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

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ/OBSTARÁVATEĽ
I.1.    Názov, adresy a kontaktné miesto (miesta) 

Obec Terany
IČO:  00320323
Terany 116, 962 68 Terany
Slovensko
Kontaktné miesto (miesta):  Obecný úrad Terany, Terany 116, 962 68 Hontianske Tesáre
Kontaktná osoba: Mgr. Iveta Gajdošová, starostka obce
Mobil: +421 903944492
Telefón: +421 455583225
Email: obecterany@obecterany.sk
Fax: +421 455583225
Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL):  http://www.obecterany.sk
Ďalšie informácie možno získať na:  už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach)
Súťažné a doplňujúce podklady možno získať na:  inom mieste
Príloha A.II) Adresa a kontaktné miesto (miesta), na ktorých možno získať súťažné podklady a
doplňujúce dokumenty
Mesto Krupina
IČO:  00320056
Svätotrojičné námestie 4/4 , 963 01 Krupina
Slovensko
Kontaktné miesto (miesta):  Spoločný obecný úrad Krupina, Svätotrojičné námestie 5, 963 01 Krupina
Kontaktná osoba: Ing. Norbert Kemp
Mobil: +421 911966090
Telefón: +421 455550332
Email: norbertkemp@gmail.com
Ponuky budú doručené na:  už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach)

I.2.    Druh verejného obstarávateľa/obstarávateľa 
I.2.1.    Druh verejného obstarávateľa/obstarávateľa 

RA - Regionálna alebo miestna agentúra/úrad
Zatriedenie obstarávajúceho subjektu podľa zákona: § 6 ods. 1 písm. b)

ODDIEL II. PREDMET ZÁKAZKY
II.    OPIS

II.1.    Názov zákazky 
Úprava spevnených plôch pri cintoríne obci Terany

II.1.2.    Druh zákazky a miesto uskutočňovania stavebných prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb 
Stavebné práce
Hlavné stavenisko alebo miesto uskutočňovania stavebných prác:  Okres Krupina, Obec Terany, Katastrálne územie
Horné Terany, Pozemky parc.č. 133/1, 150, 1349/1
NUTS kód: 
SK032

II.1.3.    Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov) 
Cieľom realizácie predmetnej zákazky je návrh úpravy vybraných plôch v obci tak, aby sa zvýšila jej estetická a funkčná
hodnota. Po ukončení rekonštrukcie sa dosiahne podstatné zlepšenie hygieny a zvýši sa čistota a kultúrnosť prostredia v
predmetnej lokalite obce. Predmetom úpravy sú vnútroareálové chodníky a vstupy cintorína a parkovisko pred
cintorínom. Vo vnútri cintorína vedľa chodníkov budú v rámci projektu osadené nové lavice - liatonové a LED exteriérové
svietidlá.

II.1.4.    Spoločný slovník obstarávania (CPV) 
Hlavný predmet 
Hlavný slovník: 45000000-7 
Doplnkový slovník: IA13-5 
Doplňujúce predmety
Hlavný slovník: 45233160-8 

II.1.5)    Časti
Táto zákazka sa delí na časti:  Nie

II.2.    Množstvo alebo rozsah zákazky 
II.2.1.    Celkové množstvo alebo rozsah 

Celkové množstvo a rozsah zákazky je uvedený vo Výkaze výmer, ktorý je prílohou súťažných podkladov
II.2.2.    Predpokladaná hodnota predmetu zákazky bez DPH 
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Hodnota:  78 076,7100 EUR
II.3.    Trvanie zmluvy alebo lehota dodania 

