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A.1 POKYNY PRE UCHÁDZAČOV 

 
Časť I.  

Všeobecné informácie 
 

1. IDENTIFIKÁCIA VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA 
 
Názov:                                                                      Obec Sklabiná 
Sídlo:                                                                         991 05  Sklabiná 211 
Právna forma:                                                          samospráva 
Štatutárny zástupca:                                                Bc. Marta Kálovcová, starostka obce 
IČO:                                                                          00319554 
DIČ:                                                                          2021243246 
Bankové spojenie:                                                   VÚB a.s. Bratislava, expozitúra Veľký Krtíš 
Číslo účtu:                                                                SK03 0200 0000 0000 0062 0402 
                                                                                 SWIFT kód BIC: SUBASKBX 
Telefón/Fax:                                                             047/4514140, +421 915 880 292 
 
KONTAKTNÁ OSOBA                                              Bc. Marta Kálovcová 
Telefón:                                                                    + 421 915 880 292 
E-mail:                                                                      ousklabina@pobox.sk 

 

2. PREDMET ZÁKAZKY   
2.1 Názov predmetu zákazky:  

KANALIZÁCIA SKLABINÁ VETVA AA-5 
2.2 Druh zákazky: stavebné práce 
2.3 Číselný kód služby pre hlavný predmet a doplňujúce predmety z Hlavného slovníka, 

prípade alfanumerický kód z Doplnkového slovníka Spoločného slovníka obstarávania 
(CPV/SSO): 
Spoločný slovník obstarávania (CPV): Hlavný                       45000000-7 
                                                                Dodatočný                 45231300-8 

mailto:ousklabina@pobox.sk
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2.4 Predmetom obstarávania sú stavebné práce – realizácia stavebného diela 
„Kanalizácia Sklabiná Vetva AA-5“. Projekt je riešený ako dostavba vetvy AA-5 v rámci 
projektu „Kanalizácia Sklabiná“. Výstavba kanalizačného zberača AA-5 bude 
realizovaná na obecných pozemkoch. Splašková kanalizácia sa bude budovať z PVC 
rúr DN 300 mm. Súčasťou stavebného objektu je vybudovanie domových prípojok 
z PVC rúd DN 150 mm po hranicu súkromných pozemkov v počte 20 prípojok. 
Kanalizačný zberač AA-5 zaústi do šachty č. 43 zberača AA. Potrubie PVC KN 300 mm 
sa uloží na pieskové lôžko hr. 150 mm. Po uložení sa potrubie obsype pieskom 
zhutneným po vrstvách na výšku 300 mm nad potrubie. Nakoniec sa celá ryha zasype 
výkopovým materiálom. Pred zahájením výkopových prác sa vykoná narezanie asfaltu 
na šírku ryhy. Predpokladaná hrúbka asfaltu je 200 mm. V dĺžke 340 m je panelová 
cesta, kde bude v dĺžke ryhy potrebné vybrať cestné panely. V mieste 
predpokladaného zaústenia domovej prípojky sa osadí PVC tvarovka PJN DN 300/150 
mm. Na tvarovku sa napojí potrubie PVC ND 150 mm. Predpokladaná priemerná 
dĺžka domovej prípojky je cca 5 m. Po vybudovaní zberača je odvod splaškových vôd 
zabezpečený odvedením na ČOV Nová Ves.  

  
     

3. ROZDELENIE PREDMETU ZÁKAZKY 
Predmet zákazky nie je rozdelený na samostatne obstarávané časti. Uchádzač 
predloží ponuku na celý predmet zákazky.  

 
4. VARIANTNÉ RIEŠENIE 
4.1 Uchádzačom sa neumožňuje predložiť variantné riešenie vo vzťahu k požadovanému 

riešeniu.  
4.2 Ak súčasťou ponuky bude aj variantné riešenie, nebude takéto variantné riešenie 

zaradené do vyhodnotenia.  
 
 

5. PREDPOKLADANÁ HODNOTA ZÁKAZKY 
Predpokladaná hodnota zákazky je 198105,77 EUR bez DPH.  
 

6. MIESTO A TERMÍN PLNENIA ZMLUVY 
6.1 Miesto plnenia: intravilán obce Sklabiná 

NUTS kód SK032 
6.2 Termín plnenia:  do 10 mesiacov od odovzdania staveniska zhotoviteľovi 

objednávateľom.  
 

7. ZDROJ FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV 
Predmet obstarávania bude financovaný z prostriedkov obce a v prípade 
úspešnosti  z prostriedkov environmentálneho fondu. 

