VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK (PODLIMITNÉ ZÁKAZKY)
Formulár: Formulár č. 7 podľa Vyhlášky č. 171/2013 Z. z.
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ/OBSTARÁVATEĽ

I.2.
I.2.1.

Obec Varhaňovce
IČO: 00327956
Varhaňovce 26, 082 05 Varhaňovce
Slovensko
Kontaktné miesto (miesta): Floriánska 19, 040 01 Košice
Kontaktná osoba: Ing. Alžbeta Naďová
Mobil: +421 915920818
Telefón: +421 517781117
Email: varhanovce@stonline.sk
Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL): http://www.varhanovce.ocu.sk
Ďalšie informácie možno získať na: už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach)
Súťažné a doplňujúce podklady možno získať na: už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach)
Ponuky budú doručené na: už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach)
Druh verejného obstarávateľa/obstarávateľa
Druh verejného obstarávateľa/obstarávateľa
RO - Regionálny alebo miestny orgán
Zatriedenie obstarávajúceho subjektu podľa zákona: § 6 ods. 1 písm. b)
Iný (špecifikujte): -

ODDIEL II. PREDMET ZÁKAZKY
II.
II.1.
II.1.2.

II.1.3.

II.1.4.

II.2.
II.2.1.

II.2.2.
II.3.

OPIS
Názov zákazky
Rekonštrukcia multifunkčného obecného domu vo Varhaňovciach
Druh zákazky a miesto uskutočňovania stavebných prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb
Stavebné práce
Hlavné stavenisko alebo miesto uskutočňovania stavebných prác: multifunkčný obecný dom vo Varhaňovciach,
katastrálne územie Varhaňovce, parc. č. 237 Obec Varhaňovce, okres Prešov
NUTS kód:
SK041
Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov)
Predmetom zákazky je rekonštrukcia multifunkčného obecného domu vo Varhaňovciach, v rámci ktorých sa zrealizuje 2.
nadzemné podlažie, rozšíri sa 1. Nadzemné podlažie a vybuduje sa schodiskový trakt.
Spoločný slovník obstarávania (CPV)
Hlavný predmet
Hlavný slovník: 45214800-8
Doplnkový slovník: IA13-5
Doplňujúce predmety
Hlavný slovník: 44112400-2
Množstvo alebo rozsah zákazky
Celkové množstvo alebo rozsah
Verejný obstarávateľ požaduje od uchádzača zrealizovať stavebné práce v rámci rekonštrukcie multifunkčného
obecného domu vo Varhaňovciach a to v rozsahu výkazu výmer, ktorý je súčasťou súťažných podkladov
Predpokladaná hodnota predmetu zákazky bez DPH
Hodnota: 187 340,3600 EUR
Trvanie zmluvy alebo lehota dodania
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
Zadajte hodnotu: 8

ODDIEL III. OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1.
III.1.1.

Podmienky účasti
Osobné postavenie
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: Informácie a formálne
náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa
osobného postavenia podľa § 26 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní a preukázať ich splnenie dokladmi podľa § 26
ods. 2, ods. 4 a ods. 5, resp. podľa § 128 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní. V prípade, že uchádzač nemá v
potvrdení ÚVO o zapísaní do zoznamu podnikateľov zapísaný doklad, ktorým preukazuje splnenie osobného postavenia
podľa § 26 ods. 1 písm. h), verejný obstarávateľ požaduje, aby uchádzač okrem dokladu podľa § 128 ods.1 predložil aj
čestné vyhlásenie, že nie je osobou podľa § 26 ods. 1 písm. h). V prípade, že uchádzač nemá v potvrdení ÚVO o
zapísaní do zoznamu podnikateľov zapísané doklady, ktorými preukazuje splnenie osobného postavenia podľa § 26 ods.
1 písm. i) a písm. j), verejný obstarávateľ požaduje, aby uchádzač okrem dokladu podľa § 128 ods. 1 predložil aj čestné
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III.1.2.

