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Časť I. 
INFORMÁCIE O VEREJNOM OBSTARÁVATEĽOVI 

 

1.    Identifikácia obstarávateľa  
          Názov organizácie: Mesto Žiar nad Hronom 
          Sídlo organizácie: Mestský úrad, Štefana Moysesa 46, 965 19 Žiar nad Hronom 
          IČO: 00321 125 
          Kontaktné osoby: 
          vo veciach technických: 
           Ing. Pavel Mužík,  tel.č. 045 678 71 31, E-mail: pavel.muzik@ziar.sk 
            Ing. Ján Vinarčík, tel.č.  045 678 71 40 E-mail:  jan.vinarcik@ziar.sk 
           vo veciach  verejného obstarávania: 
          Želmíra Urgelová, tel.č. 0907 88 718, E-mail : zelmira.urgelova@gmail.com 
 
 

Časť II. 
INFORMÁCIE O PREDMETE ZÁKAZKY 

 
2.      Predmet zákazky: Centrum zhodnocovania odpadov – dotrieďovacie zariadenie vyseparovaných    

zložiek komunálneho odpadu – zmena stavby pred dokončením. 
         2.1  Predmetom obstarávania je Centrum zhodnocovania odpadov - dotrieďovacie zariadenie 

vyseparovaných    zložiek komunálneho odpadu – zmena stavby pred dokončením, 
špecifikované nasledovne:  

2.2 Opis predmetu zákazky: Predmet zákazky zahŕňa  
      -  dostavbu cesty (spevnenej plochy) a prístupovej komunikácie ktoré majú v súčasnosti vrchnú 

vrstvu z drveného kameniva  zrealizovaním vrchnej vrstvy z cestného betónu,  
- vybudovanie horúcovodnej prípojky, ktorá zabezpečí vyvedenie tepla z ekonomizéra 

(výmenníka tepla spaliny/voda), ktorý je súčasťou technológie, časti „Gasifikácia“ a jeho 
následné dodanie do centrálneho systému tepla. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky 
Centrum zhodnocovania odpadov - dotrieďovacie zariadenie vyseparovaných    zložiek 
komunálneho odpadu – zmena stavby pred dokončením stavebné práce v súlade so 
špecifikáciou   uvedenou v časti C.  Opis predmetu zákazky  súťažných podkladov. 

          2.2  Kód zo spoločného slovníka obstarávania (CPV) 
        Hlavný slovník: 45000000-7 stavebné práce  
                                        45232150-8 práce súvisiace so stavbou potrubných vedení na rozvod vody 
                                        45233160-8 cestičky a iné spevnené plochy 
                                        45233226-9 stavebné práce na stavbách príjazdových ciest 
                                        45111100-9 demolačné práce 
  

3. Rozdelenie predmetu zákazky: 
     3.1 NIE.   

   
4. Miesto dodania predmetu zákazky : 
     Miesto dodania: 
     Prevádzka sa nachádza v bývalom areáli ZSNP k. ú. Vieska  po pravej strane cesty I/65  v smere 

Žiar nad Hronom – Hliník nad Hronom. Záujmové územie sa nachádza na parcelách parc. č. CKN 
625, 719, 865/5, 781/2 katastrálne územie Vieska. Ako príjazdová komunikácia bude využívaná 
príjazdová komunikácia napojená na areálovú  miestnu komunikáciu vedenú cez vrátnicu firmy 
STO s napojením na cestu 1/65. 

 
 5.   Lehoty dodania : 70 dní 
        
 6.  Zdroj finančných prostriedkov 

6.1 Predmet zákazky bude financovaný zo štrukturálnych fondov, zo štátneho rozpočtu a z vlastných 
zdrojov. 

      6.2  Vlastná platba bude realizovaná formou bezhotovostného platobného styku na základe daňového 
dokladu vystaveného zmluvným partnerom.  

      6.3  Verejný obstarávateľ neposkytuje zálohy. 
      6.4  Splatnosť faktúr je najneskôr do 60 (šesťdesiatich) dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi.       
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   Časť III. 
INFORMÁCIE O PONUKE 

Príprava ponuky 
7.  Vyhotovenie ponuky  

   7.1 Ponuka musí byť vyhotovená v listinnej forme, ktorá zabezpečí trvalé zachytenie jej obsahu, 
nezmazateľným atramentom, rukopisom, písacím strojom alebo tlačiarenským výstupným 
zariadením výpočtovej techniky, ktorej obsah je pre fyzickú osobu čitateľný.  

   7.2 Verejný obstarávateľ odporúča, aby všetky strany originálu ponuky, okrem nepozmenenej tlačovej 
literatúry (prospekty a pod.), boli parafované osobou, resp. osobami podpisujúcimi ponuku. 
Verejný obstarávateľ odporúča, aby záujemca všetky strany príslušnej časti ponuky očísloval a 
ponuku pevne zviazal.  

     7.3    Uchádzač predkladá verejnému obstarávateľovi dokumenty v listinnej podobe a predloží                
ich súčasne aj v elektronickej podobe na pamäťovom médiu (CD/DVD) , pričom ak ide o 
dokumenty, ktoré sú podpísané alebo obsahujú odtlačok pečiatky, predkladajú sa v elektronickej 
podobe s uvedením  mena a priezviska osôb, ktoré dokumenty podpísali a dátumu podpisu, bez 

           uvedenia podpisu týchto osôb a odtlačku pečiatky.              
   7.4  Uchádzač je zodpovedný za označenie a zabezpečenie súborov uvedených na CD/DVD v súlade 

so zákonom na ochranu osobných údajov podľa platných právnych predpisov Slovenskej 
republiky, aby mohli byť priamo použité na ich zverejnenie v profile.  

   7.5 Ak ponuka obsahuje dôverné informácie, uchádzač ich v ponuke viditeľne označí. Verejný 
obstarávateľ odporúča, aby ponuka uchádzača predložená podľa  týchto súťažných podkladov 
obsahovala uchádzačom vypracovaný „Zoznam dôverných informácií“ s identifikáciou čísla 
strany, čísla odseku, bodu a textu obsahujúceho dôverné informácie.  

 
8. Jazyk ponuky  
    8.1 Ponuka a ďalšie dokumenty v nej sa predkladajú v slovenskom jazyku.  
    8.2 Ak ponuku predkladá uchádzač so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, musí    predložiť 

doklady o verejnom obstarávaní v pôvodnom jazyku a súčasne musia byť  preložené  do 
slovenského jazyka. To sa netýka dokladov predložených v ponuke uchádzača, ktoré sú 
vyhotovené v českom jazyku.  
V prípade zistenia rozdielov v obsahu predložených dokladov je rozhodujúci úradný preklad     
v slovenskom jazyku.  

 
9.  Variantné riešenie  
     9.1  Verejný obstarávateľ neumožňuje  predloženie  variantných  riešení v ponukách. 

  9.2 Ak súčasťou ponuky bude aj variantné riešenie, variantné riešenie nebude zaradené do  
vyhodnotenia a bude sa naň hľadieť, akoby nebolo predložené. 

 
10.  Mena a ceny uvádzané v ponuke, mena finančného plnenia  
    10.1 Navrhovaná celková cena musí byť stanovená podľa § 3 zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách 

v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR 
SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. 

     10.2 Záujemcom ponúknutá  celková  cena bude vyjadrená v EUR. 

     10.3  Ak je uchádzač zdaniteľnou osobou pre DPH v zmysle príslušných predpisov (ďalej len 
„zdaniteľná osoba“), navrhované ceny podľa prílohy č. 1 týchto súťažných podkladov uvedie v 
zložení:  

           - navrhovaná celková cena  za celý predmet obstarávania (časť C. Opis      predmetu zákazky), v 
EUR bez dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“)  

- sadzba DPH v % vyčíslená hodnota DPH v EUR   

           - navrhovaná celková cena za celý predmet zákazky ( časť C. Opis predmetu zákazky) v EUR s 

DPH. 
   10.4  Ak uchádzač nie je zdaniteľnou osobou pre DPH, uvedie navrhované ceny v EUR. Skutočnosť, že  

nie je zdaniteľnou osobou pre DPH, uchádzač uvedie v ponuke.  