 
8. DRUH ZÁKAZKY 
8.1 Typ zmluvy – výsledok postupu verejného obstarávania: Zmluva o dielo. 
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8.2 Podrobné vymedzenie zmluvných podmienok na realizáciu požadovaného predmetu 
zákazky tvorí časť súťažných podkladov B.1 Obchodné podmienky realizácie 
predmetu zákazky vrátane časti B.2 Opis predmetu zákazky.  

 
 

9. LEHOTA VIAZANOSTI PONÚK 
9.1 Uchádzač je svojou ponukou viazaný až do uplynutia lehoty viazanosti ponúk 

stanovenej verejným obstarávateľom – do 10 mesiacov.  
9.2 V prípade, ak z objektívnych a neočakávaných príčin nebude podpísaná zmluva na 

predmet zákazky s úspešným uchádzačom v stanovenej lehote viazanosti ponúk, 
oznámi sa uchádzačom predpokladané primerané predĺženie lehoty viazanosti 
ponúk.  

 
Časť II.  

Dorozumievanie a vysvetľovanie 
 

10. DOROZUMIEVANIE MEDZI VEREJNÝM OBSTARÁVATEĽOM A UCHÁDZAČMI 
10.1 Odovzdávanie podkladov a dorozumievanie (ďalej len „informácie“) medzi 

verejným  obstarávateľom a uchádzačmi možno uskutočňovať písomne 
prostredníctvom pošty, elektronicky alebo telefonicky alebo ich kombináciou.  

10.2 Pri čo najskoršom/najrýchlejšom poskytnutí informácií spôsobom, ktorým 
nemožno trvalo zachytiť ich obsah alebo podaných elektronickými prostriedkami bez 
zaručeného elektronického podpisu podľa osobitného zákona, doručia sa tieto 
informácie aj v písomnej forme najneskôr do 3 (troch) pracovných dní odo dňa 
odoslania tejto informácie.  

10.3 Pri zistení rozdielov medzi obsahom informácie poskytnutej spôsobom, 
ktorým nemožno trvalo zachytiť jej obsah alebo podanej elektronickými 
prostriedkami bez zaručeného elektronického podpisu podľa osobitného zákona 
a informácie vyhotovenej v písomnej forme, doručenej osobne alebo poštovou 
zásielkou, rozhodujúca je písomná forma doručená osobne alebo poštovou zásielkou.  

10.4 Na moment doručenia dôležitých písomností medzi verejným obstarávateľom 
a uchádzačom alebo záujemcom, najmä písomností, s doručením ktorých zákon č. 
343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov spája plynutie lehôt, sa použijú primerane ustanovenia 
o momente doručenia do vlastných rúk podľa všeobecného predpisu o správnom 
konaní – zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (Správny poriadok).  
 

11. VYSVETĽOVANIE A DOPLNENIE SÚŤAŽNÝCH PODKLADOV 
11.1 V prípade nejasností /potreby objasnenia podmienok účasti vo verejnom 

obstarávaní, uvedených vo výzve na predloženie ponúk, alebo v súťažných 
podkladoch alebo inej sprievodnej dokumentácie poskytnutých verejným 
obstarávateľom v lehote na predkladanie ponúk, môže ktorýkoľvek zo záujemcov 
požiadať o ich vysvetlenie priamo u kontaktnej osoby na nižšie uvedenej adrese: 
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Kontaktné miesto: 
Obec:                                                           Sklabiná 
Ulica:                                                            Sklabiná 211 
PSČ:                                                               991 05 
Kontaktná osoba:                                        Bc. Marta Kálovcová 
Telefón:                                                         +421 915 880 292 
E-mail:                                                           ousklabina@pobox.sk 

 
Za včas doručenú požiadavku záujemcu o vysvetlenie sa bude považovať požiadavka 
o vysvetlenie doručená najneskôr – 09.01.2020 do 17.00 hodiny.        
Z dôvodu dodržania stanovených lehôt sa odporúča, doručenie požiadavky 
o vysvetlenie overiť si telefonicky u kontaktnej osoby.  
 

12. OBHLIADKA MIESTA REALIZÁCIE PREDMETU ZÁKAZKY 
 

Prehliadka miesta plnenia zmluvy, vzhľadom na charakter stavebných prác sa záujemcom  
doporučuje.    Prehliadka miesta plnenia zmluvy je možná počas pracovných dní a dní 
pracovného voľna. Prehliadku je potrebné dohodnúť telefonicky na telefónnom čísle 
+421 915 880 292 deň vopred. 
Počas prehliadky zo strany verejného obstarávateľa – osoby podľa § 7 ods. 1 b) nebudú 
poskytované ďalšie informácie o stavbe, z dôvodu zachovania objektívnosti voči ďalším 
záujemcom. 
 