Obdobie:  v mesiacoch (od zadania zákazky)
Zadajte hodnotu:  3

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

III.1.1.    Osobné postavenie 
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti:  V zmysle ustanovenia § 100
ods.1 písm.b) zákona o verejnom obstarávaní verejný obstarávateľ vyžaduje na preukázanie splnenia podmienok účasti
predloženie dokladov podľa § 26 ods.2, resp. § 26 ods.4 a ods.5 zákona o verejnom obstarávaní. 
Uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti podľa § 26 ods.2 zákona o verejnom obstarávaní predložením dokladov
vo forme originálov alebo ich úradne osvedčených kópií nasledovne: 
A) § 26 ods.1 písm.a) zákona o verejnom obstarávaní - nebol on ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu
právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, za trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskej únie, za
trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, za trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny
alebo za trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny, alebo za trestný čin terorizmu a
niektorých foriem účasti na terorizme - v zmysle ustanovenia § 26 ods.2 písm.a) zákona o verejnom obstarávaní
uchádzač preukazuje výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace, 
B) § 26 ods.1 písm.b) zákona o verejnom obstarávaní - nebol on ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu
právoplatne odsúdený za trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním - v zmysle ustanovenia § 26 ods.2
písm.a) zákona o verejnom obstarávaní uchádzač preukazuje výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace, 
C) § 26 ods.1 písm.c) zákona o verejnom obstarávaní - nebol naňho 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 - v zmysle ustanovenia § 26 ods.2 písm.b) zákona o verejnom obstarávaní uchádzač preukazuje
potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace, 
D) § 26 ods.1 písm.d) zákona o verejnom obstarávaní - nemá evidované nedoplatky poistného na zdravotné poistenie,
sociálne poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia - v zmysle
ustanovenia § 26 ods.2 písm.c) zákona o verejnom obstarávaní uchádzač preukazuje potvrdením Sociálnej poisťovne a
zdravotnej poisťovne nie starším ako tri mesiace, 
E) § 26 ods.1 písm.e) zákona o verejnom obstarávaní - nemá evidované daňové nedoplatky, ktoré sa vymáhajú
výkonom rozhodnutia - v zmysle ustanovenia § 26 ods.2 písm.d) zákona o verejnom obstarávaní uchádzač preukazuje
potvrdením miestne príslušného daňového úradu nie starším ako tri mesiace, 
F) § 26 ods.1 písm.f) zákona o verejnom obstarávaní - je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo
poskytovať službu vo vzťahu aspoň k jednému predmetu zákazky, na ktorú predkladá uchádzač ponuku alebo žiadosť o
účasť - v zmysle ustanovenia § 26 ods.2 písm.e) zákona o verejnom obstarávaní uchádzač preukazuje dokladom o
oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, 
G) § 26 ods.1 písm.h) zákona o verejnom obstarávaní - v zmysle ustanovenia § 26 ods.2 písm.f) zákona o verejnom
obstarávaní uchádzač preukazuje čestným vyhlásením o tom, že nemá právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom
obstarávaní alebo nie je osobou, 
1. ktorej spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % akcií tejto spoločnosti alebo členom, alebo
ktorej štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou osobou je osoba, ktorá má
právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní, 
2. ktorej spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % akcií tejto spoločnosti alebo členom, alebo
ktorej štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou osobou je osoba, ktorá je
alebo v čase, keď prebiehalo verejné obstarávanie vo vzťahu ku ktorému bol právoplatne uložený zákaz účasti vo
verejnom obstarávaní, bola 
2a. spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % akcií tejto spoločnosti alebo členom, alebo ktorej
štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou osobou osoby, ktorá má právoplatne
uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní, 
2b. právnym nástupcom osoby, ktorá mala v čase, keď k nástupníctvu došlo, právoplatne uložený zákaz účasti vo
verejnom obstarávaní, 
3. ktorá sa stala právnym nástupcom osoby, ktorá mala v čase, keď k nástupníctvu došlo, právoplatne uložený zákaz
účasti vo verejnom obstarávaní, 
H) § 26 ods.1 písm.i) zákona o verejnom obstarávaní - v zmysle ustanovenia § 26 ods.2 písm.g) zákona o verejnom
obstarávaní uchádzač preukazuje čestným vyhlásením o tom, že nemá nesplnenú povinnosť vyplatenia odmeny alebo
odplaty zo zmluvy s osobou, ktorá je alebo bola subdodávateľom vo vzťahu k zákazke, zadanej podľa tohto zákona,
ktorá sa vymáha výkonom rozhodnutia, 
I) § 26 ods.1 písm.j) zákona o verejnom obstarávaní - v zmysle ustanovenia § 26 ods.2 písm.g) zákona o verejnom
obstarávaní uchádzač preukazuje čestným vyhlásením o tom, že nemá nesplnenú povinnosť vyplatenia mzdy, platu
alebo inej odmeny za prácu, náhrady mzdy alebo odstupného, na ktorých vyplatenie má zamestnanec nárok, ktoré sa
vymáhajú výkonom rozhodnutia. 
Uchádzač môže preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 26 zákona o verejnom
obstarávaní údajmi zapísanými v zozname podnikateľov vedenom Úradom pre verejné obstarávanie podľa § 128 zákona
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o verejnom obstarávaní alebo čestným vyhlásením podľa § 32 ods.11 zákona o verejnom obstarávaní, pričom doklady
preukazujúce splnenie podmienok účasti predkladá verejnému obstarávateľovi úspešný uchádzač podľa § 44 ods.1
zákona o verejnom obstarávaní v čase a spôsobom, určeným verejným obstarávateľom. Pri vyhodnotení splnenia
podmienok účasti, ak nedošlo k predloženiu dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti skôr, resp. bolo
predložené čestné vyhlásenie, verejný obstarávateľ postupuje podľa § 33 zákona o verejnom obstarávaní, pričom vyzve
úspešného uchádzača alebo uchádzačov, ktorí sa umiestnili na prvom až treťom mieste v poradí, na predloženie
dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti v lehote nie kratšej ako 10 pracovných dní odo dňa doručenia výzvy
a nepredloženie dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti v tejto lehote sa považuje za nesplnenie podmienok
účasti. 
Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena
skupiny osobitne. Splnenie podmienky účasti podľa § 26 ods.1 písm.f) zákona o verejnom obstarávaní preukazuje člen
skupiny dodávateľov len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť. 
Odôvodnenie primeranosti podmienok účasti podľa § 32 ods.6 zákona o verejnom obstarávaní: 
Preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia priamo vyplýva z ustanovenia § 26 a § 32
ods.1 písm.a) zákona o verejnom obstarávaní.