   10.5   Uchádzač predkladá navrhovanú celkovú cenu v listinnom prevedení. 

   10.6   V prípade, že  uchádzač bude mať sídlo mimo územia SR , verejný obstarávateľ skontroluje, či 

bola ponuka  vyčíslená v cene bez DPH. V prípade, že verejný obstarávateľ bude podľa 
všeobecne záväzných právnych predpisov povinný uhradiť DPH, pripočíta platnú DPH, ktorá je 
platná v SR . Ak uchádzačom predložená ponuka obsahuje DPH, verejný obstarávateľ odpočíta 



VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ: MESTO ŽIAR NAD HRONOM 

                                                      Dátum vypracovania súťažných podkladov: 14.07.2015 
                                                   Miesto vypracovania súťažných podkladov : Žiar nad Hronom 

 

túto DPH od cenovej ponuky a pripočíta platnú DPH, ktorá je platná v SR.  Rovnakým spôsobom 
bude verejný obstarávateľ postupovať aj v prípade, že ponuka uchádzača so sídlom mimo SR 
bude obsahovať inú výšku DPH, ako je platná v SR. V prípade, že cenová ponuka ktoréhokoľvek 
uchádzača nebude v súlade so zákonmi napr. zákon o cenách alebo so zákonom o DPH, verejný 
obstarávateľ opraví cenovú ponuku v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi 
účinnými v SR. 

     Cieľom verejného obstarávateľa je zabezpečiť porovnateľnosť predložených ponúk. 
 
11. Zábezpeka ponuky  

11.1 Zábezpeka ponúk sa nepožaduje. 
 
Obsah ponuky  
12. Obsah ponuky  
     12.1 Ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať doklady, dokumenty a vyhlásenia podľa    

týchto súťažných podkladov, vo forme uvedenej v týchto súťažných podkladoch, doplnené tak 
ako je to stanovené v týchto súťažných podkladoch.  

     12.2 Verejný obstarávateľ odporúča uchádzačom predložiť aj podpísaný zoznam všetkých  
predkladaných dokladov, dokumentov a vyhlásení.  

 
13. Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti  
      Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti - obsah časti ponuky označenej slovom „Ostatné“ 
     13.1 Podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia, finančného a ekonomického postavenia a  

odbornej alebo technickej spôsobilosti, ako aj spôsob ich preukazovania je uvedený v 
predmetnom oznámení o vyhlásení verejného obstarávania uverejnenom dňa  16.07.2015 vo 
Vestníku VO č.139/2015 pod značkou 14590-WYP. 

14.  Ponuka  
       14.1.1 Identifikačné údaje uchádzača, označenie súťaže  a obsah ponuky s uvedením zoznamu     

predložených dokladov  a dokumentov a číslom strany, kde sa predmetný doklad alebo 
dokument  nachádza.  

      14.1.2 Predložením ponuky uchádzač  akceptuje všetky podmienky stanovené verejným 
obstarávateľom v oznámení a týchto súťažných podkladov. Má sa zato, že  všetky doklady sú 
platné a pravdivé a uchádzač predkladá iba jednu ponuku a nie je v zadaní predmetnej  
zákazky členom inej skupiny dodávateľov, ktorá predkladá ponuku.                            

     14.1.3  Potvrdenia, doklady a dokumenty, prostredníctvom ktorých uchádzač preukazuje splnenie 
podmienok účasti požadované vo výzve na predkladanie ponúk prostredníctvom ktorej bola 
vyhlásená zákazka.    

 14.1.4 Podpísaný  návrh rámcovej  dohody s opätovným otvorením súťaže „Centrum zhodnocovania 
odpadov – dotrieďovacie zariadenie vyseparovaných    zložiek komunálneho odpadu – zmena 
stavby pred dokončením ( vrátane  – Súpis  položiek – výkaz výmer ) v jednom vyhotovení  
obsahujúci záväzok uchádzača dodať  verejnému obstarávateľovi predmet zákazky za cenu 
uvedenú v ponuke  a za ďalších podmienok  stanovených v týchto súťažných podkladoch 
najmä  kapitoly  D. Spôsob určenia ceny a E. Obchodné podmienky dodania predmetu 
zákazky . Súčasťou návrhu rámcovej  dohody s opätovným otvorením súťaže je navrhovaný 
harmonogram uskutočnenia stavebných prác. 

     14.1.5 Návrh na plnenie kritérií na hodnotenie ponúk podľa časti G. Kritériá na  hodnotenie      ponúk 
a pravidlá  ich uplatnenia  (príloha č. 1). Formulár musí byť podpísaný záujemcom, jeho 
štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu alebo iným zástupcom záujemcu, ktorý 
je oprávnený konať v jeho mene.  

 
Predkladanie ponuky 

15.  Náklady na ponuku  
15.1  Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša záujemca bez   

finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi, bez ohľadu na výsledok verejného 
obstarávania. Ponuky doručené predpísaným spôsobom podľa týchto súťažných podkladov na 
adresu verejného obstarávateľa/adresu kontaktného miesta Mestský úrad Ul. Š. Moysesa 
č.46, 965 19 Žiar nad Hronom v lehote na predkladanie ponúk podľa týchto súťažných 
podkladov sa uchádzačom nevracajú. Zostávajú ako súčasť dokumentácie vyhláseného 
verejného obstarávania.  
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16.  Oprávnenie predložiť ponuku - skupina dodávateľov 
      16.1   Záujemcom/uchádzačom môže byť fyzická osoba, právnická osoba, ako aj skupina fyzických 

osôb a/alebo právnických osôb vystupujúcich voči verejnému obstarávateľovi spoločne.  
     16.2    Verejný obstarávateľ umožňuje skupine dodávateľov účasť vo verejnom obstarávaní v zmysle §  

31 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov. V prípade prijatia súťažnej ponuky skupiny dodávateľov nebude verejný obstarávateľ 
vyžadovať od tejto skupiny, aby vytvorili právnu formu v zmysle § 31 ods. 2 zákona č. 25/2006 
Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Jednotliví členovia 
skupiny budú zaviazaní spoločne a nerozdielne. 

     16.3   V prípade, ak sa tejto zákazky zúčastní skupina dodávateľov, resp. ak skupina dodávateľov       
predloží ponuku, uvedie to vo svojej ponuke na samostatnom liste, ktorý bude podpísaný 
oprávnenými zástupcami všetkých členov skupiny. V tomto liste zároveň určia (splnomocnia) 
spomedzi seba jedného člena skupiny, s ktorým bude verejný obstarávateľ komunikovať a 
ktorý bude zastupovať všetkých členov skupiny v celom procese tohto verejného obstarávania, 
resp. uvedú adresu, na ktorú bude verejný obstarávateľ zasielať písomnosti (napr. oznámenie 
o výsledku a pod.). Verejný obstarávateľ bude teda komunikovať len s určeným členom a nie 
so všetkými členmi skupiny. 

    16.4    V prípade, ak uchádzačom bude skupina dodávateľov v zmysle § 31 zákona č. 25/2006 Z. z. o 
verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, návrh zmluvy, ktorý bude 
predkladať úspešný uchádzač - skupina (po ukončení el. aukcie) bude podpísaný oprávneným 
zástupcom každého z účastníkov skupiny dodávateľov (člena skupiny) a v čl. I návrhu zmluvy 
budú uvedené údaje každého člena skupiny dodávateľov samostatne. V opačnom prípade bude 
toto konanie uchádzača považované za odstúpenie od ponuky. V prípade účasti skupiny treba, 
aby zmluva bola podpísaná za každého člena skupiny samostatne, príp., ak bude podpisovať 
zmluvu splnomocnený zástupca skupiny, je potrebné predložiť plnú moc (originál alebo overenú 
fotokópiu), v ktorej bude výslovne uvedené, že sa plnomocenstvo vzťahuje aj na podpis 
zmluvy s verejným obstarávateľom. 

