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VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK
HLAVIČKA FORMULÁRA
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1)

I.3)

I.4)
I.5)

NÁZOV A ADRESY
Mesto Hlohovec
IČO: 00312509
M. R. Štefánika 1, 920 01 Hlohovec
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Martina Miklovičová
Telefón: +421 333813384
Email: martina.miklovicova@hlohovec.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): http://www.hlohovec.sk
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/4729
KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/426002
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
Adresa (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/426002
DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Regionálna alebo miestna agentúra/úrad
HLAVNÁ ČINNOSŤ
Všeobecné verejné služby

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

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

ROZSAH OBSTARÁVANIA
Názov
Cyklistické komunikácie v meste Hlohovec a v m. č. Šulekovo – II. etapa
Referenčné číslo: 7559/2020/1977/MIK
Hlavný kód CPV
45233162-2
Druh zákazky
Práce
Stručný opis
Predmetom zákazky sú práce na vybudovaní cyklistickej komunikácie zakreslenej v projektovej dokumentácii ako 8. úsek
trasy Ochranná hrádza Váhu nespevnená časť hrádze dĺžky 1957,29 m.
Riešený úsek trasy je v katastri Hlohovec. Dĺžka úseku je daná nespevnenou časťou ochrannej hrádze po koniec
katastrálneho územia Hlohovec navrhovaná úroveň PK- F10 Smerové vedenie trasy v 8. úseku kopíruje jestvujúcu
hrádzu. Smerové vedenie Rmin=400m ,Rmax=5000m. Šírkové usporiadanie nespevnenej časti sa v priemere pohybuje
okolo 3m. Úsek nebude osvetlený. Cestička pre peších a cyklistov bude mať nasledovné parametre: šírka spevnenej
časti š=2,50m, nespevnenej časti štrkovej krajnice v priemere š=0,26m,v smere staničenia vľavo v priemere š=0,27m
resp. vpravo š=0,25m. V rámci úprav sa navrhuje úprava prejazdu hrádze do inudačného územia a opačne v dĺžke 5,0m
od okraja úpravy v sklone prejazdov.

II.1.5)
II.1.6)
II.2)

Rozsah predmetu zákazky je podrobne riešený v súťažných podkladoch, ktorých súčasťou je aj projektová
dokumentácia k stavbe s názvom Cyklistické komunikácie v meste Hlohovec a m. č. Šulekovo, spracovanej spoločnosťou
STAT-KON s.r.o., Legionárska 7158/5, 911 01 Trenčín, zodpovedným projektantom Ing. Stanislavom Chmelom
autorizovaným stavebným inžinierom, reg. č. 0406*A2, zákazkové č. 2016/067 v 06/2018.
Celková predpokladaná hodnota
205 183,66 EUR bez DPH
Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
OPIS
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II.2.2)

Dodatočné kódy CPV
45233161-5
45112000-5
45233221-4
45100000-8
45111200-0

II.2.3)

II.2.4)

45111291-4
Miesto dodania
Kód NUTS
SK021
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Ochranná hrádza Váhu nespevnená časť hrádze dĺžky 1957,29 m - 8. úsek trasy nachádzajúci sa na parcele registra C č.
6433/1 zapísanej v katastri mesta Hlohovec, mimo zastavaného územia obce.
Opis obstarávania
Predmetom zákazky sú práce na vybudovaní cyklistickej komunikácie zakreslenej v projektovej dokumentácii ako 8. úsek
trasy Ochranná hrádza Váhu nespevnená časť hrádze dĺžky 1957,29 m.
Riešený úsek trasy je v katastri Hlohovec. Dĺžka úseku je daná nespevnenou časťou ochrannej hrádze po koniec
katastrálneho územia Hlohovec navrhovaná úroveň PK- F10 Smerové vedenie trasy v 8. úseku kopíruje jestvujúcu
hrádzu. Smerové vedenie Rmin=400m ,Rmax=5000m. Šírkové usporiadanie nespevnenej časti sa v priemere pohybuje
okolo 3m. Úsek nebude osvetlený. Cestička pre peších a cyklistov bude mať nasledovné parametre: šírka spevnenej
časti š=2,50m, nespevnenej časti štrkovej krajnice v priemere š=0,26m,v smere staničenia vľavo v priemere š=0,27m
resp. vpravo š=0,25m. V rámci úprav sa navrhuje úprava prejazdu hrádze do inudačného územia a opačne v dĺžke 5,0m
od okraja úpravy v sklone prejazdov.