III.1.2.    Ekonomické a finančné postavenie 
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti:  V súlade s ustanovením §
100 ods.1 písm.b) zákona o verejnom obstarávaní verejný obstarávateľ vyžaduje na preukázanie splnenia podmienok
účasti predloženie dokladov podľa § 27 ods.1 písm.a) a § 27 ods.1 písm.d) zákona o verejnom obstarávaní.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov :  A1) Uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti podľa § 27 ods.1
písm.a) zákona o verejnom obstarávaní predložením vyjadrenia banky alebo pobočky zahraničnej banky preukazujúce,
že uchádzač je spôsobilý plniť si svoje finančné záväzky voči banke (uchádzač predloží vyjadrenie za každú banku, v
ktorej má vedený účet) nasledovne: 
- uchádzač nebol a nie je v nepovolenom debete, 
- uchádzač nebol a nie je v nepovolenom prečerpaní, 
- v prípade splácania úveru uchádzač dodržuje splátkový kalendár, 
- uchádzačov bežný účet nebol a nie je predmetom exekúcie.  
A2) Uchádzač predloží okrem vyjadrenia/vyjadrení banky/bánk aj čestné vyhlásenie, že v iných bankách nemá vedené
účty. 
Uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti podľa § 27 ods.1 písm.a) zákona o verejnom obstarávaní predložením
dokladov nie starších ako tri mesiace ku dňu určenému na predkladanie ponúk vo forme originálov alebo ich úradne
osvedčených kópií. 
B) Uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti podľa § 27 ods.1 písm.d) zákona o verejnom obstarávaní
predložením prehľadu o dosiahnutom obrate v oblasti, ktorej sa predmet zákazky týka za posledné tri hospodárske roky,
ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti nasledovne: 
- uchádzač predloží požadovaný ročný obrat predložením výkazov ziskov a strát, účtovnej závierky potvrdenej
príslušným správcom dane alebo audítorom (v prípade podnikateľa - fyzickej osoby výkazy o príjmoch a výdavkoch)
alebo rovnocennými dokladmi používanými v krajinách Európskej únie, 
- uchádzačom predložený minimálny požadovaný obrat za posledné tri hospodárske roky, za ktoré sú dostupné v
závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti musí byť minimálne 100.000,00 Eur (slovom stotisíc) za každý
z dokladovaných rokov. 
Uchádzač môže na preukázanie finančného a ekonomického postavenia využiť finančné zdroje inej osoby, bez ohľadu
na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač verejnému 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 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 zákona o verejnom obstarávaní vo vzťahu k tej časti
predmetu zákazky, na ktorú boli zdroje uchádzačovi poskytnuté. Ak uchádzač preukázal finančné a ekonomické
postavenie zdrojmi inej osoby a počas trvania zmluvy dôjde k plneniu, ktorého sa toto preukázanie týka, uchádzač 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. 
Uchádzač môže preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa finančného a ekonomického postavenia podľa § 27
zákona o verejnom obstarávaní čestným vyhlásením podľa § 32 ods.11 zákona o verejnom obstarávaní, pričom doklady
preukazujúce splnenie podmienok účasti predkladá verejnému obstarávateľovi úspešný uchádzač podľa § 44 ods.1
zákona o verejnom obstarávaní v čase a spôsobom, určeným verejným obstarávateľom. Pri vyhodnotení splnenia
podmienok účasti, ak nedošlo k predloženiu dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti skôr, resp. bolo
predložené čestné vyhlásenie, verejný obstarávateľ postupuje podľa § 33 zákona o verejnom obstarávaní, pričom vyzve
úspešného uchádzača alebo uchádzačov, ktorí sa umiestnili na prvom až treťom mieste v poradí, na predloženie
dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti v lehote nie kratšej ako 10 pracovných dní odo dňa doručenia výzvy
a nepredloženie dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti v tejto lehote sa považuje za nesplnenie podmienok
účasti. 
Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa finančného a
ekonomického postavenia spoločne. Skupina dodávateľov môže využiť finančné zdroje účastníkov skupiny dodávateľov
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alebo iných osôb podľa § 27 ods.2 zákona o verejnom obstarávaní. 
Odôvodnenie primeranosti podmienok účasti podľa § 32 ods.6 zákona o verejnom obstarávaní: 
Verejný obstarávateľ predložením požadovaných dokladov overuje ekonomickú stabilitu uchádzača a jeho schopnosť
bezproblémového plnenia predmetu zákazky, a to v rozsahu primeranom k predpokladanej hodnote zákazky a dĺžke
zmluvného vzťahu.