      16.5. Skupina preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní:  

               16.5.1. podľa časti F. Splnenie podmienok účasti uchádzačov, bod 1 (osobné postavenie) – za 
každého  člena skupiny osobitne; splnenie podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 písm. f) 
zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon) preukazuje člen skupiny len vo 
vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť,  

               16.5.2. podľa časti F. Splnenie podmienok účasti , bod 2 a 3 (finančné a ekonomické  
postavenie a technická alebo odborná spôsobilosť) spoločne.  

 
17. Predloženie ponuky, doplnenie, zmena a odvolanie ponuky  
     17.1 Každý uchádzač môže vo verejnom obstarávaní predložiť iba jednu ponuku, buď samostatne   

sám za seba alebo ako člen skupiny dodávateľov, a to výlučne v listinnej forme, doručenej 
osobne alebo poštovou zásielkou. Uchádzač nemôže byť v tom istom postupe zadávania 
zákazky členom skupiny dodávateľov, ktorá predkladá ponuku.  

    17.2 Uchádzač predloží úplnú ponuku v uzavretom, prípadne zapečatenom obale, zabezpečenom proti 
nežiaducemu otvoreniu a na ktorom budú uvedené požadované údaje podľa bodu 18 týchto 
súťažných podkladov. Ponuku predloží osobne alebo iným vhodným spôsobom (napríklad 
prostredníctvom poštovej alebo kuriérskej zásielky/prepravy) do miesta sídla verejného 
obstarávateľa v lehote určenej na predkladanie ponúk.  

    17.3 Pri osobnom doručení ponuky uchádzačom bude uchádzačovi vydané potvrdenie o jej prevzatí s 
uvedením dátumu, času a miesta prevzatia ponuky.  

    17.4 V prípade, ak uchádzač predloží ponuku prostredníctvom poštovej zásielky, je rozhodujúci termín  
doručenia ponuky, ktorá musí byť doručená v lehote na predkladanie ponúk na Mestský úrad Ul. 
Š. Moysesa č. 46, 965 19 Žiar nad Hronom.  

    17.5. Uchádzač môže predloženú ponuku dodatočne doplniť, zmeniť alebo vziať späť do uplynutia 
lehoty na predkladanie ponúk.  

    17.6 Doplnenie, zmenu alebo spätné vzatie ponuky je možné vykonať odvolaním pôvodnej ponuky na 
základe písomnej žiadosti uchádzača, podpísanej uchádzačom alebo osobou oprávnenou konať 
za uchádzača, doručenej osobne na adresu Mestský úrad Ul. Š. Moysesa č. 46, 965 19 Žiar nad 
Hronom alebo zaslanej prostredníctvom poštovej alebo kuriérskej zásielky na adresu Mestský 
úrad Ul. Š. Moysesa č. 46, 965 19 Žiar nad Hronom. Doplnenú, zmenenú alebo inak upravenú 
ponuku je potrebné doručiť spôsobom opísaným v týchto súťažných podkladoch v lehote na 
predkladanie ponúk. 
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18. Označenie obálky ponuky  
     18.1 Uchádzač vloží ponuku  do samostatnej nepriehľadnej obálky/obalu. Obálka/obal ponuky musí          

byť uzatvorený, prípadne zapečatený/zabezpečený proti nežiaducemu otvoreniu a označený 
požadovanými údajmi. 

            Na obálke/obale ponuky musia byť uvedené nasledovné údaje:   

 adresa verejného obstarávateľa 

 adresa uchádzača (jeho obchodné meno a adresa sídla alebo miesto podnikania), 

 označenie zákazky „ súťaž – neotvárať“, 
                        označenie heslom súťaže: 
                        „Centrum zhodnocovania odpadov - dotrieďovacie zariadenie vyseparovaných    

zložiek  komunálneho odpadu – zmena stavby pred dokončením “    

                     
19. Miesto a lehota na predkladanie ponuky  

19.1   Ponuky je potrebné doručiť na adresu: 
 Mestský úrad Ul. Š. Moysesa č.46, 965 19 Žiar nad Hronom            

      19.2  Pri  osobnom  doručení uchádzači odovzdajú ponuku v pracovných dňoch od 7:30 hod do 
 14:00 hod.  

      19.3 Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňom: 06.08.2015 do 10:00 hod. V tejto lehote musia       
byť ponuky doručené bez ohľadu na zvolený spôsob doručenia (napr. poštovým doručovateľom 
alebo kuriérom).               

19.4  Ponuka predložená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk bude vrátená uchádzačovi 
 neotvorená. 
 

20.  Lehota viazanosti ponuky  
       20.1 Uchádzač je svojou ponukou viazaný počas lehoty viazanosti ponúk. Lehota viazanosti ponúk  

plynie od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk do uplynutia lehoty viazanosti ponúk 
stanovenej verejným obstarávateľom.  

       20.2 Lehota viazanosti ponúk je stanovená do 31.12.2015.  

       20.3 Uchádzači sú svojou ponukou viazaní do uplynutia verejným obstarávateľom oznámenej lehoty     
viazanosti ponúk.  

       20.4  Verejný obstarávateľ  si vyhradzuje právo predĺženia lehoty viazanosti ponúk o ďalšie  3 
mesiace. V prípade, že by ani toto predĺženie nestačilo verejný obstarávateľ si vyhradzuje 
právo predĺžiť lehotu viazanosti ponúk o ďalšie 3 mesiace. Uchádzač s predĺžením lehoty 
viazanosti súhlasí. 

 

Časť IV. 

INFORMÁCIE O POSTUPE VO VEREJNOM OBSTARÁVANÍ 
 

Dorozumievanie a vysvetľovanie 
      21.1 Oznámenie, odovzdávanie podkladov a iné dorozumievanie medzi verejným obstarávateľom, 

uchádzačom alebo záujemcom sa uskutočňuje spôsobom, ktorý zabezpečí trvalé zachytenie 
ich obsahu, aby bola zaručená pravosť a dôvernosť sprostredkovaných informácií, a je rovnako 
dostupný každému záujemcovi. Dorozumievanie možno uskutočňovať telefonicky, poštovou 
zásielkou, faxom, elektronickými prostriedkami alebo doručením osobne.  

      21.2  Ak záujemca alebo uchádzač zasiela informácie pre verejného obstarávateľa elektronickou 
poštou, faxom a pod. ( ďalej len „elektronické prostriedky“ ) považujú sa za doručené až potom, 
ako ich doručenie spätne potvrdil verejný obstarávateľ, odoslaním správy o potvrdzujúcej ich 
doručenie. Za potvrdenie doručenia sa považuje zaslanie odpovede na pôvodný email 
s uvedením samostatného textu (napr. potvrdzujeme doručenie informácie..., dňa xxx. Podpis 
zodpovednej osoby) potvrdzujúceho doručenie správy resp. potvrdenia doručenia informácie. 
Automatické odpovede alebo potvrdenia o prevzatí alebo prečítaní emailu sa nepovažujú za 
potvrdenie doručenia. Verejný obstarávateľ odporúča záujemcom alebo uchádzačom, aby 
v prípade nepotvrdenia doručenia informácii elektronickými prostriedkami (napr. 
prostredníctvom emailu alebo faxu) kontaktovali zodpovedné osoby a zaslali uvedené 
informácie opakovane. V prípade komunikácie počas ktorej nemožno trvalo zachytiť ich obsah, 
tieto informácie je záujemca alebo uchádzač povinný doručiť tieto informácie v trvalo 
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zachytiteľnej podobe, pri dodržaní zákonom stanovených lehôt. Inak sa na tieto trvalo 
nezachytiteľné informácie nebude prihliadať. 

