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VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1)

I.2)

I.3)

I.4)
I.5)

NÁZOV A ADRESY
Obec Kráľova Lehota
IČO: 00315338
Kráľova Lehota 39, 032 33 Kráľova Lehota
Slovensko
Kontaktná osoba: Dana Kičinová, Moyzesova 177, 03301 Liptovský Hrádok
Telefón: +421 445224411
Email: dana.kicinova@gmail.com
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL):: http://www.uvo.gov.sk
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL):: http://www.uvo.gov.sk/private/profily/detail/4952/zakazky//
SPOLOČNÉ VEREJNÉ OBSTARÁVANIE
Zákazka zahŕňa spoločné obstarávanie: Nie
Zákazku prideľuje centrálna obstarávacia organizácia: Nie
KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Zadajte adresu (URL): http://www.uvo.gov.sk
Ďalšie informácie možno získať na adrese
iné (vyplňte prílohu A.I)
Príloha A.I): ADRESA A KONTAKTNÉ MIESTO (MIESTA), ODKIAĽ MOŽNO ZÍSKAŤ ĎALŠIE INFORMÁCIE
Dana Kičinová
IČO: 44102011
Moyzesova 177 , 033 01 Liptovský Hrádok
Slovensko
Kontaktná osoba: Dana Kičinová
Telefón: +421 910955456
Email: dana.kicinova@gmail.com
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky: Nie
Chcete vyplniť aj adresu: Áno
Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Elektronická komunikácia si vyžaduje využitie nástrojov a zariadení, ktoré nie sú všeobecne k dispozícii.: Nie
DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Regionálna alebo miestna agentúra/úrad
HLAVNÁ ČINNOSŤ
Iné (uveďte)
Iný predmet (špecifikujte): samospráva obce

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

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

ROZSAH OBSTARÁVANIA
Názov:
Rekonštrukcia MK Magdolina skala Kráľova Lehota
Referenčné číslo: OcKL/2017/24
Hlavný kód CPV
45233220-7
Druh zákazky
Práce
Stručný opis:
Stavba zahŕňa uskutočnenie stavebných prác v rozsahu projektovej dokumentácie, ktorú vypracoval Desingncraft, s.r.o.,
Vrbická 1948, 031 01 Liptovský Mikuláš, zodp. projektant Ing. Ján Mudrik a ELVIK, Ing. Vladimír Kičin, Moyzesova 1488,
033 01 Liptovský Hrádok a jedná sa o tri stavebné objekty :
SO01 Rekonštrukcia miestnej komunikácie s asfaltovým povrchom
SO02 Chodník zo zámkovej dlažby
SO03 Verejné osvetlenie
Rekonštrukcia zahŕňa rekonštrukciu existujúcej miestnej obslužnej komunikácie dĺžky 465,41m, premennej šírky od
5,0m do 5,30m v obci Kráľova Lehota s miestami obojstranných chodníkov pre chodcov. Rekonštrukcia miestnej
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komunikácie zahŕňa vybúranie existujúceho asfaltobetónového povrchu vrátane prídlažby a položenie novej vrstvy na
existujúcu komunikáciu z asfaltového betónu AB II o hrúbke 60mm na asfaltový spojovací postrek 2x 0,5m odvodňovací
pruh z betónovej prídlažby 50x25x8cm. Dažďové vody budú odvádzané z komunikácie a chodníkov priečnym a
pozdĺžnym sklonom k okraju vozovky do odvodňovacieho pruhu z betónovej prídlažby a odtiaľ do existujúcich vpustí,
ktorých mreže s rámom musia byť výškovo upravené do úrovne novej nivelety vozovky. Chodník pre peších je
navrhnutý po jednej strane a z časti aj po druhej strane rekonštruovanej komunikácie a bude mať dĺžku spolu 726,20m.
Je navrhnutý zo zámkovej dlažby vrátane vjazdov a jeho základná šírka je 1,50m. Verejné osvetlenie je navrhnuté
káblami AYKY 4B x16mm2 vedenými zemou, prevažne v telese chodníka. Počet nových stožiarov je 5ks a navrhnuté sú
LED svietidlá.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
159 861,45 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
45310000-3
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS:
SK
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Intravilán obce Kráľova Lehota okres Liptovský Mikuláš
II.2.4) Opis obstarávania
SO01 Rekonštrukcia miestnej komunikácie s asfaltovým povrchom - jedná sa orekonštrukciu miestnej komunikácie o
dĺžke 465,41 m , cca šírke 5,0m + 2x prídlažba po0,50m, navrhovaný je živičný kryt z ABJ (AC8) o hrábke 60 mm + 2x
prídlažba
SO02 Chodník zo zámkovej dlažby - zahŕňa rekonštrukciu existujúceho chodnka s krytom z asfaltobetónu a dlažby. Nový
chodník je navrhnutý zo zámkovej dlažby, šírky cca 1,50m a dĺžky 726,20m
SO03 Verejné osvetlenie - je navrhnuté ako podzemné vedenie a rieši osvetlenie časti rekonštruovanej komunikácie s
chodníkom v dĺžke cca 175m, osadením 5 stožiarov so svietidlami.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritéria
Kritéria kvality: Nie
Náklady/Cena: Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
159 861,45 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Obdobie: v dňoch (od zadania zákazky)
Trvanie v dňoch: 80
Informácie o obnovenom obstarávaní
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.12)Informácie o elektronických katalógoch
Ponuky musia byť predložené vo forme elektronických katalógov alebo obsahovať elektronický katalóg: Nie
II.2.13)INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Áno
Identifikácia projektu: PPA projekty
II.2.14)Doplňujúce informácie:
Verejný obstarávateľ sa bude uchádzať o NFPna realizáciu predmetu zákazky. V prípade, že bude žiadosť verejného
obstarávateľa o získanie NFP úspešná, zákazka bude spolufinancovaná zo zdrojov EÚ a/alebo ŠR (štátneho rozpočtu).
Zmluva o dielo s úspešným uchádzačom nadobudne účinnosť až po splnení odkladacej podmienky účinnosti, ktorá
spočíva v získaní NFP alebo jeho časti na realizáciu zákazky.

ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1)Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných
registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti
týkajúce sa osobného postavenia podľa §32 ods. 1 zákona č.343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len zákon):
a) nebol on, ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu, ani člen dozorného orgánu, ani prokurista
právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev,
trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny,
trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny, trestný čin terorizmu a niektorých foriem
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účasti na terorizme, trestný čin obchodovania s ľuďmi, trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním alebo
trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe,
b) nemá nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie
v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,
c) nemá daňové nedoplatky v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,
d) nebol na jeho majetok vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu
zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku,
e) je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu,
f) nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v
štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,
g) nedopustil sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania
závažného porušenia povinností v oblasti ochrany životného prostredia, sociálneho práva alebo pracovného práva podľa
osobitných predpisov, za ktoré mu bola právoplatne uložená sankcia, ktoré dokáže verejný obstarávateľ preukázať,
h) nedopustil sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania
závažného porušenia profesijných povinností, ktoré dokáže verejný obstarávateľ preukázať.
2. Uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti podľa odseku 1, predložením dokladov podľa §32 ods.2 zákona,
resp. ods.4 a ods.5 zákona alebo podľa §152 zákona
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 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.
(3) 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 uvedených v odseku 2 alebo nevydáva ani
rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta
podnikania alebo obvyklého pobytu.
(4) 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.
III.1.2)Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok, odôvodnenie primeranosti každej určenej podmienky: Verejný obstarávateľ
nevyžaduje
III.1.3)Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok, odôvodnenie primeranosti každej určenej podmienky: a.)Doklady 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,
Odôvodnenie primeranosti :
Účelom požiadavky na predloženie zoznamu uskutočnených stavebných prác v predchádzajúcom období je najmä
preukázanie skutočnosti, či mal uchádzač v tomto období dostatočnú materiálnu a personálnu vybavenosť, či je
spoľahlivý a technicky spôsobilý zrealizovať predmet zákazky
b) § 34 ods. 1 písm. g) ak ide o stavebné práce alebo služby, údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej
kvalifikácií osôb určených na plnenie zmluvy alebo koncesnej zmluvy alebo riadiacich pracovníkov
Odôvodnenie primeranosti
Požiadavka na predloženie dokladu o odbornej spôsobilosti stavbyvedúceho na vybrané činnosti podľa § 45 ods. 1 písm.
b) a ods. 4, 5 a § 46a zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v platnom
znení (stavbyvedúci) v spojení so zákonom č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a stavebných inžinieroch v
znení neskorších predpisov alebo dokladu ekvivalentného podľa práva EÚ je nevyhnutnosťou vyplývajúcou z platnej
legislatívy pri uskutočňovaní stavieb. Požiadavka na predloženie profesijného životopisu, vyplynula z rozsahu stavby a