III.1.3.    Technická alebo odborná spôsobilosť 
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti:  V súlade s ustanovením §
100 ods.1 písm.b) zákona o verejnom obstarávaní verejný obstarávateľ vyžaduje na preukázanie splnenia podmienok
účasti predloženie dokladov podľa § 28 ods.1 písm.b) a § 28 ods.1 písm.g) zákona o verejnom obstarávaní.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov :  A1) Uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti podľa § 28 ods.1
písm.b) zákona o verejnom obstarávaní predložením zoznamu stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť
rokov (2011-2015) doplneného potvrdeniami o uspokojivom vykonaní stavebných prác s uvedením cien, miest a lehôt
uskutočnenia prác a zhodnotenia uskutočnených 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. 
A2) Verejný obstarávateľ požaduje predložiť minimálne 3 potvrdenia (referenčné listy) o uskutočnení stavebných prác
(zákaziek) rovnakého alebo podobného charakteru, pričom zmluvná hodnota každej takto potvrdenej zákazky musí byť
minimálne 100.000,00 Eur (slovom stotisíc). Verejný obstarávateľ uzná splnenie podmienky účasti aj v prípade
predloženia jedného potvrdenia (referenčného listu) o uskutočnení stavebných prác (zákazky) rovnakého alebo
podobného charakteru, pričom zmluvná hodnota tejto zákazky musí byť minimálne 300.000,00 Eur (slovom tristotisíc). 
Uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti podľa § 28 ods.1 písm.b) zákona o verejnom obstarávaní predložením
dokladov vo forme originálov alebo ich úradne osvedčených kópií. 
B1) Uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti podľa § 28 ods.1 písm.g) zákona o verejnom obstarávaní
predložením údajov o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácii riadiacich zamestnancov preukazujúce, že
uchádzač má k dispozícii osobu osobitne zodpovednú za riadenie stavebných prác s odbornou spôsobilosťou
stavbyvedúceho (odborná spôsobilosť na vybrané činnosti vo výstavbe podľa zákona č.50/1976 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov a podľa zákona č.138/1992 Zb. o autorizovaných
architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov) a to bez ohľadu na ich pracovný
vzťah. Vyžaduje sa stavbyvedúci s odbornou činnosťou pre pozemné alebo dopravné stavby. 
B2) Uchádzač predloží fotokópiu osvedčenia stavbyvedúceho vydaného Slovenskou komorou stavebných inžinierov,
ktoré bude opatrené originálnym odtlačkom pečiatky stavbyvedúceho (alebo iný ekvivalentný doklad platný v krajinách
Európskej únie). 
B3) Verejný obstarávateľ vyžaduje aj predloženie čestného vyhlásenia osoby s odbornou spôsobilosťou stavbyvedúceho
o tom, že bude k dispozícii počas celej doby plnenia tejto zákazky. 
Uchádzač 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 verejnému 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 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 zákona o verejnom obstarávaní vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú
boli kapacity uchádzačovi poskytnuté. Ak uchádzač preukázal technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť
technickými a odbornými kapacitami inej osoby a počas trvania zmluvy dôjde k plneniu, ktorého sa toto preukázanie
týka, uchádzač 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. 
Uchádzač môže preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa technickej alebo odbornej spôsobilosti podľa § 28
zákona o verejnom obstarávaní čestným vyhlásením podľa § 32 ods.11 zákona o verejnom obstarávaní, pričom doklady
preukazujúce splnenie podmienok účasti predkladá verejnému obstarávateľovi úspešný uchádzač podľa § 44 ods.1
zákona o verejnom obstarávaní v čase a spôsobom, určeným verejným obstarávateľom. Pri vyhodnotení splnenia
podmienok účasti, ak nedošlo k predloženiu dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti skôr, resp. bolo
predložené čestné vyhlásenie, verejný obstarávateľ postupuje podľa § 33 zákona o verejnom obstarávaní, pričom vyzve
úspešného uchádzača alebo uchádzačov, ktorí sa umiestnili na prvom až treťom mieste v poradí, na predloženie
dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti v lehote nie kratšej ako 10 pracovných dní odo dňa doručenia výzvy
a nepredloženie dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti v tejto lehote sa považuje za nesplnenie podmienok
účasti. 
Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa technickej alebo
odbornej spôsobilosti spoločne. Skupina dodávateľov môže využiť technické a odborné kapacity účastníkov skupiny
dodávateľov alebo iných osôb podľa § 28 ods.2 zákona o verejnom obstarávaní. 
Odôvodnenie primeranosti podmienok účasti podľa § 32 ods.6 zákona o verejnom obstarávaní: 
Verejný obstarávateľ predložením požadovaných dokladov overuje dostatočné skúsenosti uchádzača, jeho technickú a
odbornú profesijnú spôsobilosť k bezproblémovému plneniu predmetu zákazky, a to najmä vzhľadom na jej technické
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riešenie, predpokladanú hodnotu a dĺžku zmluvného vzťahu.
Vyhradené zákazky pre chránené dielne alebo chránené pracoviská:  Nie

