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Druh zákazky: Stavebné práce.
ODDIEL I. VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ/OBSTARÁVATEĽ
I.1.

Názov, adresy a kontaktné miesto (miesta)
Úradný názov: Obec Zubrohlava
IČO: 00315044
Poštová adresa: Plátennícka 464
PSČ: 02943
Mesto/obec: Zubrohlava
Štát: Slovenská republika
Kontaktné miesto (miesta): OcÚ Zubrohlava, Plátenická 464,
Zubrohlava
Kontaktná osoba: Mgr. Jozefa Šurinová
Telefón: +421 435521260
Fax: +421 435521261
E-mail: ocuzubrohlava@stonline.sk
Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL):
http://www.zubrohlava.estranky.sk
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL):
http://www.zubrohlava.estranky.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 uvedenú adresu a kontaktné miesto.

I.2.

Druh verejného obstarávateľa/obstarávateľa

I.2.1.

Druh verejného obstarávateľa/obstarávateľa
Iný verejný obstarávateľ
samospráva
Zatriedenie obstarávajúceho subjektu podľa zákona:
§ 6 ods. 1 písm. b).

ODDIEL II. PREDMET ZÁKAZKY
II.1.

Opis

II.1.1. Názov zákazky
Rekonštrukcia miestnych komunikácií

II.1.2. Druh zákazky a miesto uskutočňovania stavebných prác,
dodania tovarov alebo poskytovania služieb
a) Stavebné práce.
a)

Stavebné práce
Hlavné stavenisko alebo miesto uskutočňovania stavebných prác:
obecné komunikácie v Zubrohlave, ul. Stará Bobrovecká, Klinec I a II

b)

Tovary

c)

Služby
NUTS kód:
SK031.

II.1.3. Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov)
Rekonštrukcia lokálných MK, zrovnanie vozovky a spätná úprava,
oprava prepadnutých vpustov so spätnou výškovou úpravou,
odvodnenia zriadením nového vpustu, oprava prepadnutého miesta
vozovky s vybúraním, opravou konštrukcie so spätnou úpravou, odvoz vybúraných hmôt na skládku, - zhotovenie vrchného krytu z
asfaltového betónu
II.1.4. Spoločný slovník obstarávania (CPV)
Hlavný predmet
Hlavný slovník: 45233140-2.
II.2.

Množstvo alebo rozsah zákazky

II.2.1. Celkové množstvo alebo rozsah
Miestne komunikácie v obci, lokálne poruchy na komunikáciách a
dokončenie nových. 6870 m2 komunikácií. Bližší opis a kvantifikácia
predmetu zákazky je súčasťou súťažných podkladov.
II.2.2

Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:
Rozpätie hodnôt.
Od: 120000,0000 Do: 150000,0000 EUR

II.3.

Trvanie zmluvy alebo lehota dodania
Obdobie: v intervale .
Začatie: 11. 7. 2011
Ukončenie: 15. 7. 2011

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: Preukázanie splnenia podmienok účasti
podľa § 26 ods. 1 zák. č. 25/2006 Z. z. predložením dokladov podľa §
26 ods. 2, resp. ods. 3, 4 zák. č. 25/2006 Z. z., alebo predložením

potvrdenia úradu podľa § 128 zák. č. 25/2006 Z. z..
III.1.2. Ekonomické a finančné postavenie
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie
splnenia podmienok účasti: čestné vyhlásenie o možnosti finančného
krytia celej ceny zákazky bez preddávku.
III.1.3. Technická alebo odborná spôsobilosť
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie
splnenia podmienok účasti: §28 ods. 1 písm. g) údaje o vzdelaní a
odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácii riadiacich zamestnancov,
osobitne osôb zodpovedných za riadenie stavebných prác - uchádzač
doloží minimálne kópiu dokladu stavbyvedúci, orazenú s príslušnou
originál pečiatkou. §28 ods. 1 písm. j) údaje o strojovom a technickom
vybavení. Pre dodržanie kvality technológie spracovania asfaltového
betónu verejný obstarávateľ požaduje jeho teplotu 145 °C pri
pokladaní, t.zn. vzhľadom na severne položený chladnejší región
prevoz max. 55 km na nevyhrievaných korbách nákladných MV, alebo
dovoz v špeciálnych ohrievaných termo vozidlách. Uchádzač doloží
doklad o mieste výroby a potvrdenie o zabezpečenom odbere
asfaltového betónu do požadovanej vzdialenosti a jeho certifikát,
alebo pri väčšej vzdialenosti doklad preukazujúci že má k dispozicií
nákladné vozidlo s vyhrievanou korbou na udržanie potrebnej teploty § 28 ods. 2 § 29 certifikát kvality vydaný nezávislou inštitúciou, ktorým
uchádzač preukáže zavedenie a používanie systému manažérstva
kvality podľa normy STN EN ISO 9001:2009. ( Zabezpečenie
požadovanej kvality pri dodaní výrobkov a vykonávaní stavebných
prác podľa platných technických noriem ), alebo ekvivalent. Pre
dodržanie kvality technológie spracovania asfaltového betónu verejný
obstarávateľ požaduje jeho teplotu 145 °C pri pokladaní, t.zn.
vzhľadom na severne položený chladnejší región prevoz max. 55 km
na nevyhrievaných korbách nákladných MV, alebo dovoz v
špeciálnych ohrievaných termo vozidlách. Uchádzač doloží doklad o
mieste výroby a potvrdenie o zabezpečenom odbere asfaltového
betónu do požadovanej vzdialenosti a jeho certifikát, alebo pri väčšej
vzdialenosti doklad preukazujúci že má k dispozicií nákladné vozidlo s
vyhrievanou korbou na udržanie potrebnej teploty.
III.1.4. 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
Najnižšia cena.
IV.1.2. Použije sa elektronická aukcia
Nie.