Časť III. 
Príprava ponuky 

 
13. VYHOTOVENIE PONUKY 
13.1 Ponuka musí byť vyhotovená v písomnej forme, ktorá zabezpečí trvalé 

zachytenie jej obsahu. Ponuka musí byť vyhotovená nezmazateľným atramentom 
rukopisom, písacím strojom alebo tlačiarenským výstupným zariadením výpočtovej 
techniky, ktorej obsah je pre fyzickú osobu čitateľný. 

13.2 Potvrdenia, doklady a iné dokumenty tvoriace ponuku, požadované vo výzve 
na predkladanie ponúk a v týchto súťažných podkladoch, musia byť v ponuke 
predložené ako prvopisy /originály alebo ich úradne osvedčené kópie, pokiaľ nie je 
určené inak. 

13.3 Ponuka musí byť vyhotovená aj v elektronickej podobe na prenosnom médiu, 
ktoré bude priložené v obálke ponuky (celý obsah písomnej formy ponuky).  

 
14. JAZYK PONUKY 
14.1 Ponuka a ďalšie doklady vo verejnom obstarávaní musia byť predložené 

v štátnom jazyku – slovenský jazyk.  
14.2 Ak ponuku predkladá uchádzač so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, 

musí predložiť doklady, ktorými preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom 
obstarávaní v pôvodnom jazyku a súčasne predložiť preklad takýchto dokumentov do 
štátneho jazyka, okrem dokladov predložených v českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel 
v ich obsahu rozhodujúci je preklad v štátnom jazyku. 

mailto:ousklabina@pobox.sk
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15. MENA A CENY UVÁDZANÉ V PONUKE 
15.1 Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena za realizáciu – dodanie požadovaného 

predmetu zákazky, uvedená v ponuke uchádzača, bude vyjadrená v eurách (EUR/€). 
15.2 Cena za obstarávaný predmet zákazky musí byť stanovená podľa zákona NR SR 

č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z.z., 
ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. 
o cenách.  

15.3 Cena bude stanovená na základe oceneného výkazu výmer, ktorý je súčasťou 
PD – prílohy súťažných podkladov. 

15.4 Ak je uchádzač platiteľom dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“), 
navrhovanú zmluvnú cenu uvedie v zložení: 

15.4.1 navrhovaná zmluvná cena bez DPH,  
15.4.2 sadzba DPH a výška DPH, 
15.4.3 navrhovaná zmluvná cena vrátane DPH. 
15.5 Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom 

– ako konečnú cenu. Na skutočnosť, že nie je platiteľom DPH, upozorní/uvedie 
v ponuke. 

 
16. ZÁBEZPEKA PONUKY 

Zábezpeka ponuky sa nevyžaduje. 
 

17. OBSAH PONUKY 
17.1 Ponuka predložená uchádzačom má obsahovať: 
17.1.1 identifikáciu verejného obstarávateľa, 
17.1.2 čestné prehlásenie uchádzača o pravdivosti a úplnosti všetkých dokladov a údajov 

uvedených v cenovej ponuke; prehlásenie musí byť podpísané uchádzačom alebo 
osobou oprávnenou konať za uchádzača, v prípade skupiny dodávateľov musí byť 
podpísané každým členom skupiny alebo osobou/osobami oprávnenými konať 
v danej veci za člena skupiny, 

17.1.3 zoznam všetkých dokladov a písomností predkladaných v ponuke; citovaný 
zoznam musí byť podpísaný uchádzačom alebo osobou oprávnenou konať za 
uchádzača, v prípade skupiny dodávateľov musí byť podpísaný každým členom 
skupiny alebo osobou/osobami oprávnenými konať v danej veci za člena skupiny, 

17.1.4 potvrdenia, doklady a dokumenty, prostredníctvom ktorých uchádzač preukazuje 
splnenie podmienok účasti v súťaži – zadaní podlimitnej zákazky, požadované vo 
výzve na predkladanie ponúk a podľa časti súťažných podkladov A.2 Podmienky 
účasti uchádzačov. 

