VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK (PODLIMITNÉ ZÁKAZKY)
Formulár: Formulár č. 7 podľa Vyhlášky č. 171/2013 Z. z.
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ/OBSTARÁVATEĽ
I.1.

I.2.
I.2.1.

Názov, adresy a kontaktné miesto (miesta)
Obec Chľaba
IČO: 00308927
Chľaba 197 , 943 65 Chľaba
Slovensko
Kontaktné miesto (miesta): Obecný úrad Chľaba, č. 197, 943 65 Chľaba
Kontaktná osoba: Henrieta Kosznovszká
Mobil: +421 905469335
Telefón: +421 367573162
Email: chlaba@atlas.sk
Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL): http://www.chlaba.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
RA - Regionálna alebo miestna agentúra/úrad
Zatriedenie obstarávajúceho subjektu podľa zákona: § 6 ods. 1 písm. b)

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

II.1.3.

II.1.4.

II.1.5)
II.2.
II.2.1.

II.2.2.
II.3.

OPIS
Názov zákazky
Čisté okolie naša budúcnosť, Chľaba
Druh zákazky a miesto uskutočňovania stavebných prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb
Stavebné práce
Hlavné stavenisko alebo miesto uskutočňovania stavebných prác: K.ú. Chľaba, parcelné číslo: 3052, 3062, 3068
NUTS kód:
SK023
Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov)
Predmetom zákazky je likvidácia nelegálnych skládok na troch lokalitách v k.ú. obce Chľaba. Tieto lokality sú priestory
bývalého poľnohospodárskeho družstva. Likvidácia spočíva: v nakladaní a odvoze nelegálnych skládok komunálneho a
stavebného odpadu, rozdrtenie časti stavebného odpadu ako aj betónových zbytkov. Nakládka a odvoz sutiny na
skládku. Poplatok za skladovanie - objemný odpad, betón, tehly, dlaždice, ostatné. Plošná úprava terénu pri
nerovnostiach terénu nad 50-100mm v rovine alebo na svahu do 1:5. Aktivity riešia presun a uskladnenie cca.40%
zmesného a objemného odpadu na verejnej skládke, rozdrtenie betónových zbytkov a spolu a ich odvoz z celkovehé
objemu 40% na spevnenie spojovacej cesty (cca. 2 km) slúžiacej v prípade povodní na zabezpečenie zdravotnej,
protipožiarnej a zásobovacej služby pre obyvateľov obce, 20% stavebného odpadu vyplnenie bývalej materiálovej jamy.
Spoločný slovník obstarávania (CPV)
Hlavný predmet
Hlavný slovník: 45112300-8
Časti
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
Množstvo alebo rozsah zákazky
Celkové množstvo alebo rozsah
Znečistená plocha celkom: 148193 m2. Odpad celkom na skládkovanie: 1500 t. Rozdrtenie betonových základov: 4969 t.
Plošná úprava terénu: 44534 m2.
Predpokladaná hodnota predmetu zákazky bez DPH
Hodnota: 76 770,0000 EUR
Trvanie zmluvy alebo lehota dodania
Obdobie: v intervale
Začatie: 02.11.2015
Ukončenie: 25.11.2015