ODDIEL IV. POSTUP
IV.1.    Kritériá na vyhodnotenie ponúk 

IV.1.1.    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:  Celková cena s DPH
Váha:  70
 
Časť: 2
Názov:  Lehota výstavby
Váha:  30

IV.1.2.    Použije sa elektronická aukcia 
Nie

IV.2.    Administratívne informácie
IV.2.1.    Evidenčné číslo spisu, ktoré pridelil verejný obstarávateľ/obstarávateľ

SK10686/2015/32
IV.2.2.    Podmienky na získanie súťažných podkladov a doplňujúcich dokumentov 

Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady alebo o prístup k dokumentom
Dátum a čas:  25.01.2016 09:00
Úhrada za súťažné podklady
Uveďte:  Áno
20,0000 EUR
Podmienky a spôsob úhrady:  Verejný obstarávateľ poskytne záujemcovi súťažné podklady na základe písomnej
žiadosti, ktorej prílohou bude doklad o úhrade stanovenej sumy za ich poskytnutie. Záujemca uhradí stanovenú sumu
nasledovne: 
a) bezhotovostným prevodom na účet verejného obstarávateľa: 
- číslo účtu IBAN: SK3502000000000006026412 
- konštantný symbol: 0008 
- variabilný symbol: IČO záujemcu 
b) v hotovosti do pokladne verejného obstarávateľa: 
- pokladňa verejného obstarávateľa sa nachádza na sekretariáte Obecného úradu Terany, Terany 116, 962 68
Hontianske Tesáre 
- úhradu v hotovosti je možné uskutočniť len počas pracovnej doby, t.j. pondelok - piatok v čase od 7:30hod. do
15:30hod. 
Súťažné podklady spolu s prílohami sú uverejnené aj v profile verejného obstarávateľa, čím je k nim umožnený
neobmedzený a priamy prístup elektronickými prostriedkami (https://www2.uvo.gov.sk/profily/-/profil/pdetail/5340).

IV.2.3.    Lehota na predkladanie ponúk 
Dátum a čas:  25.01.2016 09:00

IV.2.4.    Podmienky otvárania ponúk 
Dátum a čas:  25.01.2016 09:30
Miesto :  Obecný úrad Terany, Terany 116, 962 68 Hontianske Tesáre, kancelária starostky obce, 2. poschodie.
Osoby oprávnené zúčastniť sa na otváraní ponúk :  Na otváraní ponúk sa môžu zúčastniť všetci uchádzači, ktorí
predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk. Komisia overí neporušenosť obalu ponuky a zverejní obchodné mená,
sídla alebo miesta podnikania všetkých uchádzačov a ich návrhy na plnenie kritérií, ktoré sa dajú vyjadriť číslom,
určených verejným obstarávateľom na vyhodnotenie ponúk. Ostatné údaje uvedené v ponuke sa nezverejňujú. Každú
otvorenú ponuku komisia označí poradovým číslom. Verejný obstarávateľ najneskôr do piatich dní odo dňa otvárania
ponúk pošle všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuky v lehote na predkladanie ponúk zápisnicu z otvárania ponúk. 
Uchádzači sa otvorenia ponúk môžu zúčastniť prostredníctvom svojho štatutárneho orgánu (preukáže sa preukazom
totožnosti a platným výpisom z Obchodného registra SR alebo Živnostenského registra SR, príp. iným dokumentom
preukazujúcim uvedenú funkciu), poverená osoba sa preukáže preukazom totožnosti a splnomocnením na zastupovanie.

ODDIEL VI. DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
VI.1.    Zákazka sa týka projektu /programu financovaného z fondov EÚ 

Áno
PRV SR 2014 - 2020, Opatrenie: 7, Podopatrenie: 7.2, Číslo výzvy: 13/PRV/2015