      21.3  Pri zistení rozdielov medzi obsahom informácie bez trvalého zachytenia obsahu a informácie 
doručenej v písomnej forme je rozhodujúca písomná forma.  

      21.4   V prípade potreby objasniť údaje uvedené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, 
alebo v súťažných podkladoch, môže ktorýkoľvek  zo záujemcov podľa   bodu 21.1 požiadať 
o ich vysvetlenie priamo u zodpovednej osoby na adrese:  

               Názov: Mestský úrad Ul. Š. Moysesa č.46, 965 19 Žiar nad Hronom 
               vo veciach technických: 
               Ing. Pavel Mužík,   tel.č. 045/6787131, e-mail: pavel.muzik@ziar.sk 
               Ing. Ján Vinarčík, tel.č.  045/6787140, e-mail: jan.vinarcik@ziar.sk  
               vo veciach  verejného obstarávania: 
               Želmíra Urgelová, tel.č. 0907 888718, e-mail: zelmira.urgelova@gmail.com 
    21.5     Za včas doručenú požiadavku záujemcu o vysvetlenie súťažných podkladov  sa považuje  

požiadavka doručená verejnému obstarávateľovi v písomnej forme do 12 dní pred uplynutím 
lehoty na predkladanie ponúk. 

  21.6     Vysvetlenie súťažných podkladov, predložené  zo strany ktoréhokoľvek uchádzača podľa bodu  
21.5  sa preukázateľne  bezodkladne oznámi všetkým záujemcom najneskôr 6 dní pred  
uplynutím lehoty na predkladanie ponúk za predpokladu, že záujemca o vysvetlenie požiada 
dostatočne vopred.   

    21.7 Verejný obstarávateľ vo výnimočných prípadoch môže doplniť informácie uvedené   
 v súťažných podkladoch, ktoré preukázateľne oznámi všetkým uchádzačom najneskôr 
 šesť dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk.   

21.8  Na účely zabezpečenia efektívnej, účinnej a účelnej hospodárskej súťaže si verejný obstarávateľ 
vyhradzuje právo zasielať informácie prostredníctvom PRIOFILU verejného obstarávateľa alebo 
elektronickej pošty na záujemcom alebo uchádzačom uvedenú emailovú adresu. Záujemca 
alebo uchádzač je povinný potvrdiť doručenie takejto informácia v deň, kedy sa o nej dozvedel 
krátkou správou (napr. Ďakujem za informácie, potvrdzujem ich doručenie). V prípade, že  tak 
záujemca alebo uchádzač nepotvrdí doručenie, verejný obstarávateľ ho skontaktuje telefonicky 
a požiada ho o jej potvrdenie. V prípade iného spôsobu doručovania ako emailom alebo 
uverejnením v profile verejného  obstarávateľa na ÚVO sa bude doručovanie riadiť 
nasledovnými pravidlami. Ak nebol adresát písomnosti, ktorá sa má doručiť zastihnutý, hoci sa 
v mieste doručenia zdržiava, doručovateľ ho vhodným spôsobom upovedomí, že písomnosť 
príde znovu doručiť v určený deň a hodinu. Tento deň sa považuje za deň uloženia zásielky. Ak 
si adresát nevyzdvihne písomnosť do 3 dní od uloženia, posledný deň tejto lehoty sa považuje 
za deň doručenia, aj keď sa adresát o uložení nedozvedel. Za miesto, kde sa adresát zdržiava 
sa považuje miesto jeho sídla, bydliska, miesta podnikania alebo miesto, ktoré uviedol v 
žiadosti o účasť alebo v inom dokumente, ktorý bol doručený do rúk verejného obstarávateľa. 
Ak adresát bezdôvodne odoprel písomnosť prijať, je doručená dňom, keď sa jej prijatie 
odoprelo. Ak má účastník konania, ktorý sa zdržiava v cudzine alebo tam má sídlo, opatrovníka 
alebo zástupcu v tuzemsku, doručí sa písomnosť tomuto opatrovníkovi alebo zástupcovi. 
Vysvetlenia, odpovede na žiadosti o nápravu alebo zmeny súťažných podkladov a iných 
dokumentov  budú uverejňované na profile verejného obstarávateľa na webovom sídle 
Úradu pre verejné obstarávanie. Vzhľadom na to, že záujemcovia majú právo stiahnuť si 
súťažné podklady z profilu verejného obstarávateľa bez povinnosti upovedomiť o tom 
verejného obstarávateľa, verejný obstarávateľ bude uverejňovať všetky informácie a 
vysvetlenia na svojom PROFILE. Deň zverejnenia sa považuje za deň doručenia informácie 
alebo vysvetlenia. 

 
 

22.  Obhliadka miesta poskytnutia predmetu zákazky:  
    22.1 Záujemcom sa  odporúča vykonať obhliadku  miesta dodania predmetu zákazky.             

Výdavky spojené  s obhliadkou  miesta uskutočnenia stavebných prác idú na ťarchu 
záujemcu.  

         22.2 Záujemcovia , ktorí prejavia záujem o vykonanie obhliadky miesta dodania predmetu zákazky, 
sa musia  minimálne deň vopred ohlásiť u poverenej osoby verejného obstarávateľa :  

             Ing. Pavel Mužík, číslo telefónu 045-6787131, Ing. Ján Vinarčík, číslo telefónu  045-6787140 
v termíne do 27.07.2015 

 
 

mailto:pavel.muzik@ziar.sk
mailto:jan.vinarcik@ziar.sk
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Otváranie ponúk 
    23.  Otváranie ponúk  
            
           23.1 Termín a miesto otvárania obálok s ponukami: 06.08.2015 o 13:00 hod. na adrese:  Mestský 

úrad Ul. Š. Moysesa č.46, 965 19 , Žiar nad Hronom  – I. poschodie      zasadacia    
miestnosť č. dv.13. 

          23.2.  Na otváraní ponúk sa môžu zúčastniť uchádzači, ktorí predložili ponuku v lehote na   
predkladanie ponúk. Uchádzač  ( fyzická osoba), štatutárny orgán alebo člen štatutárneho 
orgánu uchádzača 

              (právnická osoba) sa preukáže na otváraní obálok s ponukami preukazom totožnosti, poverený 
zástupca uchádzača sa preukáže preukazom totožnosti a plnou mocou na zastupovanie 
s predložením neoverenej kópie ŽL alebo výpisu z OR. 

         23.3    Poverení zamestnanci  na otváraní obálok zverejnia obchodné mená, sídla alebo miesta 
podnikania   všetkých uchádzačov a ich návrhy na plnenie kritérií, ktoré sa dajú vyjadriť 
číslicou. 

        23.4    Verejný obstarávateľ do 5 dní odo dňa otvárania ponúk pošle všetkým uchádzačom, ktorí 
predložili ponuku  v lehote na predkladanie ponúk zápisnicu z otvárania ponúk.  

 
     24 Posúdenie splnenia podmienok účasti  
          24.1 Hodnotenie splnenia podmienok účasti bude založené na preskúmaní splnenia podmienok  

účasti týkajúcich sa osobného postavenia uchádzačov podľa zákona, finančného a 
ekonomického postavenia , technickej alebo odbornej spôsobilosti uchádzačov uvedené 
v časti F. Splnenie podmienok účasti. Bude braná do úvahy možnosť preukázať splnenie 
podmienok účasti čestným vyhlásením (§ 32 ods.11 zákona č.25/2006 Z. z o verejnom 
obstarávaní) alebo registráciou v zozname podnikateľov podľa § 133.  

           24.2 Komisia posúdi splnenie podmienok účasti týkajúcich sa postavenia uchádzačov v tomto 
verejnom obstarávaní z dokladov predložených podľa požiadaviek uvedených v týchto 
súťažných podkladoch.  