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: 1.Uchádzač musí spĺňať
podmienky účasti podľa ustanovenia § 26 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní. Ich splnenie preukáže podľa § 26 ods.
2, resp. ods. 4, 5 alebo § 128 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní, a to v súlade s § 19 ods. 3 zákona o verejnom
obstarávaní. Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia podľa § 31
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ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní. Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky
účasti týkajúce sa osobného postavenia:
a)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 a
podporovania teroristickej skupiny alebo za trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme - preukáže
podľa § 26 ods. 2 písm. a) výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace.
b)nebol on ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu právoplatne odsúdený za trestný čin, ktorého
skutková podstata súvisí s podnikaním - preukáže podľa § 26 ods. 2 písm. a) výpisom z registra trestov nie starším ako
tri mesiace.
c)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 - preukáže podľa § 26 ods. 2
písm. b) potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace.
d)nemá evidované nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevkov na starobné
dôchodkové sporenie, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia - preukáže podľa § 26 ods. 2 písm. c) potvrdením
Sociálnej poisťovne a zdravotnej poisťovne nie starším ako tri mesiace.
e)nemá evidované daňové nedoplatky, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia - preukáže podľa § 26 ods. 2 písm. d)
potvrdením miestne príslušného daňového úradu nie starším ako tri mesiace.
f)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 - preukáže podľa § 26 ods. 2 písm. e)
platným dokladom o oprávnení dodávať tovar, poskytovať službu alebo uskutočňovať stavebné práce.
g)nebolo mu v predchádzajúcich troch rokoch preukázané závažné porušenie odborných povinností, ktoré dokáže
verejný obstarávateľ a obstarávateľ preukázať - uchádzač nepreukáže.
h)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
pravoplatne 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 činnosti 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
-uchádzač preukazuje čestným vyhlásením
i)nemá nesplnenú povinnosť vyplatenia odmeny alebo odplaty zo zmluvy s osobou, ktorá je alebo bola subdodávateľom
vo vzťahu k zákazke, zadanej podľa zákona, ktorá sa vymáha výkonom rozhodnutia - uchádzač preukazuje čestným
vyhlásením
j)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 preukazuje čestným
vyhlásením.
2.Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa preukazovania majetkovej účasti uvedené v § 26a) zákona o
verejnom obstarávaní. Vyžaduje sa, aby uchádzač dokladmi podľa § 26a) ods. 3 zákona preukázal, že nie je osobou
podľa § 26a) ods. 1 a 2 zákona. Dokladmi podľa § 26a ods. 3 zákona na preukázanie majetkovej účasti sú výpis z
obchodného registra alebo výpis z inej zákonom ustanovenej evidencie, zoznam akcionárov vedený akciovou
spoločnosťou, doklad vydaný centrálnym depozitárom cenných papierov alebo obdobné doklady vydané inými orgánmi
alebo orgánmi iných štátov, nie staršie ako tri mesiace.
Ekonomické a finančné postavenie
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: 1.Uchádzač preukáže
finančné a ekonomické postavenie podľa § 27 ods.1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní vyjadrením banky alebo
pobočky zahraničnej banky, ktoré obsahuje potvrdenie banky o tom, že uchádzač nebol za posledné tri roky v
nepovolenom debete, v prípade splácania úveru dodržuje splátkový kalendár a jeho bankový účet (účty) nebol (neboli)
predmetom exekúcie - doklad musí byť predložený v origináli, prípadne jeho osvedčená kópia, dátum vystavenia nesmie
byť starší ako tri mesiace ku dňu predloženia ponuky. Výpis z účtu nenahrádza požadovaný doklad. Súčasne treba k
vyjadreniu predložiť aj čestné vyhlásenie štatutárneho orgánu uchádzača, že má zriadený účet (účty) iba v banke
(bankách), od ktorého (ktorých) predložil požadované vyjadrenie.
2.Uchádzač preukáže finančné a ekonomické postavenie aj podľa § 27 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní:
potvrdením o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone povolenia alebo o poistení zodpovednosti za škodu
podnikateľa. Uchádzač v ponuke predloží potvrdenie o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone povolania
minimálne v hodnote zmluvného plnenia. Postenie má garantovať finančné vyrovnanie prípadnej škody spôsobenej
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uchádzačom pri výkone povolenia.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov : Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone povolania
minimálne v hodnote zmluvného plnenia.
Technická alebo odborná spôsobilosť
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: 1.Uchádzač preukáže
technickú a odbornú spôsobilosť v zmysle § 28 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní zoznamom stavebných
prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov doplneným potvrdeniami o uspokojivom vykonaní stavebných prác s
uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia prác a hodnotenia 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.
2.Uchádzač preukáže technickú a odbornú spôsobilosť v zmysle § 28 ods. 1 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní
údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo odbornej kvalifikácii riadiacich zamestnancov, osobitne osôb zodpovedných za
riadenie stavebných prác alebo za poskytnutie služby.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov : 1. Uchádzač musí potvrdeniami preukázať, že v uvedenom období
zrealizoval minimálne 5 zákaziek rovnakého alebo podobného charakteru ako predmet zákazky v hodnote minimálne
40.000 EUR (alebo ekvivalent v inej mene) bez DPH za jednu zákazku.
2. Uchádzač preukáže, že na plnenie predmetu zákazky má k dispozícii minimálne jedného technika s odbornou
spôsobilosťou na výkon stavbyvedúceho, t.j. musí mať osvedčenie SKSI alebo ekvivalentné o vykonaní odbornej skúšky
podľa zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších
predpisov - odborné zameranie - pozemné stavby splnomocňujúce na vykonanie vybraných činnosti vo výstavbe podľa §
45 zákona č. 50/1976 Zb. stavebný zákon v znení neskorších predpisov. Spôsobilosť na realizáciu predmetu zákazky
uchádzač preukáže fotokópiou autorizačného osvedčenia s originálnym odtlačkom pečiatky a podpisom odborne
spôsobilej osoby. Čestné vyhlásenie odborne spôsobilej osoby na výkon stavbyvedúceho, že bude k dispozícii na plnenie
zmluvy bez ohľadu na to, v akom zmluvnom vzťahu je k uchádzačovi, toto čestné vyhlásenie bude predložené v origináli
s podpisom odborne spôsobilej osoby.
Vyhradené zákazky pre chránené dielne alebo chránené pracoviská: Nie

