNÉ VYHLÁSENIE
Ja, ............................ ..............................................................................................
ako konateľ /živnostník spoločnosti ..........................................................................
so sídlom .................................................................................................................
týmto

čestne vyhlasujem
že som sa nezúčastnil na príprave ani vyhotovení súťažných podkladov verejnej súťaže
uverejnenej vo vestníku verejného obstarávania č. .................... pod zn......................... zo dňa
........................, s predmetom zákazky: „......................................................................“.

V .............................................................................. dňa: ..........................

............................................................
Odtlačok pečiatky a podpis/y štatutárneho/nych zástupcu/ov
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Obchodné meno, adresa alebo sídlo uchádzača:

Príloha C.

ČESTNÉ VYHLÁSENIE
Ja, ......................................................................................................................................
ako konateľ /živnostník spoločnosti ....................................................................................
so sídlom ............................................................................................................................
týmto

čestne vyhlasujem

že údaje vo všetkých predložených dokladoch a dokumentoch uvedených v tejto ponuke do
verejnej súťaže uverejnenej vo vestníku verejného obstarávania č. ...................... pod zn.
................................ zo dňa ........................, s predmetom zákazky „....................................“ sú pravdivé
a úplne.

V ............................................................... dňa: ..................................................

.........................................................
Odtlačok pečiatky a podpis štatutárneho/nych zástupcu/ov
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