 
 
  25 Vysvetľovanie  dokladov na preukázanie splnenia podmienok účasti 
       25.1 Verejný obstarávateľ podľa zákona písomne požiada uchádzača o vysvetlenie alebo o 

doplnenie predložených dokladov vždy, keď z predložených dokladov nie je možné posúdiť ich 
platnosť alebo splnenie podmienky účasti. Ak ide o doplnenie dokladov podľa § 26 zákona 
č.25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní uchádzač doplní doklady spôsobom podľa § 132 
zákona č.25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a ak ide o doplnenie iných dokladov alebo o 
vysvetlenie dokladov, uchádzač ho doručí verejnému obstarávateľovi, pričom v oboch 
prípadoch je tak povinný urobiť do: 
a) piatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti, ak verejný obstarávateľ použil s                  

uchádzačom formu komunikácie prostredníctvom poštovej prepravy alebo  

               b) dvoch pracovných dní odo dňa odoslania žiadosti, ak verejný obstarávateľ použil s 
uchádzačom elektronickú formu komunikácie,  pokiaľ verejný obstarávateľ neurčil dlhšiu 
lehotu. 

 
26. Vylúčenie uchádzača  
     26.1 Verejný obstarávateľ podľa zákona vylúči z verejného obstarávania uchádzača, ak nesplnil 

podmienky účasti, predložil neplatné doklady, nepredložil po písomnej žiadosti podľa zákona 
vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov v určenej lehote alebo poskytol nepravdivé 
alebo skreslené informácie a to vždy, keď to bude v súlade so zákonom potrebné podľa 
vyhodnotenia splnenia podmienok účasti.  

  26.2 Uchádzačovi bude písomne oznámené jeho vylúčenie, s uvedením dôvodu vylúčenia a  lehoty, v 
ktorej môže byť podaná námietka podľa zákona.  

 
 
Vyhodnocovanie ponúk/Úvodné úplné vyhodnotenie ponúk 

 
27. Posúdenie a hodnotenie ponúk  
     27.1 Komisia posúdi a vyhodnotí ponuky v zmysle zákona z hľadiska splnenia požiadaviek verejného 

obstarávateľa na predmet zákazky a náležitosti ponuky, ktoré verejný obstarávateľ uviedol v 
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oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a v týchto súťažných podkladoch. Ponuka nesmie 
obsahovať žiadne obmedzenia alebo výhrady, ktoré sú v rozpore s uvedenými požiadavkami a 
nesmie obsahovať také skutočnosti, ktoré sú v rozpore so všeobecne záväznými právnymi 
predpismi.  

 
28. Vysvetľovanie ponúk, odôvodnenie mimoriadne nízkej ponuky a osobná konzultácia  
     28.1 Komisia môže písomne požiadať v zmysle zákona uchádzačov o vysvetlenie ponuky. 

Vysvetlením ponuky nemôže dôjsť k jej zmene. Za zmenu ponuky sa nepovažuje odstránenie 
zrejmých chýb v písaní a počítaní.  

     28.2 Ak sa pri tejto zákazke objaví podľa zákona mimoriadne nízka ponuka vo vzťahu k tovaru, 
prácam alebo službám, komisia môže písomne požiadať uchádzača o podrobnosti týkajúce sa tej 
časti ponuky, ktoré sú pre jej cenu podstatné. Uchádzač musí doručiť odôvodnenie mimoriadne 
nízkej ponuky do piatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti, pokiaľ komisia neurčila 
dlhšiu lehotu.  

     28.3 V prípade, ak uchádzač odôvodňuje mimoriadne nízku ponuku získaním štátnej pomoci, musí byť   
schopný v primeranej lehote určenej komisiou preukázať, že mu štátna pomoc bola poskytnutá v 
súlade s príslušnými právnymi predpismi, inak komisia vylúči ponuku z verejného obstarávania.  

     28.4 Komisia zohľadní vysvetlenie ponuky uchádzačom v súlade s požiadavkou podľa zákona alebo 
odôvodnenie mimoriadne nízkej ponuky uchádzačom, ktoré vychádza z predložených dôkazov. 
Po písomnom odôvodnení mimoriadne nízkej ponuky môže komisia vyzvať uchádzača na 
osobnú konzultáciu na účely vysvetlenia predloženého odôvodnenia, ktorá sa nesmie konať skôr 
ako päť pracovných dní odo dňa doručenia pozvánky.  

 
29. Vylúčenie ponuky/uchádzača  
     29.1 Verejný obstarávateľ podľa zákona vylúči uchádzača, ktorý je v tom istom postupe  zadávania 

zákazky súčasne členom skupiny dodávateľov, ktorá predkladá ponuku.  

     29.2 Verejný obstarávateľ podľa zákona vylúči ponuku, ktorá nespĺňa požiadavky verejného 
obstarávateľa na predmet zákazky a náležitosti ponuky uvedené v oznámení o vyhlásení 
verejného obstarávania a v týchto súťažných podkladoch. Rovnako bude vylúčená aj ponuka, 
ku ktorej nebola zložená zábezpeka podľa požiadaviek verejného obstarávateľa. 

     29.3  Verejný obstarávateľ vylúči ponuku, ak uchádzač:  
a) nedoručí písomné vysvetlenie ponuky na základe požiadavky podľa § 42 ods. 2 zákona v  

lehote piatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti o vysvetlenie, ak komisia neurčí 
dlhšiu lehotu  

               b)  predložené vysvetlenie ponuky nie je v súlade s požiadavkou podľa § 42 ods. 2 zákona  
               c)  nedoručí písomné odôvodnenie mimoriadne nízkej ponuky v lehote podľa § 42 ods. 3 zákona  

               d) nedostaví sa po výzve komisie na osobnú konzultáciu na účely vysvetlenia predloženého 
odôvodnenia mimoriadne nízkej ponuky alebo  

               e) predložené odôvodnenie mimoriadne nízkej ponuky nie je svojím obsahom v súlade s 
požiadavkou podľa § 42 ods. 3 zákona.  

     29.4 Verejný obstarávateľ vylúči ponuku, ak uchádzač odôvodňuje mimoriadne nízku ponuku získaním 
štátnej pomoci a nie je schopný v primeranej lehote určenej komisiou preukázať, že mu štátna 
pomoc bola poskytnutá v súlade s príslušným právnym predpisom.  

     29.5 Verejný obstarávateľ písomne oznámi uchádzačovi jeho vylúčenie (resp. vylúčenie jeho ponuky) 
s uvedením dôvodov vyplývajúcich najmä z nesúladu predloženej ponuky s technickými 
špecifikáciami, výkonnostnými požiadavkami a funkčnými požiadavkami na predmet zákazky a 
nesúladu náležitosti ponuky určenými verejným obstarávateľom podľa zákona a lehoty, v ktorej 
môže byť podaná námietka podľa zákona č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní.  

 
30. Vyhodnocovanie návrhov na plnenie kritéria  
      30.1 Komisia zriadená verejným obstarávateľom v súlade so zákonom vyhodnotí ponuky 

uchádzačov, ktoré neboli vylúčené, podľa kritéria určeného v oznámení o vyhlásení verejného 
obstarávania a na základe pravidiel jeho uplatnenia určených v týchto súťažných podkladoch 
časť G. Kritéria na hodnotenie ponúk a pravidlá ich uplatnenia.  
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      30.2  Kritérium na vyhodnotenie ponúk:  

               Kritériom na vyhodnotenie ponúk je celková cena  za predmet zákazky vyjadrená v EUR s 
DPH.  

               Uchádzačom predložený návrh na plnenie kritéria - celková cena za  predmet zákazky 
vyjadrená v EUR s DPH, musí byť zaokrúhlený na dve desatinné miesta. V prípade, že ponuka 
uchádzača (celková cena za predmet zákazky) bude obsahovať viac desatinných miest, 
verejný obstarávateľ zaokrúhli cenovú ponuku matematicky.  