vyhlásenie, že nemá nesplnenú povinnosť podľa § 26 ods. 1 písm. i) a čestné vyhlásenie, že nemá nesplnenú povinnosť
podľa § 26 ods. 1 písm. j). Uchádzač zapísaný v zozname podnikateľov podľa zákona o verejnom obstarávaní v znení
účinnom od 01. 07. 2013 (t. j. uchádzač, ktorý o zapísanie do zoznamu podnikateľov požiadal po 30. 06. 2013 a
ktorému úrad vydal výpis zo zoznamu podnikateľov vo forme elektronického odpisu) nie je povinný predkladať doklady
na preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia podľa § 26 ods. 2 zákona o verejnom
obstarávaní.
Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa osobného postavenia
za každého člena skupiny osobitne a splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúce sa finančného a
ekonomického postavenia a technickej alebo odbornej spôsobilosti preukazuje spoločne. Splnenie podmienky účasti
podľa § 26 ods. 1 písm. f) preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.
Splnenie podmienky účasti môže uchádzač preukázať čestným vyhlásením podľa § 32 ods. 11 zákona o verejnom
obstarávaní, pričom doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti predkladajú verejnému obstarávateľovi úspešný
uchádzač alebo uchádzači, ktorí sa umiestnili na prvom až treťom mieste v poradí podľa § 44 ods. 1 zákona o verejnom
obstarávaní.
Zdôvodnenie primeranosti požadovanej podmienky podľa § 32 odst. 6 zákona o verejnom obstarávaní preukázanie
splnenia podmienok účasti osobného postavenia uchádzačov vyplýva z obsahu § 26 zákona o verejnom obstarávaní,
podľa ktorého sa verejného obstarávania môže zúčastniť len ten, kto spĺňa všetky požiadavky na osobné postavenie
podľa § 26.
Ekonomické a finančné postavenie
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: § 27 odst. 1 písm. a)
§ 27 odst. 1 písm. d)
Minimálna požadovaná úroveň štandardov : § 27 odst. 1 písm. a)
Verejný obstarávateľ požaduje predloženie vyjadrenia alebo ekvivalentného dokladu od banky
alebo pobočky zahraničnej banky alebo zahraničnej banky, ktoré/ý musí jednoznačne vypovedať o schopnosti záujemcu
plniť svoje finančné záväzky a musí obsahovať informáciu o tom : - že záujemca nebol za predchádzajúce dva roky
(2011 a 2012) v nepovolenom debete, ak záujemca bol v takomto debete, predloží zdôvodnenie, prečo sa tak stalo, - že
v prípade splácania úveru dodržuje splátkový kalendár, - že jeho bežný účet nebol v rokoch 2011 a 2012 a v súčasnosti
ani nie je predmetom exekúcie. Vyjadrenie banky/ pobočky zahraničnej banky, alebo ekvivalentný/é doklad/y musí/ia
byť predložený/é ako originál alebo úradne overená kópia/ie, ktorá/é nesmie/ú byť staršia/í ako tri mesiace ku dňu
predkladania ponuky. K vyjadreniu banky/bánk alebo ekvivalentnému/ým dokladu/om záujemca zároveň predloží čestné
vyhlásenie potvrdené/podpísané štatutárnym orgánom záujemcu, že nemá záväzky v inej/ých banke/ách, ako tej/tých,
od ktorej/ktorých predložil vyššie uvedené potvrdenie/a resp. ekvivalentný/é doklad/y. Odôvodnenie primeranosti
použitia podmienky účasti podľa § 27 ods. 1 písm. a) zákona vo vzťahu k predmetu zákazky a potreby jej
zahrnutia medzi podmienky účasti podľa § 32 ods. 6 zákona: V tejto požiadavke verejného obstarávateľa nie je
požadovaný žiaden číselný údaj a teda požiadavka je primeraná a jej potreba vyplynula z dôvodu overenia a preukázania
finančnej spoľahlivosti záujemcu, t.j., že záujemca je aj po finančnej stránke spoľahlivým partnerom.
§ 27 odst. 1 písm. d) - prehľadom o celkovom obrate, najviac za posledné tri hospodárske roky (2010, 2011, 2012), za
ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti v sume minimálne 225 000,00 Eur bez
DPH / kalendárny rok. Uchádzač preukáže prehľad o celkovom obrate predložením Výkazu ziskov a strát (účtovná
jednotka účtujúca v systéme podvojného účtovníctva) alebo Výkazom o príjmoch a výdavkoch (účtovná jednotka
účtujúca v systéme jednoduchého účtovníctva) za posudzované obdobie, t.j. za roky 2010, 2011, 2012. Výkazy ziskov a
strát alebo Výkazy o príjmoch a výdavkoch musia byť predložené ako originály alebo úradne overené kópie. Spôsob
preukázania požadovanej hodnoty celkového obratu za sledované obdobie: ak uchádzač vedie podvojné účtovníctvo,
jedná sa o tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 601, 602 časť II.1 číslo riadku 05 vo výkaze ziskov a strát, ak
uchádzač vedie jednoduché účtovníctvo, jedná sa o tržby z predaja výrobkov a služieb riadok 02 výkazu o príjmoch a
výdavkoch. V prípade, že doklady predkladá uchádzač so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, predloží doklady
ekvivalentné k výkazu ziskov a strát alebo výkazu o príjmoch a výdavkoch, ktorými preukazuje splnenie podmienok
účasti v pôvodnom jazyku a súčasne preložené do slovenského jazyka. Súčasne musí uviesť, ktorý údaj v doklade
preukazuje požadovanú výšku obratu. V prípade zistenia rozdielov v obsahu dokladov predložených v pôvodnom jazyku
okrem dokladov predložených v českom jazyku a preložených dokladov, je rozhodujúci preklad v slovenskom jazyku. Od
zahraničného uchádzača sa tiež vyžaduje overenie uvedených dokladov miestne príslušným správcom dane.
Zdôvodnenie primeranosti požadovanej podmienky podľa § 32 odst. 6 zákona o verejnom obstarávaní verejný
obstarávateľ požaduje finančnú stabilitu pre zabezpečenie predmetu zadávania verejnej zákazky a schopnosť uchádzača
bezproblémovo si plniť svoje finančné záväzky.
Uchádzač alebo záujemca môže na preukázanie finančného a ekonomického postavenia využiť finančné zdroje inej
osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač alebo záujemca verejnému obstarávateľovi
alebo obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude môcť reálne disponovať so zdrojmi osoby, ktorej postavenie
využíva na preukázanie finančného a ekonomického postavenia. Túto skutočnosť preukazuje záujemca alebo uchádzač
písomnou zmluvou uzavretou s touto osobou, obsahujúcou záväzok osoby, ktorej zdrojmi mieni preukázať svoje
finančné a ekonomické postavenie, že táto osoba poskytne plnenie počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba,
ktorej zdroje majú byť použité na preukázanie finančného a ekonomického postavenia musí spĺňať podmienky účasti
podľa § 26 ods. 1 vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli zdroje záujemcovi alebo uchádzačovi
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poskytnuté. Ak uchádzač alebo záujemca preukázal finančné a ekonomické postavenie zdrojmi inej osoby a počas
trvania zmluvy, dôjde k plneniu, ktorého sa toto preukázanie týka, uchádzač alebo záujemca je oprávnený toto plnenie
poskytnúť len sám, alebo prostredníctvom tej osoby, písomnou zmluvou s ktorou toto postavenie preukázal; možnosť
zmeny subdodávateľa tým nie je dotknutá. Ak uchádzač alebo záujemca nedokáže z objektívnych dôvodov preukázať
finančné a ekonomické postavenie určeným dokladom, verejný obstarávateľ a obstarávateľ môže uznať aj iný doklad,
ktorým sa preukazuje finančné a ekonomické postavenie.