17.1.5 Informáciu, či uchádzač pri realizácii obstarávaného stavebného diela využije 
subdodávateľov a čestné vyhlásenie, či uvedení subdodávatelia spĺňajú 
podmienky osobného postavenia a neexistujú pri nich dôvody na vylúčenie podľa 
§40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní. V prípade, že 
v čase predkladania ponuky uchádzačovi nie sú známi žiadni potenciálni  musí byť 
podpísané uchádzačom alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača, v prípade 
skupiny dodávateľov musí byť podpísaný každým členom skupiny alebo 
osobou/osobami oprávnenými konať v danej veci za člena skupiny, 
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17.1.6 Dokument s časťou znenia obchodných podmienok dodania predmetu zákazky 
podľa časti súťažných podkladov B.1 Obchodné podmienky dodania predmetu 
zákazky, citovaný dokument – zmluva o dielo musí byť podpísaná uchádzačom 
alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača, v prípade skupiny dodávateľov 
musí byť podpísaná každým členom skupiny alebo osobou/osobami oprávnenými 
konať v danej veci za člena skupiny, 

17.1.7 V prípade skupiny dodávateľov vystavenú plnú moc pre jedného z členov 
skupiny, ktorý bude oprávnený prijímať pokyny za všetkých a konať v mene 
všetkých ostatných členov skupiny, podpísanú všetkými členmi skupiny alebo 
osobou/osobami oprávnenými konať  v danej veci za každého člena skupiny, 

17.1.8 Samostatné listy (dokumenty): 
17.1.8.1 Ponukový rozpočet – ocenený výkaz výmer stavebného diela 
17.1.8.2 Návrh uchádzača na plnenie hodnotiacich kritérií – navrhovanej ceny za 

dielo bez DPH, DPH a s DPH za celý predmet obstarávania  a lehoty zhotovenia 
diela. 

Predmetné listy (dokumenty) musia byť podpísané uchádzačom alebo osobou oprávnenou 
konať za uchádzača, v prípade skupiny dodávateľov musí byť podpísaný každým členom 
skupiny alebo osobou/osobami oprávnenými konať v danej veci za člena skupiny. 
 

17.1.9 Listiny (dokumenty) podľa bodov 17.1.1 až 17.1.8 budú predložené v uzavretej 
obálke označenej v zmysle bodu 21.  

 
 

18. NÁKLADY NA PONUKU 
 

18.1 Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač 
bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi, bez ohľadu na výsledok verejného 
obstarávania – zadania podlimitnej zákazky.  
18.2 Ponuky doručené na adresu predkladania ponúk a predložené v lehote na predkladanie 
ponúk sa počas plynutia lehoty viazanosti a po uplynutí lehoty viazanosti ponúk uchádzačom 
nevracajú. Zostávajú ako súčasť dokumentácie vyhláseného zadania podlimitnej zákazky.  
 

Časť IV. 
Predkladanie ponuky 

 
19. UCHÁDZAČ OPRÁVNENÝ PREDLOŽIŤ PONUKU 

 
Uchádzačom môže byť hospodársky subjekt, ktorý predložil ponuku. Hospodárskym 
subjektom je fyzická osoba alebo právnická osoba vystupujúca voči verejnému 
obstarávateľovi samostatne, alebo skupina fyzických osôb/právnických osôb 
vystupujúcich voči verejnému obstarávateľovi spoločne. Takáto skupina dodávateľov 
utvorená na dodanie predmetu zákazky, ktorej ponuka bude prijatá verejným 
obstarávateľom, musí vytvoriť do termínu stanoveného na uzavretie zmluvy určitú 
právnu formu.  
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20. PREDLOŽENIE PONUKY 
20.1 Uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku. Uchádzač nemôže byť v tom 

istom postupe zadávania zákazky členom skupiny dodávateľov, ktorá predkladá 
ponuku. Verejný obstarávateľ vylúči uchádzača, ktorý je súčasne členom skupiny 
dodávateľov.  

20.2 Uchádzač predloží ponuku v uzavretom označenom obale osobne alebo 
prostredníctvom poštovej zásielky na adresu predkladania ponúk a v lehote na 
predkladanie ponúk. V prípade, ak uchádzač predloží ponuku prostredníctvom 
poštovej zásielky, je rozhodujúci termín doručenia ponuky verejnému 
obstarávateľovi.  

20.3 Pri osobnom doručení ponuky uchádzačom, verejný obstarávateľ vydá 
uchádzačovi potvrdenie o jej prevzatí s uvedením miesta, dátumu a času prevzatia 
ponuky.  