Rozsah predmetu zákazky je podrobne riešený v súťažných podkladoch, ktorých súčasťou je aj projektová
dokumentácia k stavbe s názvom Cyklistické komunikácie v meste Hlohovec a m. č. Šulekovo, spracovanej spoločnosťou
STAT-KON s.r.o., Legionárska 7158/5, 911 01 Trenčín, zodpovedným projektantom Ing. Stanislavom Chmelom
autorizovaným stavebným inžinierom, reg. č. 0406*A2, zákazkové č. 2016/067 v 06/2018.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
205 183,66 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v dňoch: 60
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13)INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
II.2.14)Doplňujúce informácie
Projekt/predmet zákazky je spolufinancovaný z dotácie na podporu rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky
poskytnutej Ministerstvom dopravy a výstavby Slovenskej republiky.
Termín začatia realizácie: dňom odovzdania staveniska na základe výzvy objednávateľa/verejného obstarávateľa Termín
ukončenia realizácie: do 60 kalendárnych dní odo dňa prevzatia staveniska

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: podľa § 112 ods. 4 písm. a) a podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) zákona č. 343/2015 Z.
z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o
verejnom obstarávaní"),
1) predložením dokladov o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý
zodpovedá predmetu zákazky /V zmysle zákona č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie
administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
(zákon proti byrokracii), od 1. septembra 2018, ak je uchádzačom hospodársky subjekt - právnická osoba alebo fyzická
osoba so sídlom, miestom podnikania v Slovenskej republike, nie je povinný predkladať výpis z obchodného registra;
výpis zo živnostenského registra, resp. iný doklad o oprávnení uskutočňovať stavebné práce ak je zapísaný v Registri
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právnických osôb./
2) nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v
štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti čestným
vyhlásením.
Hospodársky subjekt (uchádzač) zapísaný v zozname hospodárskych subjektov podľa zákona o verejnom obstarávaní a
ktorému Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej len Úrad") vydal výpis zo zoznamu hospodárskych subjektov vo forme
elektronického odpisu, nie je povinný v procesoch verejného obstarávania predkladať doklady na preukázanie splnenia
podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní. V takomto
prípade poskytne verejnému obstarávateľovi informáciu o tom, že mu Úrad vydal Výpis zo zoznamu hospodárskych
subjektov/podnikateľov s uvedením registračného čísla, dátumu vyhotovenia a platnosti Výpisu.
Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia podľa § 37 ods. 3
zákona o verejnom obstarávaní, a to za každého člena skupiny osobitne.
V zmysle § 114 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní môže uchádzač predbežne nahradiť doklady na preukázanie
splnenia podmienok účasti určené verejným obstarávateľom Jednotným európskym dokumentom (ďalej iba "JED")
podľa § 39 zákona o verejnom obstarávaní alebo čestným vyhlásením.
Podrobné informácie sa nachádzajú v súťažných podkladoch k predmetnej zákazke.
III.1.2)Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: Nevyžaduje sa.
III.1.3)Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: - podľa § 112 ods. 4 písm. b) a § 34 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní.
Verejný obstarávateľ požaduje zoznam 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 zákona o verejnom obstarávaní,
dokladom je referencia, 2. bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona o verejnom
obstarávaní, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača o
ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli
uskutočnené.
- podľa § 112 ods. 4 písm. b) a § 34 ods. 1 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ vyžaduje
predložiť údaje o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácii osôb určených na plnenie zmluvy alebo
riadiacich zamestnancov.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: - k § 112 ods. 4 písm b) a § 34 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom
obstarávaní:
V zozname stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania
rovnakého alebo obdobného charakteru ako je predmet zákazky, uchádzač uvedie zákazky v celkovej hodnote
minimálne 80.000,00 EUR bez DPH. V prípade, ak v rámci realizácie zákazky boli realizované aj iné stavebné práce ako
stavebné práce rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet tejto zákazky, musí byť z dokladu pre objektívne
posúdenie splnenia podmienok účasti zrejmá hodnota stavebných prác rovnakého alebo podobného charakteru ako je
predmet tejto zákazky.
- k § 112 ods. 4 písm. b) a § 34 ods. 1 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní:
Odbornú spôsobilosť na výkon činnosti stavbyvedúceho, uchádzač preukáže:
- osvedčením o odbornej spôsobilosti osoby určenej na plnenie zmluvy podľa zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných
architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch s odborným zameraním vyžadovaným pre predmet zákazky alebo
iný ekvivalentný doklad preukazujúci túto skutočnosť, a to nasledovne: uchádzač uvedie evidenčné číslo oprávnenia
stavbyvedúceho;
- vyhlásením odborne spôsobilej osoby na výkon funkcie stavbyvedúceho, že bude uchádzačovi k dispozícii na plnenie
zmluvy týkajúcej sa predmetu zákazky;
- profesijným životopisom stavbyvedúceho, ktorého súčasťou bude zoznam stavebných prác, na ktorých pôsobil v pozícii
stavbyvedúci.
Ďalšie podrobné informácie sa nachádzajú v súťažných podkladoch k zákazke.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2)Podmienky vykonania zákazky
Podmienky vykonania zákazky sú definované v súťažných podkladoch.
III.2.3)Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky
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ODDIEL IV: POSTUP
IV.2)
IV.2.2)
IV.2.6)
IV.2.7)

ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 13.05.2020 12:00
Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.08.2020
Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 13.05.2020 12:30
Miesto: Mestský úrad Hlohovec, M. R. Štefánika č.1, 920 01 Hlohovec, v zasadacej miestnosti MsÚ
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Na otváraní ponúk sa môže zúčastniť uchádzač, ktorý predložil
ponuku v lehote na predkladanie ponúk. Uchádzač môže byť zastúpený osobou oprávnenou zúčastniť sa na otváraní
ponúk za uchádzača. Uchádzač sa preukáže na otváraní ponúk preukazom totožnosti. Poverený zástupca uchádzača sa
preukáže preukazom totožnosti a úradne overeným splnomocnením na zastupovanie.

ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2)

VI.3)

VI.5)

INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1./ Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo komunikovať iba v slovenskom jazyku.
2./ Zábezpeka ponuky sa nevyžaduje.
3./ Verejný obstarávateľ bude pri komunikácii s uchádzačmi, resp. záujemcami postupovať v zmysle § 20 zákona o
verejnom obstarávaní prostredníctvom komunikačného rozhrania systému EVO.
4./ Uchádzači svoje ponuky predkladajú prostredníctvom systému EVO https://www.uvo.gov.sk/vyhladavaniezakaziek/detail/dokumenty/422394 . Uchádzač si zákazku sprístupní po prihlásení do privátnej zóny.
5./ Pravidlá pre doručovanie - zásielka sa považuje za doručenú v okamihu jej odoslania v systéme EVO a to v súlade s
funkcionalitou systému.
6./ V prípade potreby vysvetlenia podmienok účasti vo verejnom obstarávaní, súťažných podkladov alebo inej
sprievodnej dokumentácie alebo iných dokumentov poskytnutých verejným obstarávateľom môže ktorýkoľvek zo
záujemcov požiadať dostatočne vopred o ich vysvetlenie priamo prostredníctvom systému EVO. Verejný obstarávateľ
bezodkladne oznámi všetkým záujemcom, najneskôr však tri pracovné dni pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk
za predpokladu, že o vysvetlenie záujemca požiada dostatočne vopred prostredníctvom IS EVO.
7./ Ďalšie podrobnosti ohľadom elektronickej komunikácie, podrobné vymedzenie a určenie doručovania dokladov a
komunikácie so záujemcami a uchádzačmi sú uvedené v súťažných podkladoch.
8/ Vyhodnocovanie ponúk sa uskutoční podľa § 112 ods. 6 druhá veta.
Predmetné verejné obstarávanie nie je zelené verejné obstarávanie nezahŕňa obstarávanie inovácií ani nie je
obstarávaním zameraným na sociálny aspekt.
DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
17.04.2020
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