III.1.3.

Splnenie podmienky účasti môže uchádzač preukázať čestným vyhlásením podľa § 32 ods. 11 zákona o verejnom
obstarávaní, pričom doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti predkladajú verejnému obstarávateľovi úspešný
uchádzač alebo uchádzači, ktorí sa umiestnili na prvom až treťom mieste v poradí podľa § 44 ods.1 zákona o verejnom
obstarávaní.
Technická alebo odborná spôsobilosť
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: § 28 odst. 1 písm. b)
§ 28 odst. 1 písm. g)
3.§28 ods. 1 písm. h)
Minimálna požadovaná úroveň štandardov : § 28 odst. 1 písm. b.) zoznamom stavebných prác rovnakého alebo
podobného charakteru ako je predmet zákazky, uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov spätne ku dňu lehoty na
predkladanie ponúk doplneným potvrdeniami o uspokojivom vykonaní týchto prác s uvedením cien bez DPH, miest a
lehôt uskutočnenia prác a zhodnotenia uskutočnených prác podľa obchodných podmienok a to v minimálnej výške 225
000,00 Eur bez DPH za posudzované obdobie. Minimálne jedna zákazka uvedená v preukazovanom zozname musí byt v
hodnote 150000,00 Eur bez DPH, ak odberateľom: 1. bol verejný obstarávateľ podľa zákona o verejnom obstarávaní,
dôkaz o plnení potvrdí tento verejný obstarávateľ, 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. Referencie budú vyjadrené v Eur (ak je hodnota vyjadrená v inej
mene, prepočítava sa hodnota na EUR kurzom ECB platným ku dňu zverejnenia výzvy na predkladanie ponúk).
Odôvodnenie primeranosti použitia určenej podmienky účasti podľa § 28 ods. 1 písm. b) zákona vo vzťahu k predmetu
zákazky a potrebu jej zahrnutia medzi podmienky účasti podľa § 32 ods. 6 zákona: Verejný obstarávateľ túto podmienku
účasti zadefinoval striktne vo vzťahu k predmetu zákazky s cieľom dosiahnuť čestnú hospodársku súťaž medzi
kvalifikovanými záujemcami. Podmienka účasti je primeraná a jej potreba vyplynula z dôvodu overenia si skutočnosti, či
záujemcovia disponujú odbornými a technickými skúsenosťami z oblasti predmetu zákazky a sú oprávnení a schopní ho
realizovať.
§ 28 odst. 1 písm. g.) údaje o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácií riadiacich zamestnancov, osobitne
osôb zodpovedných za riadenie stavebných prác, ktoré majú odbornú spôsobilosť na výkon činnosti stavbyvedúceho pre
odborné zameranie/kategóriu: pozemné stavby.
Riadiaci zamestnanec - stavbyvedúci má kvalifikáciu potrebnú na vykonanie stavebných prác rovnakého alebo
obdobného charakteru ako je predmet zákazky tohto oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania, minimálne 3 roky
odbornej praxe.
Záujemca preukazuje splnenie tejto podmienky doložením podpísaného pracovného životopisu uvádzanej osoby, z
ktorého bude zrejmé meno a priezvisko riadiaceho zamestnanca - stavbyvedúceho, najvyššie dosiahnuté vzdelanie,
názov a sídlo odberateľa resp. zamestnávateľa riadiaceho zamestnanca stavbyvedúceho, čas realizácie projektu plnenia
zmluvy, celková zmluvná cena projektu, stručný rozsah činnosti, ktorý riadiaci zamestnanec - stavbyvedúci
zabezpečoval, tel. číslo a meno zamestnanca objednávateľa resp. zamestnávateľa, u ktorého si možno overiť tieto
údaje.
Uchádzač ďalej predloží za riadiaceho stavbyvedúceho osvedčenie stavbyvedúceho s odborným zameraním Pozemné
stavby, vydané Slovenskou komorou stav. inžinierov (SKSI), v zmysle zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných
architektoch a stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov. Požadované osvedčenie bude predložené ako kópia
osvedčenia opatrená pečiatkou a originálnym podpisom stavbyvedúceho. Ak bolo osvedčenie vydané po 1.1.2005
uchádzač predloží aj potvrdenie SKSI o rozsahu osvedčenia (postačí kópia potvrdenia alebo výtlačok profilu odborníka z
www stránky SKSI ), t.j. musí mať osvedčenie o odbornej spôsobilosti, resp. doklad o vykonaní odbornej skúšky, alebo
ekvivalentný doklad vydaný v inom štáte.