požiadavky overiť si skúsenosti osoby zodpovednej za odborné vedenie stavebných prác počas platnosti zmluvy.
Podľa § 39 Zákona: Jednotný európsky dokument na účely tohto zákona je dokument, ktorým hospodársky subjekt
môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené verejným obstarávateľom.
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-Ak uchádzač preukazuje technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť prostredníctvom inej osoby, jednotný
európsky dokument obsahuje informácie o technickej a odbornej spôsobilosti aj o tejto osobe.
-Doklady, ktorými uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti, ktoré sú vyjadrené sumou, záujemca predloží v
mene euro. Ak sú tieto doklady v cudzej mene (inej ako euro), uchádzač ich predloží v pôvodnej mene a v mene euro.
Pri prepočte inej meny na menu euro sa použije kurz Európskej centrálnej banky platný v deň odoslania Výzvy na
predkladanie ponúk do vestníka verejného obstarávania.
-Doklady a dokumenty, ktorými uchádzač preukazuje technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť, musia byť v
ponuke predložené ako originály alebo ich úradne osvedčené kópie, pokiaľ nie je uvedené inak, podpísaný uchádzačom
alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača, v prípade skupiny dodávateľov podpísaný každým členom skupiny alebo
osobou / osobami oprávnenými konať v danej veci za člena skupiny .
Jednotný európsky dokument je uverejnený na web stránke úradu pre verejné obstarávanie :
http://www.uvo.gov.sk/jednotny-europsky-dokument-pre-verejne-obstaravanie-553.html
Hospodársky subjekt v jednotnom európskom dokumente uvedie ďalšie relevantné informácie podľa požiadaviek
verejného obstarávateľa, orgány a subjekty, ktoré vydávajú doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti. Ak sú
požadované doklady pre verejného obstarávateľa priamo a bezodplatne prístupné v elektronických databázach,
hospodársky subjekt v jednotnom európskom dokumente uvedie aj informácie potrebné na prístup do týchto
elektronických databáz najmä internetovú adresu elektronickej databázy, akékoľvek identifikačné údaje a súhlasy
potrebné na prístup do tejto databázy.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Minimálna požadovaná úroveň :
§ 34 ods. 1 písm. b) predloží zoznamom stavebných prác. Verejný obstarávateľ určil minimálny štandard (úroveň) na
preukázanie splnenia tejto podmienky skutočnosť, aby uchádzač preukázal uskutočnenie stavebných prác rovnakého
alebo porovnateľného charakteru ako je predmet zákazky (t. z. stavebné práce na výstavbe alebo rekonštrukcii ciest,
miestnych komunikácii, chodníkov námestí alebo iných verejných priestranstiev) v období predchádzajúcich 5 rokov od
vyhlásenia verejného obstarávania. V tomto zozname stavieb (referencií) uchádzač uvedie názov (obchodné meno) a
adresu investora predmetnej stavby, názov stavby, objem diela zrealizovaného uchádzačom v €, rok začatia a ukončenia
stavby, meno a tel. č., prípadne email kontaktnej osoby objednávateľa, u ktorej si možno overiť uvedenú informáciu,
potvrdenie uvedených skutočností zo strany oprávnenej osoby investora s uvedením dátumu, mena, funkcie a podpisu
oprávnenej osoby a odtlačku pečiatky objednávateľa.
Uchádzač sa musí za hodnotené obdobie (spolu za obdobie piatych rokov do vyhlásenia súťaže) preukázať zoznamom
stavebných prác, ktorý bude doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení
uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok referenciou, minimálne na jednu stavbu, ktorej cena za
vykonané práce nebude nižšia ako 150.000,-€ bez DPH(alebo ekvivalent v inej mene).
Uchádzač môže referencie preukázať v súlade s §12 zákona referenciou zverejnenou v evidencii referencií resp. podľa