 
21. OZNAČENIE OBÁLKY PONUKY 
21.1 Uchádzač vloží ponuku do samostatnej nepriehľadnej obálky/obalu. Obal 

ponuky musí byť uzatvorený, prípadne zabezpečený proti nežiaducemu otvoreniu 
a označený požadovanými údajmi.  

21.2 Na obale ponuky musia byť uvedené nasledovné údaje: 
21.2.1 adresa miesta predkladania ponúk – uvedená v bode 22.1 
21.2.2 adresa uchádzača (jeho obchodné meno a adresa sídla alebo miesta podnikania), 
21.2.3 označenie „SÚŤAŽ – NEOTVÁRAŤ“, 
21.2.4 označenie heslom súťaže 

 
„SKLABINÁ – KANALIZÁCIA VETVA AA-5“ 
 

21.2.5 v prípade predloženia ponuky skupinou dodávateľov – označenie tejto skupiny. 
 

22. MIESTO A LEHOTA NA PREDKLADANIE PONUKY 
22.1 Ponuky uchádzačov je potrebné doručiť na adresu: 

 
                        Obec Sklabiná 
                        Sklabiná 211 
                        991 05  Sklabiná 
 
Pri osobnom doručení na uvedenú adresu: I. poschodie, kancelária podateľne obecného 
úradu. 
 

22.2 Ponuky je potrebné doručiť v lehote na predkladanie ponúk. Lehota na 
predkladanie ponúk: Dátum 13.01.2020 (pondelok); Čas: 12.00 hod. 

22.3 Ponuka uchádzača, predložená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk, sa 
vráti uchádzačovi neotvorená. 

 
23. DOPLNENIE, ZMENA A ODVOLANIE PONUKY 
23.1 Uchádzač môže predloženú ponuku dodatočne doplniť, zmeniť alebo vziať 

späť do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk.  
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23.2 Doplnenie, zmenu alebo späťvzatie ponuky je možné vykonať odvolaním 
pôvodnej ponuky na základe písomnej žiadosti uchádzača, podpísanej uchádzačom 
alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača, doručenej osobne alebo zaslanej 
prostredníctvom poštovej zásielky na adresu predkladania ponúk. Doplnenú, 
zmenenú alebo inak upravenú ponuku je potrebné doručiť v lehote na predkladanie 
ponúk a na adresu miesta predkladania ponúk.  

 
 

Časť V. 
Otváranie a vyhodnotenie ponúk 

 
24. OTVÁRANIE PONÚK 
24.1 Otváranie ponúk sa uskutoční: 

            Dátum: 14.01.2020 (utorok); Čas: 12.00 hod.  
            Miesto: Obec Sklabiná 
                          Sklabiná 211 
                          991 05  Sklabiná  
                          Zasadacia miestnosť na I. poschodí budovy obecného úradu 
 

24.2 Na otváraní obálok s ponukami sa môžu zúčastniť iba oprávnení uchádzači 
podľa bodu 19. 

24.3 Na otváraní obálok s ponukami môže byť uchádzač zastúpený štatutárnym 
orgánom alebo členom štatutárneho orgánu uchádzača alebo osobou 
splnomocnenou uchádzačom na jej zastupovanie. 

24.4 Uchádzač, štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu   sa preukáže na 
otváraní obálok s ponukami preukazom totožnosti a kópiou dokladu o oprávnení 
podnikať, poverený zástupca uchádzača preukazom totožnosti a plnou mocou na 
zastupovanie.  

24.5 Na otváraní obálok s ponukami sa všetkým zúčastneným z predložených 
ponúk zverejní obchodné meno, adresa uchádzača a návrh uchádzača na plnenie 
hodnotiacich kritérií (cien za celý predmet  zákazky a lehoty zhotovenia diela). 

 
25. PRESKÚMANIE PONÚK 
25.1 Do procesu vyhodnocovania ponúk budú zaradené tie ponuky, ktoré: 
25.1.1 obsahujú náležitosti uvedené v bodoch 17.1.1 až 17.1.9 v týchto súťažných 

podkladoch, 
25.1.2 zodpovedajú požiadavkám a podmienkam na predmet zákazky uvedeným vo 

výzve na predkladanie ponúk  a v týchto súťažných podkladoch.  
25.2 Platnou ponukou je ponuka, ktorá neobsahuje žiadne obmedzenia alebo 

výhrady, ktoré sú v rozpore s požiadavkami a podmienkami uvedenými v oznámení, 
prostredníctvom ktorého bolo vyhlásené zadanie podlimitnej zákazky (vo výzve  na 
predkladanie ponúk) a v týchto súťažných podkladoch a neobsahuje také skutočnosti, 
ktoré sú v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi. 