Zdôvodnenie primeranosti požadovanej podmienky podľa § 32 odst. 6 zákona o verejnom obstarávaní verejný
obstarávateľ si takto overí stabilitu, skúsenosti a schopnosť uchádzača na trhu s predmetom zákazky. Preukázanie
úspešnej realizácie stanoveného minimálneho objemu zákaziek vedie k výberu zhotoviteľa, garantujúceho profesionálnu,
plynulú a bezproblémovú realizáciu zákazky bez zbytočných prieťahov a jej úspešné dokončenie v zmluvne dohodnutom
termíne a zároveň či je spoľahlivý a technicky spôsobilý dodať predmet zákazky. Splnenie tejto požiadavky umožňuje
verejnému obstarávateľovi preveriť primerané skúsenosti pri realizovaní dodávok tovaru rovnakého alebo podobného
charakteru a zložitosti. Preukázanie skutočností, či uchádzač personálne disponuje kvalifikovanými riadiacimi
zamestnancami - osobami zodpovednými za riadenie stavebných prác, ktorí budú technicky spôsobilí zrealizovať
predmet zákazky v požadovanom rozsahu a čase.
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3.§28 ods. 1 písm. h) zákona
opatrenia environmentálneho manažérstva, ktoré záujemca použije pri plnení zmluvy, ktorej predmetom je uskutočnenie
stavebných prác. Záujemca preukazuje splnenie tejto podmienky doložením overenej kópie certifikátu kvality vydaného
nezávislou inštitúciou alebo obdobného dokumentu STN EN ISO 14001, ktorým sa
potvrdzuje splnenie určitých noriem environmentálneho riadenia uchádzača.
Odôvodnenie primeranosti použitia určenej podmienky účasti podľa § 28 ods. 1 písm. h) zákona vo vzťahu k predmetu
zákazky a potrebu jej zahrnutia medzi podmienky účasti podľa § 32 ods. 6 zákona: Verejný obstarávateľ túto podmienku
účasti zadefinoval striktne vo vzťahu k predmetu zákazky s cieľom dosiahnuť čestnú hospodársku súťaž medzi
kvalifikovanými záujemcami. Verejný obstarávateľ sa touto požiadavkou usiluje zabezpečiť čo najmenšie zaťažovanie
životného prostredia.

Uchádzač alebo záujemca môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a
odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač alebo záujemca
verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude môcť reálne disponovať s
kapacitami osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Túto
skutočnosť preukazuje záujemca alebo uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s touto osobou, obsahujúcou záväzok
osoby, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú
spôsobilosť, že táto osoba poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú
byť použité na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti, musí spĺňať podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 vo
vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli kapacity záujemcovi alebo uchádzačovi poskytnuté. Ak uchádzač
alebo záujemca preukázal technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť technickými a odbornými kapacitami inej
osoby a počas trvania zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody dôjde k plneniu, ktorého sa toto preukázanie
týka, uchádzač alebo záujemca je oprávnený toto plnenie poskytnúť len sám, alebo prostredníctvom tej osoby,
písomnou zmluvou s ktorou toto postavenie preukázal; možnosť zmeny subdodávateľa tým nie je dotknutá.
Splnenie podmienky účasti možno preukázať čestnými vyhlásením uchádzača v zmysle § 32 ods. 11 zákona č. 25/2006
Z. z., pričom doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti predkladá verejnému obstarávateľovi úspešný uchádzač
podľa § 44 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z. z. v čase a spôsobom určeným verejným obstarávateľom.
Vyhradené zákazky pre chránené dielne alebo chránené pracoviská: Nie

ODDIEL IV. POSTUP
IV.1.
IV.1.1.

Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Voľba: Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka z hľadiska
kritérií uvedených nižšie (kritériá na vyhodnotenie ponúk je potrebné uviesť s ich relatívnou váhou alebo v zostupnom
poradí dôležitosti, ak nemožno z preukázateľných dôvodov uviesť ich relatívnu váhu)
Časť: 1
Názov: cena
Váha: 30
Časť: 2
Názov: lehota dodania predmetu zákazky
Váha: 40

IV.1.2.
IV.2.
IV.2.1.
IV.2.2.

IV.2.3.
IV.2.4.

Časť: 3
Názov: zmluvná pokuta
Váha: 30
Použije sa elektronická aukcia
Nie
Administratívne informácie
Evidenčné číslo spisu, ktoré pridelil verejný obstarávateľ/obstarávateľ
0012013
Podmienky na získanie súťažných podkladov a doplňujúcich dokumentov
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady alebo o prístup k dokumentom
Dátum a čas: 08.01.2014 10:00
Úhrada za súťažné podklady
Uvedte: Nie
Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 08.01.2014 10:00
Podmienky otvárania ponúk
Dátum a čas: 08.01.2014 11:00
Miesto : obecný úrad Varhaňovce, Varhaňovce 56, 08205 Varhaňovce , Slovensko
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Osoby oprávnené zúčastniť sa na otváraní ponúk : Osoby oprávnené zúčastniť sa na otváraní ponúk : Otváranie ponuky
čase uvedenom v bode IV.2.4. je verejné.
Otvárania ponúk sa môže zúčastniť každý uchádzač, ktorý predložil ponuku v lehote na predkladanie ponúk. Na otváraní
ponúk sa môže uchádzač zúčastniť osobne, uchádzač - právnická osoba sa zúčastňuje štatutárnym orgánom, prípadne
členom štatutárneho orgánu. Uchádzač, a to tak fyzická ako aj právnická osoba sa môže zúčastniť otvárania ponúk aj
prostredníctvom splnomocnenca, ktorý sa preukáže plnou mocou oprávňujúcou ho zúčastniť sa na takomto otváraní
ponúk s úradne osvedčeným podpisom splnomocniteľa, t.j. uchádzača oprávneného sa zúčastniť na otváraní ponúk.
Osoba prítomná pri otváraní ponúk je povinná sa preukázať platným dokladom totožnosti a originálom alebo úradne
overenou kópiou aktuálneho živnostenského oprávnenia alebo aktuálneho výpisu zo živnostenského registra (fyzická
osoba - podnikateľ), resp. aktuálnym výpisom z obchodného registra (právnická osoba - podnikateľ, fyzická osoba podnikateľ zapísaný v obchodnom registri).

ODDIEL VI. DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
VI.1.

VI.2.

VI.3.