§187 ods.6 zákona.
V prípade dokladov vystavených v inej mene ako euro, prepočet bude uchádzačom vykonaný kurzom uvedeným v ECB
platným v deň rozhodujúcej skutočnosti.Ak stavebné práce, uvedeného v referencii, boli uskutočnené v období
presahujúcom požadované obdobie, uchádzač uvedie v zozname alikvotnú časť hodnoty referencie za príslušné
požadované obdobie.
Ak je hodnota v referencii uvedená v inej mene, ako v EUR, uchádzač uvedie v zozname hodnotu referencie v pôvodnej
mene a následne vykoná prepočet na EUR .
Ak uchádzač preukáže referenciu, ktorú uskutočnil ako subdodávateľ alebo ako člen skupiny dodávateľov, v zozname
dodávok uvedie, akú časť zákazky (aké činnosti) vykonával a hodnotu týchto činností v eur bez DPH.
Minimálna požadovaná úroveň : § 34 ods. 1 písm. g) predloží údaje o vzdelaní a odbornej praxi alebo odbornej
kvalifikácii jedného riadiaceho zamestnanca (1 osoba), ktorý bude zodpovedný za riadenie stavebných prác predložením
:
a.)osvedčenia stavbyvedúceho o vykonaní odbornej skúšky pre činnosť stavbyvedúceho s odborným zameraním na
inžinierske stavby (resp. dopravné stavby) podľa § 45 ods. 1 písm. b) a § 45 ods. 4, 5 a § 46a zákona č. 50/1976 Zb. o
územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (stavbyvedúci) v spojení so
zákonom č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov alebo iný
ekvivalentný doklad platný v členských krajinách EÚ, predloží buď originál alebo overenú fotokópiu alebo kópiu, na
ktorej bude originál pečiatky stavbyvedúceho a jeho podpis
b.)profesijný životopis stavbyvedúceho alebo ekvivalentný doklad s podpisom stavbyvedúceho, v ktorom preukáže
skúsenosti stavbyvedúceho s riadením stavebných prác na zákazkách v počte min. jednej zákazky s hodnotou 150.000,€ bez DPH. Profesijný životopis alebo ekvivalentný doklad bude obsahovať prehľad zamestnania a zoznam relevantných
zrealizovaných stavebných prác (resp. uvedie min. jednu stavbu s požadovaným nákladom), na ktorých vykonával
vedenie stavby s uvedením zmluvnej ceny bez DPH, názvu stavby, obdobia realizácie, miesto stavby a názov a adresy
zamestnávateľa (predloží buď originál alebo overenú fotokópiu)
c.)čestné prehlásenie stavbyvedúceho odborne spôsobilej osoby na výkon tejto funkcie, že bude k dispozícii počas celej
doby plnenia zmluvy týkajúcej sa predmetu zákazky, vrátane uvedenia vzťahu k dodávateľovi ak nie je jeho
zamestnanec.
III.1.5)Informácie o vyhradených zákazkách
Zákazka je vyhradená pre chránené pracovné dielne a hospodárske subjekty, ktorých hlavným cieľom je sociálna a
profesionálna integrácia postihnutých alebo znevýhodnených osôb: Nie
Uskutočnenie zákazky je vyhradené pre rámcové programy chránených pracovných miest: Nie
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III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2)Podmienky vykonania zákazky:
Doplnenie podmienok účasti §34
Uchádzač môže na preukázanie technickej spôsobilosti (ďalej len TS) alebo odbornej spôsobilosti (ďalej len OS) využiť
technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah v súlade s §34 ods. 3 Zákona . V takomto
prípade musí uchádzač VO preukázať, že pri plnení zmluvy bude skutočne používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť
využíva na preukázanie TS alebo OS. Skutočnosť podľa druhej vety preukazuje uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s
osobou, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju TS alebo OS. Z písomnej zmluvy musí
vyplývať záväzok osoby, že poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity
majú byť použité na preukázanie TS alebo OS, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného
postavenia a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7;
III.2.3)Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky: Áno