25.3 Ponuka uchádzača, ktorá nebude spĺňať stanovené požiadavky bude zo súťaže 
– zadania podlimitnej zákazky vylúčená. Uchádzačovi bude písomne oznámené 
vylúčenie jeho ponuky s uvedením dôvodu vylúčenia. Ponuka považovaná za 
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neprijateľnú, bude zo súťaže - zadania  podlimitnej zákazky vylúčená. Uchádzačovi 
bude písomne oznámené vylúčenie jeho ponuky s uvedením dôvodu neprijateľnosti. 

 
26. VYHODNOTENIE SPLNENIA PODMIENOK ÚČASTI UCHÁDZAČOV 
26.1 Vyhodnotenie splnenia podmienok účasti uchádzačov bude založené na 

posúdení splnenia: 
26.1.1 osobitného postavenia podľa § 32 ods. 1 a 2 a násl. zákona o verejnom 

obstarávaní, 
26.1.2 finančného a ekonomického postavenia podľa § 33 ods. 1 písm. a) a b) zákona 

o verejnom obstarávaní, 
26.1.3 technickej alebo odbornej spôsobilosti uchádzača podľa § 28 ods. 1 písm. a) 

zákona o verejnom obstarávaní. 
 

26.2 Uchádzač, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom 
obstarávaní, preukazuje splnenie podmienok účasti 

26.2.1 podľa § 32 ods. 1 a 2 a násl. zákona o verejnom obstarávaní za každého člena 
skupiny osobitne, splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) 
preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má 
zabezpečiť.  

26.2.2 Ktoré sa dotýkajú technickej alebo odbornej spôsobilosti za všetkých členov 
skupiny spoločne. 

 
26.3 Splnenie podmienok účasti uchádzačov v súťaži – zadaní podlimitnej zákazky 

sa bude posudzovať z dokladov predložených podľa požiadaviek, uvedených v časti 
súťažných podkladov A.2 Podmienky účasti uchádzačov a pri skupine dodávateľov aj 
spôsobom podľa bodu 26.2. 

26.4 Ak uchádzač nepredloží niektorý z požadovaných dokladov, ktorými 
preukazuje splnenie podmienok účasti v súťaži alebo nebude spĺňať podmienky účasti 
v súťaži – zadania podlimitnej zákazky podľa časti súťažných podkladov A.2 
Podmienky účasti uchádzačov a bodu 26.2, bude zo súťaže – zadania podlimitnej 
zákazky vylúčený. Uchádzač bude písomne upovedomený o jeho vylúčení s uvedením 
dôvodu vylúčenia.  

 
27. OPRAVA CHÝB 
Podľa zákona o verejnom obstarávaní sa za zmenu ponuky nepovažuje odstránenie 

zrejmých chýb v písaní a počítaní. 
 

28. VYHODNOTENIE PONÚK 
Ponuky uchádzačov, ktoré budú spĺňať stanovené podmienky a neboli zo súťaže – 
zadania podlimitnej zákazky vylúčené po vyhodnotení splnenia podmienok účasti 
v zadaní podlimitnej zákazky, budú vyhodnocované podľa § 53 zákona o verejnom 
obstarávaní a podľa kritérií stanovených verejným obstarávateľom a uvedených v týchto 
súťažných podkladoch – časť A 3. 
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Časť VI. 
Dôvernosť a etika vo verejnom obstarávaní 

 
29. DÔVERNOSŤ PROCESU VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA 
29.1 Komunikácia, výmena a uchovávanie informácií v tomto verejnom obstarávaní 

sa uskutočňuje spôsobom, ktorý zabezpečí integritu a zachovanie dôvernosti údajov 
uvedených v ponuke. Obsah ponúk možno sprístupniť a preskúmať až po uplynutí 
lehoty určenej na ich predloženie.  

29.2 Informácie, ktoré uchádzač v ponuke označí za dôverné, nebudú zverejnené 
alebo inak použité bez predošlého súhlasu uchádzača, pokiaľ uvedené nebude 
v rozpore so zákonom o verejnom obstarávaní a inými všeobecne záväznými 
právnymi predpismi/osobitnými predpismi (zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom 
prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 215/2004 
Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
atď.). 

29.3 Verejný obstarávateľ nebude poskytovať informácie spôsobom, ktorý by 
zvýhodnil niektorých záujemcov/uchádzačov. Verejný obstarávateľ nesprístupní 
dôverné informácie, ktoré získal počas tohto verejného obstarávania bez súhlasu 
záujemcu alebo uchádzača. Súhlas sa udeľuje v súvislosti so zamýšľaným poskytnutím 
konkrétnych dôverných informácií; tento súhlas nesmie mať formu všeobecného 
vzdania sa práv na dôvernosť informácií.  