VI.2.    Ďalšie doplňujúce informácie 
A) Verejný obstarávateľ vyžaduje, aby návrh zmluvy o dielo predložil uchádzač ako súčasť ponuky. Tento návrh zmluvy
o dielo musí byť vyhotovený v zmysle platnej legislatívy, musí byť parafovaný štatutárnym orgánom uchádzača a musí
obsahovať, resp. inými ustanoveniami zmluvy nesmie negovať tieto ustanovenia: 
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A1) V celkovej zmluvnej cene, ktorá je výsledkom verejného obstarávania, sú započítané všetky náklady spojené s
realizáciou diela, dopravou, likvidáciou vzniknutých odpadov, odovzdaním diela včas a bez závad a odovzdaním dokladov
potrebných pre vydanie kolaudačného rozhodnutia verejnému obstarávateľovi. 
A2) Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pri realizácii diela bude rešpektovať autorské práva projektanta, projektovej
dokumentácie (túto úspešný uchádzač obdrží pri podpise zmluvy o dielo). 
A3) Zhotoviteľ sa zaväzuje, že ním navrhnutá cena za uskutočnenie predmetu zákazky v procese verejného obstarávania
je konečná cena diela, ktorú nebude navyšovať za žiadnych okolností. 
A4) Zhotoviteľ sa zaväzuje, že celú zákazku zrealizuje na vlastné náklady a verejnému obstarávateľovi vystaví iba jednu
faktúru za celé dielo. Túto faktúru uchádzač vystaví po odovzdaní ukončeného diela a jeho prevzatí verejným
obstarávateľom. Prevzatie diela verejným obstarávateľom sa uskutoční písomne zápisom o odovzdaní a prevzatí, pričom
tento bude verejným obstarávateľom podpísaný len v prípade, že dielo bude ukončené bez vád a nedorobkov. 
A5) Zhotoviteľ sa zaväzuje, že prípadné, nepredpokladané a vopred nešpecifikované práce priamo súvisiace s
predmetom zákazky, ktoré sa vyskytnú počas jej realizácie zrealizuje na vlastné náklady. 
A6) Rozsah predmetu zmluvy nie je možné meniť dodatkom k zmluve (zmeny rozsahu diela, termínu výstavby v
nadväznosti na možnosti financovania výstavby a zmeny v technickom a konštrukčnom riešení diela a prác musia byť
odsúhlasené verejným obstarávateľom, zapísané v stavebnom denníku a len potom realizované). 
A7) Ak vznikne v priebehu výstavby potreba vykonať práce nad rámec projektovej dokumentácie, resp. práce, ktoré
priamo nesúvisia s predmetom zákazky podľa verejného obstarávania a tým aj nad rámec prílohy č.1 Sprievodná a
súhrnná technická správa a prílohy č.2 Výkaz výmer, ktoré verejný obstarávateľ predkladá, resp. poskytuje uchádzačom
spolu so súťažnými podkladmi a ak sa zmluvné strany obojstranne písomne dohodnú na ich realizácii, nesmú mať tieto
práce za následok zmenu technických riešení, parametrov a ani kvality diela oproti projektovej dokumentácii predmetu
zákazky. 
A8) Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v prípade, ak ako dodávateľ predmetnej zákazky bude potrebovať navýšiť svoje kapacity
pre realizáciu predmetnej zákazky, v takomto prípade zamestná na realizáciu predmetnej aktivity osoby dlhodobo
nezamestnané v mieste realizácie predmetnej zákazky (obec, okres, VÚC). V prípade, že zhotoviteľ realizuje predmetnú
zákazku v obci z Atlasu rómskych komunít 2013, sa zhotoviteľ zaväzuje, že požiadavku na uplatnenie uvedeného
sociálneho aspektu, bude podľa Partnerskej dohody SR na roky 2014 2020 uplatňovať vo vzťahu k inklúzii
Marginalizovaných rómskych komunít, t.j. pri zákazkách realizovaných v obciach z Atlasu rómskych komunít 2013, kde
Obec Terany patrí, bude sociálne hľadisko uplatňovať vo vzťahu k inklúzii Marginalizovaných rómskych komunít. Atlas
rómskych komunít 2013 (http://www.minv.sk/?atlas_2013). Forma zamestnania týchto osôb nie je určená, t.j. môže sa
jednať o pracovný pomer na kratší pracovný čas (na dobu určitú alebo neurčitú), o dohodu o prácach vykonávaných
mimo pracovného pomeru, atď. 
B) Súčasťou uchádzačom predkladaného návrhu Zmluvy o dielo musí byť ocenený výkaz výmer pozostávajúci zo
všetkých položiek, prvkov a zariadení tak, ako sú uvádzané vo Výkaze výmer (neocenený), ktorý je prílohou č.2
súťažných podkladov. Súčet všetkých položiek uchádzačom oceneného výkazu výmer bude celkovou ponukovou cenou