IV.2.

Administratívne informácie

IV.2.1. Evidenčné číslo spisu, ktoré pridelil verejný
obstarávateľ/obstarávateľ
01052011/VO
IV.2.2. Podmienky na získanie súťažných podkladov a doplňujúcich
dokumentov
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady alebo o prístup k
dokumentom
Dátum: 9. 6. 2011. Čas: 14.00 h.
Úhrada za súťažné podklady: Nie.
IV.2.3. Lehota na predkladanie ponúk
Dátum: 21. 6. 2011. Čas: 10.00 h.
IV.2.4. Podmienky otvárania ponúk
Dátum: 21. 6. 2011. Čas: 15.00 h.
Miesto: OcÚ Zubrohlava, Plátenická 464, Zubrohlava, 1. poschodie,
zasadačka
Osoby oprávnené zúčastniť sa na otváraní ponúk: štatutár
uchadzača, alebo ním poverená osoba.
ODDIEL VI. DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
VI.1.

Zákazka sa týka projektu /programu financovaného z fondov EÚ
Nie.

VI.2.

Ďalšie informácie
1. Verejný obstarávateľ neposkytne finančné preddavky. 2. Úhrada za
vykonané dielo bude vykonaná v troch splátkach následovne:
1.splátka 60% do 60 dní od ukončenia, 2.splátka 20% do konca
kalendárneho roka , 3.splátka 20% do 31.03.2012. 3. Žiadosť o
poskytnutie súťažných podkladov a žiadosť o vysvetlenie podáva
záujemca písomne v originálnom vyhotovení. Ak je žiadosť o
poskytnutie súťažných podkladov a žiadosť o vysvetlenie poslaná
faxom alebo inými (elektronickými) prostriedkami, ktorými nemožno
trvalo zachytiť ich obsah, verejný obstarávateľ požaduje predloženie
tejto žiadosti v originálnom vyhotovení prostredníctvom pošty alebo
osobne, do troch pracovných dní odo dňa odoslania žiadosti. V
prípade žiadosti o poskytnutie súťažných podkladov, ak niektorý
uchádzač uvedenú podmienku nesplní a nepredloží poštou alebo
osobne aj požadované písomné originálne vyhotovenie žiadosti o
poskytnutie súťažných podkladov ani do lehoty na predkladanie
ponúk, verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo takémuto
uchádzačovi predloženú ponuku neotvorenú vrátiť! 4. Pevný pracovný
čas verejného obstarávateľa na účely tohto verejného obstarávania je
v pracovných dňoch v čase od 7:00 do 15:00 hod., kedy je možné
doručovať písomnosti osobne. 5. V prípade potreby objasniť údaje
uvedené vo výzve, alebo údaje v súťažných podkladoch môže

VI.3.

ktorýkoľvek zo záujemcov písomne požiadať o ich vysvetlenie priamo
u kontaktnej osoby v pracovných dňoch počas pracovnej doby (7:00
do 15:00 hod.) na adrese verejného obstarávateľa: 6. Verejný
obstarávateľ požaduje od všetkých záujemcov, aby vysvetľovanie
verejného obstarávateľa k súťažným podkladom zapracovali do
predkladanej ponuky. 7. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo
zrušiť použitý postup zadávania zákazky ak: a) ani jeden uchádzač
alebo záujemca nesplnil podmienky účasti vo verejnom obstarávaní a
iné podmienky stanovené verejným obstarávateľom, b) nedostal ani
jednu ponuku, c) ani jedna z predložených ponúk nezodpovedá
požiadavkám určeným verejným obstarávateľom vo výzve na
predloženie ponuky a v súťažných podkladoch, d) jej zrušenie nariadil
úrad, e) sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo verejné
obstarávanie. 8. V prípade, že všetky predložené ponuky presiahnu
maximálny finančný limit verejného obstarávateľa, čo je
predpokladaná hodnota zákazky uvedená v oddiele II.2. tejto výzvy,
verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo podprahovú zákazku
rekonštrukcia MK zrušiť. 9.Uchádzač, ktorý nesplní všetky podmienky
vyhlásenia súťaže, súťažných podkladov a obchodných podmienok
zákazky bude zo súťaže vylúčený.
Dátum odoslania tejto výzvy
31. 5. 2011