ODDIEL IV. POSTUP
IV.1.
IV.1.1.
IV.1.2.
IV.2.
IV.2.2.

IV.2.3.
IV.2.4.

Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Voľba: Najnižšia cena
Použije sa elektronická aukcia
Nie
Administratívne informácie
Podmienky na získanie súťažných podkladov a doplňujúcich dokumentov
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady alebo o prístup k dokumentom
Dátum a čas: 12.10.2015 15:00
Úhrada za súťažné podklady
Uveďte: Nie
Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 12.10.2015 15:00
Podmienky otvárania ponúk
Dátum a čas: 12.10.2015 16:00
Miesto : Obec Chľaba, č. 197, 943 66 Chľaba, kancelária starostky obce
Osoby oprávnené zúčastniť sa na otváraní ponúk : Na otváraní obálok s ponukami sa môže zúčastniť každý uchádzač,
ktorý predložil ponuku v lehote na predkladanie ponúk. Uchádzač môže byť zastúpený osobou oprávnenou zúčastniť sa
na otváraní obálok s ponukami za uchádzača. Uchádzač (fyzická osoba), štatutárny orgán alebo člen štatutárneho
orgánu uchádzača (právnická osoba) sa preukáže na otváraní obálok s ponukami preukazom totožnosti a dokladom o
oprávnení podnikať. Poverený zástupca uchádzača sa preukáže preukazom totožnosti a splnomocnením na zastupovanie
doloženým dokladom o oprávnení podnikať.

ODDIEL VI. DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
VI.1.
VI.2.

VI.3.

Zákazka sa týka projektu /programu financovaného z fondov EÚ
Nie
Ďalšie doplňujúce informácie
Vyžaduje sa oprávnenie na prevádzku skládky odpadov. V prípade, ak sám uchádzač nie je vlastníkom alebo
prevádzkovateľom riadenej skládky odpadu alebo zariadenia na to určeného, predloží Zmluvu alebo Zmluvu o budúcej
zmluve s vlastníkom alebo prevádzkovateľom zariadenia, v ktorej sa mu vlastník alebo prevádzkovateľ zariadenia s
udeleným súhlasom podľa §7 zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov zaviaže, že v prípade jeho úspešnosti odoberie odpad špecifikovaný v opise predmetu zákazky.
Dátum odoslania tejto výzvy
21.09.2015
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