bez DPH uchádzača. 
C) Obchodné podmienky uvádzané v uchádzačom predkladanom návrhu Zmluvy o dielo nesmú byť v rozpore s
podmienkami verejného obstarávateľa, nesmú verejného obstarávateľa znevýhodňovať alebo mať za následok zvýšené
náklady, ktoré verejný obstarávateľ v súvislosti s predmetom plnenia nepredpokladal a nesmú sa vymykať bežným
obchodným zvyklostiam. 
D) Ak bude mať verejný obstarávateľ výhrady k obchodným podmienkam uchádzača uvedených v jeho návrhu Zmluvy o
dielo, môže verejný obstarávateľ vyzvať úspešného uchádzača na rokovanie o týchto obchodných podmienkach. 
E) V prípade, že ponuku predloží skupina dodávateľov a jej ponuka bude úspešnou verejný obstarávateľ vyžaduje, aby
jej členovia vytvorili určitú právnu formu z dôvodu riadneho plnenia zmluvy. 
F) Zmenu subdodávateľov počas plnenia zmluvy podľa § 34 ods.10 zákona o verejnom obstarávaní verejný obstarávateľ
stanovuje tieto pravidlá: 
F1) Dodávateľ je povinný požiadať o zmenu subdodávateľa počas plnenia zmluvy a to minimálne 10 dní vopred pred
uzavretím zmluvy o subdodávke. 
F2) Subdodávateľ, ktorého sa týka návrh na zmenu, musí spĺňať podmienky podľa § 26 ods.1 zákona o verejnom
obstarávaní. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo preskúmania splnenia podmienok podľa § 26 ods.1 zákona o
verejnom obstarávaní subdodávateľom. 
G) Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo: 
G1) Neuzavrieť zmluvu ani s jedným uchádzačom v tom prípade, že mu nebude vyhovovať ani jedna ponuka a následne
použitý postup zadávania zákazky zrušiť. 
G2) Zrušiť použitý postup zadávania zákazky na predmet zákazky v prípade, ak sa zmenia okolnosti, za ktorých sa
vyhlásilo. 
G3) Neprijať ani jednu ponuku v prípade, že predložené cenové ponuky budú vyššie ako je suma finančných
prostriedkov určených na realizáciu tejto zákazky a následne použitý postup zadávania zákazky zrušiť. 
H) Predmet zákazky bude realizovaný len na základe schválenia dotačných finančných prostriedkov príslušným
schvaľovacím orgánom v rámci PRV SR 2014 - 2020. V prípade jeho neschválenia sa zmluva o dielo stáva neplatnou
dňom doručenia takéhoto rozhodnutia a to bez akéhokoľvek finančného nároku voči objednávateľovi, resp. verejnému
obstarávateľovi. 
I) Lehota viazanosti ponúk je 31.03.2016. 
J) Nakoľko verejný obstarávateľ zverejnil súťažné podklady spolu s prílohami vo svojom profile na webovom sídle Úradu
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pre verejné obstarávanie (https://www2.uvo.gov.sk/profily/-/profil/pdetail/5340) vyžaduje, aby záujemca, ktorý si
súťažné podklady prevezme z tohto profilu o tom verejného obstarávateľa informoval formou zaslania e-mailovej
informácie o tejto skutočnosti a aby uhradil sumu požadovanú za ich poskytnutie. E-mailová informácia musí obsahovať
identifikáciu záujemcu (obchodné meno, sídlo, IČO, meno a priezvisko kontaktnej osoby a jej kontaktné údaje), aby
verejný obstarávateľ vedel zasielať prípadné vysvetlenie alebo doplnenie súťažných podkladov a údaje o platbe za
súťažné podklady. 
K) V prípade, ak sa technické požiadavky uvádzané v súťažných podkladoch a ich prílohách odvolávajú na konkrétneho
výrobcu, výrobný postup, značku, patent, typ, krajinu, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, verejný obstarávateľ
pripúšťa, aby uchádzač vo svojej ponuke ponúkol ekvivalentný výrobok, zariaďovací predmet alebo materiál (ďalej len
ekvivalent), pri dodržaní týchto požiadaviek: 
K1) Ponúkaný ekvivalent musí mať rovnaké alebo lepšie technické a úžitkové parametre. 
K2) Uchádzač musí v ponuke predložiť ako prílohu k návrhu Zmluvy o dielo Zoznam ponúkaných ekvivalentných položiek
s uvedením pôvodného názvu podľa prílohy č.2 Výkaz výmer a s uvedením ním ponúkaného ekvivalentu, aby verejný
obstarávateľ, resp. ním menovaná hodnotiaca komisia vedel posúdiť, či tento je alebo nie je ekvivalentom.

VI.3.    Dátum odoslania tejto výzvy 
04.01.2016
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