      30.3  Hodnotiť sa bude celková cena za predmet zákazky celkom v EUR s DPH. 
       
Prijatie ponuky 
31. Informácia o výsledku vyhodnocovania ponúk  
     31.1 V prípade, že úspešný uchádzač preukáže splnenie podmienok účasti čestným vyhlásením 

podľa zákona a v súlade so zákonom nedošlo k predloženiu dokladov preukazujúcich splnenie 
podmienok účasti skôr, verejný obstarávateľ je povinný po vyhodnotení ponúk vyhodnotiť 
splnenie podmienok účasti úspešným uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí sa umiestnili na 
prvom až treťom mieste v poradí. Verejný obstarávateľ overí, či úspešný uchádzač splnil 
podmienky  podmienky účasti uvedené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania 
a v súťažných podkladoch. Ak dôjde k vylúčeniu úspešného uchádzača alebo uchádzačov, 
verejný obstarávateľ vyhodnotí následne splnenie podmienok účasti ďalšieho uchádzača alebo 
uchádzačov v poradí. Pri vyhodnotení splnenia podmienok účasti podľa prvej vety postupuje 
verejný obstarávateľ podľa zákona, pričom vyzve uchádzača/ov na predloženie dokladov 
preukazujúcich splnenie podmienok účasti v lehote nie kratšej, ako desať pracovných dní odo 
dňa doručenia výzvy a nepredloženie dokladov v tejto lehote sa považuje za nesplnenie 
podmienok účasti.  

    31.2 Verejný obstarávateľ po vyhodnotení ponúk, po skončení postupu podľa predchádzajúceho bodu 
týchto súťažných podkladov a po odoslaní všetkých oznámení o vylúčení uchádzača 
bezodkladne písomne oznámi všetkým uchádzačom, ktorých ponuky sa vyhodnocovali, výsledok 
vyhodnotenia ponúk, vrátane poradia uchádzačov a súčasne zverejní informáciu o výsledku 
vyhodnotenia ponúk a poradie uchádzačov v profile. Úspešnému uchádzačovi, resp. úspešným 
uchádzačom bude oznámené, že verejný obstarávateľ jeho/ich ponuku, resp. ponuky prijíma. 
Súčasne ostatným neúspešným uchádzačom jednotlivo bude oznámené, že neuspeli, s 
uvedením dôvodu, resp. dôvodov neprijatia ich ponuky a identifikácie úspešného uchádzača, 
resp. úspešných uchádzačov, informácie o charakteristikách a výhodách jeho/ich ponuky, resp. 
ponúk a lehoty, v ktorej môže byť podaná námietka podľa zákona.  

 
  31.3. Verejný obstarávateľ  si vyhradzuje právo zrušiť použitý postup zadávania zákazky v prípade ak sa  

zmenia okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo verejné obstarávanie. 
 

Časť V. 
INFORMÁCIE O ZMLUVE 

 
 32.  Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk   

   32.1 Informáciu o výsledku vyhodnotenia ponúk verejný obstarávateľ bezodkladne písomne oznámi     
všetkým  uchádzačom, ktorých  ponuky sa  vyhodnocovali. Úspešnému  uchádzačovi bude 
doručené oznámenie, že jeho ponuku prijíma. Neúspešnému   uchádzačovi  oznámi, že neuspel 
a dôvody neprijatia jeho ponuky. V oznámení uvedie  identifikáciu úspešného uchádzača 
a informáciu o charakteristikách a výhodách prijatej  ponuky. 

 
33.  Uzavretie zmluvy 
       33.1 Verejný obstarávateľ uzavrie zmluvu v lehote viazanosti ponúk. Uzavretá zmluva nesmie byť 

v rozpore so súťažnými podkladmi a s ponukou predloženou úspešným uchádzačom. 
       33.2 Verejný obstarávateľ   môže uzavrieť  zmluvu s úspešným uchádzačom  najskôr  šestnásty   

deň odo  dňa odoslania oznámenia o výsledku vyhodnotenia ponúk podľa § 44 zákona 
č.25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní   všetkým uchádzačom, ktorých ponuky boli 
vyhodnocované. 

       33.3 Úspešný uchádzač je povinný poskytnúť verejnému obstarávateľovi a obstarávateľovi riadnu    

súčinnosť potrebnú na uzavretie zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody s úspešným 
uchádzačom alebo uchádzačmi tak, aby mohli byť uzatvorené do 30 dní odo dňa uplynutia lehoty 
podľa § 45 odsekov 2 až 7, ak bol na ich uzatvorenie písomne vyzvaný. Ak úspešný uchádzač 
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               odmietne uzavrieť zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu alebo nesplní povinnosť                
podľa prvej vety, verejný obstarávateľ a obstarávateľ ich môže uzatvoriť s uchádzačom, ktorý sa 
umiestnil ako druhý v poradí.  

   33.4 Ak uchádzač, ktorý sa umiestnil druhý v poradí odmietne uzavrieť zmluvu, koncesnú zmluvu 
alebo rámcovú dohodu alebo neposkytne verejnému obstarávateľovi a obstarávateľovi riadnu 
súčinnosť, potrebnú na ich uzavretie tak, aby mohli byť uzatvorené do 30 dní odo dňa, kedy bol 
k ich uzavretiu písomne vyzvaný, verejný obstarávateľ a obstarávateľ môže uzatvoriť zmluvu, 
koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu s úspešným uchádzačom alebo s uchádzačom, ktorý 
sa umiestnil ako tretí v poradí. Uchádzač, ktorý sa umiestnil tretí v poradí, je povinný poskytnúť 
verejnému obstarávateľovi a obstarávateľovi riadnu súčinnosť, potrebnú na uzavretie zmluvy, 
koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody tak, aby mohli byť uzatvorené do 30 dní odo dňa, 
kedy bol k ich uzavretiu písomne vyzvaný.  

           
 

Časť VI. 
SUBDODÁVKY 

 
34. Subdodávky 
     34.1 Verejný obstarávateľ pripúšťa plnenie predmetu obstarávania subdodávkami. 
      34.2 Uchádzač zodpovedá za celé a riadne plnenie zmluvy počas celého trvania zmluvného vzťahu s 

verejným obstarávateľom a to bez ohľadu na to, či uchádzač použil subdodávky alebo nie, v 
akom rozsahu a za akých podmienok. Verejný obstarávateľ nenesie akúkoľvek zodpovednosť 
voči subdodávateľom úspešného uchádzača. 

      34.3 Verejný obstarávateľ v súlade s § 34 ods. 10 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov požaduje od uchádzačov, 
aby v ponuke uviedli: 

              a) podiel zákazky, ktorý majú v úmysle zadať tretím osobám, 
              b) navrhovaných subdodávateľov 
              c) predmety subdodávok a 
              d) čestné vyhlásenie, že každý subdodávateľ spĺňa alebo najneskôr v čase plnenia bude 
                  spĺňať podmienky podľa § 26 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní 
                  a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov; 

          tým nie je dotknutá zodpovednosť úspešného uchádzača alebo uchádzačov za plnenie. 
  34.4 Pravidlá pre zmenu subdodávateľov počas plnenia zmluvy: V prípade zmeny subdodávateľa 

počas trvania zmluvy medzi verejným obstarávateľom a úspešným uchádzačom je povinný 
              úspešný uchádzač najneskôr v deň, ktorý predchádza dňu, v ktorom má zmena subdodávateľa 

nastať oznámiť verejnému obstarávateľovi zmenu subdodávateľa a v tomto oznámení uviesť 
min. nasledovné: podiel zákazky, ktorý má v úmysle zadať tretím osobám, navrhovaných 
subdodávateľov a predmety subdodávok a čestné vyhlásenie, že každý subdodávateľ spĺňa 
alebo najneskôr v čase plnenia bude spĺňať podmienky podľa § 26 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z. 
z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov. Platí teda to, že subdodávateľ, ktorého sa týka návrh na zmenu, musí spĺňať 
podmienky podľa § 26 ods.1 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, čo si v prípade pochybností môže 
overiť verejný obstarávateľ sám vyžiadaním si potrebných dokladov podľa § 26, príp. § 128 
zákona o verejnom obstarávaní. V prípade porušenia ktorejkoľvek z povinností týkajúcej sa 

              subdodávateľov alebo ich zmeny má verejný obstarávateľ právo odstúpiť od zmluvy 
              medzi verejným obstarávateľom a úspešným uchádzačom a má nárok na zmluvnú pokutu vo                  

výške 5% z ceny predmetu zákazky za každé porušenie ktorejkoľvek z vyššie 
               uvedených povinností a to aj opakovane. 
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 B. Zábezpeka  
 