 
30. OPRAVNÉ PROSTRIEDKY 
30.1 Uchádzač, záujemca, účastník alebo osoba, ktorá sa domnieva, že jej práva 

alebo právom chránené záujmy boli alebo mohli byť dotknuté postupom verejného 
obstarávateľa, môže uplatniť revízne postupy podľa § 164 a § 170 zákona o verejnom 
obstarávaní.   

30.2 Záujemca/uchádzač, ktorý podal verejnému obstarávateľovi na vybavenie 
žiadosť o nápravu, môže v prípade zamietnutia podanej úplnej žiadosti o nápravu 
podať podľa § 170 zákona o verejnom obstarávaní námietky proti postupu verejného 
obstarávateľa.  

30.3 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť tento postup zadávania 
zákazky v súlade s § 57 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní (zmena okolností, za 
ktorých sa vyhlásilo toto verejné obstarávanie). V tomto prípade sa rozumie každý 
objektívny prípad, pre ktorý nemožno od verejného obstarávateľa požadovať, aby vo 
verejnom obstarávaní pokračoval, najmä ak sa zistilo porušenie zákona o verejnom 
obstarávaní, ktoré má alebo by mohlo mať zásadný vplyv na výsledok verejného 
obstarávania, ako aj prípad ak predložené cenové ponuky bez DPH u všetkých 
uchádzačov prekročili limit verejného obstarávateľa disponibilných finančných 
zdrojov určených na financovanie predmetu zákazky. 

30.4 Verejný obstarávateľ bezodkladne upovedomí všetkých 
záujemcov/uchádzačov o zrušení použitého postupu zadávania zákazky s uvedením 
dôvodu a oznámi postup, ktorý použije pri zadávaní zákazky na pôvodný predmet 
zákazky.  
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31. OZNÁMENIE O VÝSLEDKU VYHODNOTENIA PONÚK 
 

31.1 Každému uchádzačovi, ktorého ponuka bola vyhodnotená bude zaslané 
príslušné oznámenie v termíne do piatich dní od dátumu otvárania obálok ponúk.  

31.2 Úspešnému uchádzačovi bude zaslané oznámenie, že jeho ponuka bola prijatá 
a ostatným uchádzačom jednotlivo zaslané oznámenie, že ich ponuka neuspela 
s uvedením dôvodov, pre ktoré ich ponuka nebola prijatá.  

31.3 Úspešný uchádzač bude zároveň vyzvaný k súčinnosti potrebnej pre uzavretie 
zmluvy (napr. predložením dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti 
v súťaži, ktoré boli v ponuke nahradené čestným vyhlásením uchádzača v zmysle § 32 
ods. 8 zákona o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov).  

32. UZAVRETIE ZMLUVY 
 

32.1 Zmluva s úspešným uchádzačom, ktorého ponuka bola prijatá, bude uzavretá 
v zmysle zákona o verejnom obstarávaní. 

32.2 Verejný obstarávateľ môže uzavrieť Zmluvu s úspešným uchádzačom najskôr 
šestnásty deň odo dňa odoslania informácie o výsledku vyhodnotenia ponúk podľa § 
55 zákona o verejnom obstarávaní, ak nebola doručená žiadosť o nápravu, ak žiadosť 
o nápravu bola doručená po uplynutí lehoty podľa § 164 ods. 3 zákona o verejnom 
obstarávaní alebo ak neboli doručené námietky podľa § 170 zákona o verejnom 
obstarávaní. 

32.3 Ak boli uplatnené revízne postupy podľa bodu 31.3, verejný obstarávateľ 
postupuje pri uzatvorení Zmluvy v súlade s § 56 ods. 3 a nasl. zákona o verejnom 
obstarávaní. 

32.4 V prípade, ak úspešný uchádzač nepristúpi  k uzavretiu zmluvy v lehote 
viazanosti ponúk alebo na základe jeho rozhodnutia (vôle), verejný obstarávateľ 
môže uzavrieť zmluvu s ďalším úspešným uchádzačom v poradí.  