ODDIEL IV: POSTUP
IV.1)
IV.1.3)
IV.1.6)
IV.2)
IV.2.2)
IV.2.6)

IV.2.7)

OPIS
Informácie o rámcovej dohode
Obstarávanie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody: Nie
Informácie o elektronickej aukcii
Použije sa elektronická aukcia: Nie
ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 23.02.2017 10:00
Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí byť platná do
Ponuka musí platiť do: 31.08.2017
Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 23.02.2017 14:00
Miesto: Obecný úrad Kráľova Lehota, Kráľova Lehota 39, 032 33 Kráľova Lehota
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Komisia menovaná starostom obce

ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2)

VI.3)

VI.5)

INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použije sa elektronické objednávanie: Nie
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia: Nie
Použijú sa elektronické platby: Áno
DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
1.) Verejný obstarávateľ stanovil výšku zábezpeky na 4.000,-€. Podmienky jej zloženia alebo vystavenia sú určené v
súťažných podkladoch.
2.) Zmluva o dielo s úspešným uchádzačom nadobudne platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a so
zverejnením podľa osobitných predpisov a účinnosť zmluva nadobudne kumulatívne po splnení odkladacej podmienky
účinnosti, ktorá spočíva v tom, že dôjde k uzatvoreniu platnej a účinnej zmluvy o poskytnutí NFP medzi príslušným
poskytovateľom NFP a príjemcom NFP, ktorým je verejný obstarávateľ a to na základe žiadosti o poskytnutie NFP s tým,
že ak v lehote 3 rokov odo dňa podpisu zmluvy s úspešným uchádzačom nebude účinná zmluva o poskytnutí NFP
(aspoň na časť finančných prostriedkov) na financovanie tejto zákazky, tak zmluva s úspešným uchádzačom zaniká.
Zároveň bude platiť aj podmienka účinnosti spočívajúca v schválení procesu verejného obstarávania na predmet zákazky
zo strany poskytovateľa NFP alebo Úradu pre verejné obstarávanie, pokiaľ schválenie procesu verejného obstarávania
bude vyžadovať zmluva o poskytnutí NFP. Ak verejný obstarávateľ získa NFP vo výške menej ako 50% z celkových
nákladov stavby, verejný obstarávateľ môže rozdeliť predmet zákazky na dve etapy realizácie, v závislosti od výšky
získaných prostriedkov.
3./ Verejný obstarávateľ zabezpečí prístup k súťažným podkladom ich zverejnením v profile VO zriadenom Úradom.
Verejný obstarávateľ odporúča všetkým záujemcom/uchádzačom, ktorí si prevzali súťažné podklady a majú záujem sa
zúčastniť verejného obstarávania, aby sa zaregistrovali na kontaktnej adrese : dana.kicinova@gmail.com - pre potreby
poskytovania informácií a vysvetľovania výzvy alebo súťažných podkladov. Prístup k súťažným podkladom bude
zabezpečený aj na stránke verejného obstarávateľa www.kralovalehota.sk, aj v editovanej forme.
4./ Pri podmienkach účasti je stanovené, že ak ide o požiadavku súvisiacu so vzdelaním, odbornou kvalifikáciou alebo
relevantnými odbornými skúsenosťami najmä podľa §34 odseku 1 písm. g) Zákona, uchádzač môže využiť kapacity inej
osoby len, ak táto bude reálne vykonávať práce , na ktoré sa kapacity vyžadujú.
DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
27.01.2017
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