Zábezpeka ponúk sa nepožaduje. 
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C.  Opis predmetu obstarávania 
 

 
 

Predmet zákazky zahŕňa: 
  
SO 05 Spevnené plochy – doplnenie riešia doplnenie povrchovej vrstvy na jestvujúcu časť spevnenej 
plochy – cesty ako prístupovú komunikáciu, ktoré majú v súčasnosti vrchnú vrstvu z drveného kameniva 
.Vrchná vrstva hr. 220 mm  sa zrealizuje z cestného betónu tak, aby sa dali využiť jestvujúce obrubníky 
a uličné vpuste. Terajšiu vrchnú štrkovú vrstvu znížiť o hrúbku novej vrstvy cestného betónu. Spevnené 
plochy slúžia pre prístup áut do 40 t. Vozovka sa navrhuje s jednostranným 2% priečnym sklonom 
s jazdným pruhom šírky 2x3,0 m s odvodnením do jestvujúcich uličných vpustí.  
 
SO 16 Horúcovodná prípojka 
- zabezpečí vyvedenie tepla z ekonomizéra (výmenníka tepla spaliny/voda), ktorý je súčasťou 
technológie, časti Gasifikácia. Teplo bude vyvedené cez regulačný uzol RU1 (osadený pri ekonomizéri) 
do navrhovaného teplovodu, s menovitými parametrami 100 °C, PN 3, ku potrubnému mostu tepelného 
napájača mesto, kde bude osadený regulačný uzol RU2, ktorým bude teplo dodávané (cez výmenník 
tepla voda/voda) do centralizovaného systému tepla (CZT) – do tepelného napájača mesto, vedeného od 
Teplárne Dalkia Industry Žiar nad Hronom, a.s., s menovitými parametrami 130 °C, PN 16. Regulačné 
uzly budú obsahovať technológiu potrebnú pre bezpečné prevádzkovanie celého systému. 
 Nové tepelné rozvody z RU2 budú napojené na existujúce horúcovodné rozvody tak, aby bolo možné 
dodávať teplo do napájača mesto podľa požiadaviek  Dalkie Industry Žiar nad Hronom, a.s. 
 Dĺžka navrhovaných potrubných rozvodov je 2 x 310 m, čo je 105,4 m

2
 pôdorysného priemetu 

predizolovaného potrubia.  
 
 
Podrobnejšie informácie týkajúce sa predmetu zákazky sa nachádzajú v projektovej dokumentácii, vo 
výkaze výmer a v návrhu rámcovej  dohody s opätovným otvorením súťaže. 
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D. Spôsob  určenia ceny 
 

1.  Cena za dodanie predmetu zákazky  Centrum zhodnocovania odpadov - dotrieďovacie 
zariadenie vyseparovaných zložiek komunálneho odpadu – zmena stavby pred dokončením  
musí byť stanovená v zmysle zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a 
vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení 
neskorších predpisov.  

2.  Konečná cena za kompletnú dodávku predmetu zákazky. Cena za predmet zákazky musí obsahovať  
aj prípadné poplatky za certifikáciu, clo a pod. 

3. Uchádzač je povinný do celkovej ceny zahrnúť všetky náklady vzťahujúce sa na predmet zákazky.  
4. Ak je uchádzač platiteľom dane z pridanej hodnoty ( ďalej len “DPH“ ), navrhovanú zmluvnú cenu 

vzťahujúcu  sa na predmet zákazky uvedie v zložení:  
     4.1 navrhovaná celková cena za celý predmet zákazky ( časť C. Opis  predmetu zákazky)  
           v EUR bez  DPH,  
     4.2 sadzba DPH v % a vyčíslená hodnota DPH v EUR,  
     4.3 navrhovaná celková cena za celý predmet zákazky ( časť C. Opis predmetu zákazky)  
           v EUR s DPH na základe súpisu položiek – výkaz výmer, ktorý je súčasťou  projektovej 

dokumentácie, ktorá tvorí prílohu SP. 
 V prípade, že  uchádzač bude mať sídlo mimo územia SR , verejný obstarávateľ skontroluje, či 

bola ponuka  vyčíslená v cene bez DPH. V prípade, že verejný obstarávateľ bude podľa 
všeobecne záväzných právnych predpisov povinný uhradiť DPH, pripočíta platnú DPH, ktorá je 
platná v SR . Ak uchádzačom predložená ponuka obsahuje DPH, verejný obstarávateľ odpočíta 
túto DPH od cenovej ponuky a pripočíta platnú DPH, ktorá je platná v SR.  Rovnakým spôsobom 
bude verejný obstarávateľ postupovať aj v prípade, že ponuka uchádzača so sídlom mimo SR 
bude obsahovať inú výšku DPH, ako je platná v SR. V prípade, že cenová ponuka ktoréhokoľvek 
uchádzača nebude v súlade so zákonmi napr. zákon o cenách alebo so zákonom o DPH, verejný 
obstarávateľ opraví cenovú ponuku v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi 
účinnými v SR. 

   Cieľom verejného obstarávateľa je zabezpečiť porovnateľnosť predložených ponúk. 
5. Cena za predmet zákazky ponúknutá uchádzačom bude neoddeliteľnou súčasťou zmluvy a musí 

obsahovať konečnú cenu za obstarávaný predmet zákazky vrátane všetkých súvisiacich výdavkov 
s dodaním predmetu zákazky. 

 

Por.č. SO/PS/Iné Cena celkom v 
EUR bez DPH 

DPH 20% Cena celkom v 
EUR s DPH 

 
 

Centrum zhodnocovania 
odpadov – dotrieďovacie 
zariadenie 
vyseparovaných zložiek 
komunálneho odpadu – 
zmena stavby pred 
dokončením 

   

 
6. Uchádzač musí uviesť cenu na ktorú predkladá ponuku ako celkovú konečnú za celý predmet zákazky. 

Dodatky ku zmluve verejný obstarávateľ nebude uzatvárať.  
7.  Ak uchádzač v rámci ponúknutého predmetu zákazky  nesplní resp. nedokáže zabezpečiť ponúknutá 

položka predmetu zákazky nespĺňa základné požadované charakteristiky ( viď časť C. Opis predmetu 
zákazky ), bude z verejnej súťaže vylúčený pre nesplnenie podmienky.  
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Príloha č.1 k časti D. Spôsob  určenia ceny 

 
 

PONÚKOVÁ  CENA – NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIÁ NA PREDMET  ZÁKAZKY – 
Centrum zhodnocovania odpadov – dotrieďovacie zariadenie vyseparovaných zložiek 

komunálneho odpadu – zmena stavby pred dokončením 
URČENÝCH VEREJNÝM OBSTARÁVATEĽOM NA HODNOTENIE PONÚK 

 
 
k podlimitnej zákazke na uskutočnenie stavebných prác  vyhlásenej  vo Vestníku verejného obstarávania 
č.139/2015 z 16.07.2015, pod značkou14590-WYP Centrum zhodnocovania odpadov – dotrieďovacie 
zariadenie vyseparovaných zložiek komunálneho odpadu – zmena stavby pred dokončením   
vyhlásenej Mestom Žiar nad Hronom Ul. Š. Moysesa č.46, 965 01 Žiar nad Hronom, IČO: 00321125 

 

 
Návrh na plnenie kritérií 

 
 

Por.č. SO/PS/Iné Cena celkom v 
EUR bez DPH 

DPH 20% Cena celkom v 
EUR s DPH 

 
 

Centrum zhodnocovania 
odpadov – dotrieďovacie 
zariadenie 
vyseparovaných zložiek 
komunálneho odpadu – 
zmena stavby pred 
dokončením 
stavebné práce 

   

 

 
 

 

V .........................................., dňa....................... 
 