Zákazka sa týka projektu /programu financovaného z fondov EÚ
Áno
Regionálny Operačný Program
Ďalšie doplňujúce informácie
Záujemca predloží ponuku spolu s elektronickým neprepisovateľným médiom CD/DVD podľa bodu III.1 tohto oznámenia
výzva na predkladanie ponúk osobne alebo poštou v uzatvorenom samostatnom nepriehľadnom obale v lehote do
08.01.2014 10:00 hod. na adrese verejného obstarávateľa Varhaňovce 56, 082 05 Varhaňovce podľa bodu I.1 tohto
oznámenia výzva na predkladanie ponúk. V prípade osobného doručenia v pracovnom čase pondelok až piatok od 8:00
do 11:30 a od 12:30 do 15:30. Ak ponuku predkladá skupina dodávateľov podľa tohto oznámenia, vloží do
nepriehľadného obalu spolu s ponukou aj plnomocenstvo v súlade s bodom III.1.3 tohto oznámenia o vyhlásení
verejného obstarávania. Na obale ponuky uchádzač uvedie nasledujúce údaje: adresa verejného obstarávateľa,
obchodné meno, a sídlo/miesto podnikania uchádzača alebo obchodné mená a sídla/miesta podnikania všetkých členov
skupiny dodávateľov, označenie súťaž - neotvárať, označenie názvom prideleným zákazke verejným obstarávateľom:
Rekonštrukcia multifunkčného obecného domu vo Varhaňovciach.
Doklady odporúča verejný obstarávateľ pevne zviazať, očíslovať a parafovať štatutárnym zástupcom alebo
osobou splnomocnenou štatutárnym zástupcom.
Podmienky na získanie súťažných podkladov a doplňujúcich dokumentov: E-mailom: na e-mailovej adrese
acolicartovce@gmail.com, poštou na kontaktnej adrese Alžbeta Naďová, Floriánska 19 , 040 01 Košice
telefón: 0915 920 818.
Záujemcovia môžu vykonať obhliadku miesta uskutočnenia prác, aby si sami overili a získali potrebné informácie,
nevyhnutné na prípravu a spracovanie ponuky. Výdavky spojené s obhliadkou miesta dodania predmetu zákazky idú na
ťarchu uchádzača. Obhliadku miesta je možné vykonať 1. Termín dňa 11.12.2013 o 10,00 hod. a 2. Termín
dňa19.12.2013 o 10,00 hod.
Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky, ktorými sa preukazuje splnenie podmienok účasti,
a iných dokladov súvisiacich s týmto oznámením, ako i spojené s predkladaním ponuky znáša záujemca/uchádzač bez
finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi, a to bez ohľadu na výsledok verejného obstarávania. Všetky ďalšie
vzájomné práva a povinnosti ako aj všetky formálne, procesné alebo obsahové podmienky verejného obstarávania budú
zahrnuté v súťažných podkladoch.
Dodávateľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s dodávaným predmetom zmluvy kedykoľvek
počas platnosti a účinnosti zmluvy/zmlúv o nenávratnom finančnom príspevku pre projekt a to oprávnenými osobami,
ktorými sú najmä poskytovateľ a ním poverené osoby, Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná správa finančnej kontroly,
Certifikačný orgán a nimi poverené osoby, Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby,
splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov, osoby prizvané orgánmi, ktoré sú uvedené
ako oprávnené osoby v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a ES, a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.
Verejný obstarávateľ podľa § 6 si vyhradzuje právo: a) zrušiť použitý postup zadávania zákazky, ak sa zmenili
okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo verejné obstarávanie, b) neprijať ani jednu ponuku v prípade, že predložené cenové
ponuky budú vyššie ako je suma finančných prostriedkov určených na realizáciu tejto zákazky. Následne bude použitý
postup zadávania zákazky zrušený, c) v prípade, že ponuku predloží skupina dodávateľov a ak jej ponuka bude prijatá,
bude sa vyžadovať, z dôvodu riadneho plnenia zmluvy na predmet zákazky, vytvorenie určitej právnej formy pred
podpisom zmluvy na predmet zákazky.
Žiadosť o vysvetlenie požiadaviek uvedených v tejto výzve a v súťažných podkladoch môže záujemca predložiť e mailom
na adrese acolicartovce@gmail.com a /alebo písomne na kontaktnej adrese Alžbeta Naďová, Floriánska 19, 040 01
Košice v lehote do 27.12.2013. Vysvetlenie požiadaviek uvedených v tejto výzve obstarávacia organizácia preukázateľne
bezodkladne oznámi všetkým záujemcom, najneskôr však 6 (šesť ) dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk t.j.
do 1.1.2014.
Dátum odoslania tejto výzvy
03.12.2013
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