 
 

A.2 PODMIENKY ÚČASTI UCHÁDZAČOV 
 

1. Podmienky účasti vo verejnom obstarávaní, týkajúce sa osobného postavenia 
 

Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti uvedené v § 32 ods. 1 zákona o verejnom 
obstarávaní. Ich splnenie preukáže podľa § 32 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní 
predložením originálnych dokladov alebo ich úradne osvedčených kópií u ktorých sa to 
vyžaduje.  
Zoznam a krátky opis podmienok: v rámci výzvy na predkladanie ponúk 
 
2. Podmienky účasti vo verejnom obstarávaní, týkajúce sa finančného 

a ekonomického postavenia 
 

Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti uvedené v § 33 ods. 1 zákona o verejnom 
obstarávaní.  
Zoznam a krátky opis podmienok: v rámci výzvy na predkladanie ponúk 
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3. Podmienky účasti vo verejnom obstarávaní, týkajúce sa technickej alebo odbornej 
spôsobilosti 

 
Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti uvedené v § 34 zákona o verejnom obstarávaní. 
Zoznam a krátky opis podmienok: v rámci výzvy na predkladanie ponúk 

 
 

 
A.3 KRITÉRIÁ NA VYHODNOTENIE PONÚK A SPÔSOB ICH UPLATNENIA 

 
Verejný obstarávateľ stanovuje nasledovné kritériá na vyhodnotenie ponúk: 
 
1. Najnižšia cena – najnižšia ponuková (zmluvná) cena v EUR s DPH za celý predmet 

zákazky „SKLABINÁ – KANALIZÁCIA VETVA AA-5“ 
 
Spôsob vyhodnotenia kritéria: 
 Poradie uchádzačov sa určí porovnaním výšky navrhnutých ponukových cien za 
dodanie predmetu zákazky – zhotovenie stavby vyjadrených v eurách, uvedených 
v jednotlivých ponukách uchádzačov, v zmysle určenej definície kritéria. Poradie sa zostavuje 
podľa výšky ponúknutých cien v € vrátane DPH.  
Ponuka s najnižšou ponúknutou cenou v € vrátane DPH získa plný počet 70 bodov. 
U ostatných ponúk sa počet budov za kritérium ceny stanoví prepočtom podľa nižšie 
uvedeného vzorca. Takto vypočítané body sa budú zaokrúhľovať na dve desatinné miesta t.j. 
nadol, ak je tretie desatinné číslo menšie ako 5; nahor, ak je tretie desatinné číslo rovné 
alebo väčšie ako 5.  
Celková váha kritéria je 70 %. 
 
 
                                 Najnižšia ponúknutá cena 
Hodnotenie ceny =  ---------------------------------------    x     70 bodov 
                                  Cena posudzovanej ponuky 
 
 Uchádzač musí vo svojej ponuke uviesť cenu za celý predmet zákazky, ktorú žiadame 
uviesť na samostatnom liste ponuky, vrátane druhého hodnotiaceho kritéria.  
 Uchádzačovi, ktorý nie je platcom DPH bude do hodnotenia zaradená ponúkaná cena.  
Uchádzačovi, ktorý je platcom DPH bude do hodnotenia zaradená ponúkaná cena s DPH.  
 

2. Lehota zhotovenia diela 
 
Spôsob vyhodnotenia kritéria: 
Poradie uchádzačov sa určí porovnaním navrhnutej lehoty výstavby v dňoch odo dňa 
odovzdania staveniska zhotoviteľovi. Poradie sa zostavuje podľa dĺžky ponúknutej lehoty 
výstavby predmetného diela. Ponuka s najkratšou ponúknutou lehotou výstavby v dňoch 
získa plný počet 30 bodov. U ostatných ponúk sa počet bodov za kritérium lehoty výstavby 
stanoví prepočtom podľa nižšie uvedeného vzorca. Takto vypočítané body sa budú 
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zaokrúhľovať na dve desatinné miesta t.j. nadol, ak je tretie desatinné číslo menšie ako 5; 
nahor, ak je tretie desatinné číslo rovné alebo väčšie ako 5.  
Celková váha kritéria je 30 %. 

 
 
                                                   Najkratšia lehota výstavby 
Hodnotenie lehoty dodania =  ---------------------------------------    x     30 bodov 
                                                  Lehota výstavby posudzovanej 
                                                  ponuky 
 

Lehota výstavby nesmie byť na úkor technologických postupov stavebných prác. 
Harmonogram prác bude prílohou návrhu zmluvy o dielo. 

 
3. Celkové hodnotenie uchádzača sa stanoví nasledovne: 

 

∑                                                      

                                                
 

Víťazným sa stane ten uchádzač, ktorého celková suma bodov bude najvyššia.  
 

  