 
 
 
                                                                                                     ..................................................... 
                    Pečiatka a podpis 
           štatutárneho zástupcu uchádzač 
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PODLIMITNÁ ZÁKAZKA   
/Práce/ 

 
 

 
 
 

SÚŤAŽNÉ  PODKLADY 
 
 
 
 
 

 

Predmet zákazky: 
 

Centrum zhodnocovania odpadov – dotrieďovacie 
zariadenie vyseparovaných zložiek komunálneho 

odpadu – zmena stavby pred dokončením 
 

 
 
 

E. Obchodné podmienky zabezpečenia predmetu zákazky 
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E. Obchodné podmienky zabezpečenia predmetu zákazky 
 

  
1. Výsledkom podlimitnej zákazky bude   rámcová  dohoda s opätovným otvorením súťaže „Centrum 

zhodnocovania odpadov –   dotrieďovacie zariadenie vyseparovaných zložiek komunálneho 
odpadu – zmena stavby pred dokončením stavebné práce (ďalej len „rámcová dohoda“) , medzi 
verejným  obstarávateľom a úspešným uchádzačom resp. uchádzačmi  podľa § 45 zákona   25/2006 
Z. z. o verejnom obstarávaní zákona.  

     Uchádzač predloží v ponuke návrh rámcovej  dohody vypracovanej v súlade s týmito súťažnými 
podkladmi. Ak uchádzač predloží návrh rámcovej  dohody, ktorá nebude rešpektovať podmienky 
stanovené v týchto súťažných podkladoch, bude jeho ponuka zo súťaže vylúčená. Návrh rámcovej  
dohody, vrátane prílohy (súpis položiek – výkaz výmer) musí byť podpísaný uchádzačom, jeho 
štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu alebo iným zástupcom uchádzača, ktorý je 
oprávnený konať v mene uchádzača  takto vypracovanú rámcovú  dohodu podpíše a predloží v rámci 
svojej ponuky. 

   V prípade, ak návrh rámcovej  dohody predkladá skupina dodávateľov, návrh rámcovej  dohody musí byť 
podpísaný všetkými členmi skupiny alebo osobou oprávnenými konať v danej veci za člena skupiny.   

   Prílohu rámcovej  dohody bude tvoriť ocenený Súpis položiek - Výkaz výmer . 
 
 
2. Úspešný uchádzač je povinný poskytnúť verejnému obstarávateľovi a obstarávateľovi riadnu 

súčinnosť, potrebnú na uzavretie zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody s úspešným 
uchádzačom alebo uchádzačmi tak, aby mohli byť uzatvorené do 30 dní odo dňa uplynutia lehoty podľa 
odsekov 2 až 7, ak bol na ich uzatvorenie písomne vyzvaný. Ak úspešný uchádzač odmietne uzavrieť 
zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu alebo nesplní povinnosť podľa prvej vety, verejný 
obstarávateľ a obstarávateľ ich môže uzatvoriť s uchádzačom, ktorý sa umiestnil ako druhý v poradí. Ak 
uchádzač, ktorý sa umiestnil druhý v poradí odmietne uzavrieť zmluvu, koncesnú zmluvu alebo 
rámcovú dohodu alebo neposkytne verejnému obstarávateľovi a obstarávateľovi riadnu súčinnosť, 
potrebnú na ich uzavretie tak, aby mohli byť uzatvorené do 30 dní odo dňa, kedy bol k ich uzavretiu 
písomne vyzvaný, verejný obstarávateľ a obstarávateľ môže uzatvoriť zmluvu, koncesnú zmluvu alebo 
rámcovú dohodu s úspešným uchádzačom alebo uchádzačmi s uchádzačom, ktorý sa umiestnil ako 
tretí v poradí. Uchádzač, ktorý sa umiestnil tretí v poradí, je povinný poskytnúť verejnému 
obstarávateľovi a obstarávateľovi riadnu súčinnosť, potrebnú na uzavretie zmluvy, koncesnej zmluvy 
alebo rámcovej dohody tak, aby mohli byť uzatvorené do 30 dní odo dňa, kedy bol k ich uzavretiu 
písomne vyzvaný.  

 
3. Uchádzač vo svojej ponuke predloží návrh rámcovej  dohody   podľa tejto časti súťažných podkladov 

na celý predmet zákazky podpísaný štatutárnym orgánom uchádzača.  

 
 

4. Vzor Rámcovej dohody ( vzor rámcovej dohody sa nachádza v časti H. Prílohy) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ: MESTO ŽIAR NAD HRONOM 

                                                      Dátum vypracovania súťažných podkladov: 14.07.2015 
                                                   Miesto vypracovania súťažných podkladov : Žiar nad Hronom 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PODLIMITNÁ ZÁKAZKA   
/Práce/ 

 
 

 
 
 

SÚŤAŽNÉ  PODKLADY 
 
 
 
 
 

 

Predmet zákazky: 

Centrum zhodnocovania odpadov – dotrieďovacie 
zariadenie vyseparovaných zložiek komunálneho 

odpadu – zmena stavby pred dokončením 
 
 

 
 
 
 
 
 

 F. Splnenie  podmienok účasti  
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F. Splnenie  podmienok účasti  
 
 
 
 
 

Uchádzač musí splniť podmienky účasti podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon 
o verejnom obstarávaní“) definované verejným obstarávateľom v oznámení o vyhlásení verejného 
obstarávania (výzve na predkladanie ponúk)  a  v týchto súťažných podkladoch. 
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SÚŤAŽNÉ  PODKLADY 
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 G. Kritériá na hodnotenie ponúk a pravidlá ich uplatnenia  
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G. Kritériá na hodnotenie ponúk a pravidlá ich uplatnenia 
 
 
1/  Kritériá na hodnotenie ponúk 
     Ponuky uchádzačov sa budú vyhodnocovať v súlade s § 35 ods. 1 písm. b) zákona č. 25/2006 Z. z. 
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
 

    
Kritérium : Najnižšia celková cena s DPH za dodanie predmetu zákazky 
 
Úspešným uchádzačom podlimitnej zákazky  sa stane uchádzač, ktorý splnil podmienky  účasti  
a predložil ponuku s najnižšou navrhovanou  celkovou cenou za predmet zákazky – „Centrum 
zhodnocovania odpadov – dotrieďovacie zariadenie vyseparovaných zložiek komunálneho odpadu – 
zmena stavby pred dokončením “  v EUR  s DPH.   
Komisia zostaví poradie uchádzačov podľa výšky navrhovanej celkovej  ceny za predmet zákazky –  
v EUR s DPH.  

                             Poradie bude stanovené  od 1,2,3......X. Ponuku s najnižšou navrhovanou celkovou cenou za predmet 
zákazky – „Centrum zhodnocovania odpadov – dotrieďovacie zariadenie vyseparovaných zložiek 
komunálneho odpadu – zmena stavby pred dokončením “ v EUR s DPH,  komisia zaradí  na prvé miesto. 
Poradie ostatných uchádzačov sa stanoví  zostupne podľa navrhnutej celkovej ceny za predmet zákazky  

                       “ Centrum zhodnocovania odpadov – dotrieďovacie zariadenie vyseparovaných zložiek komunálneho 
odpadu – zmena stavby pred dokončením “  v EUR s DPH . 
Hodnotí sa  celková cena za dodávku celého predmetu zákazky uvedená v eurách s presnosťou  na dve 
desatinné miesta s DPH.  

 
2/ Uchádzač predkladá plnenie kritéria na  samostatnom dokumente 

 
    Návrh na plnenie kritérií musí byť vyhotovený na hárku a priložený v ponuke (príloha č.1  SP).  
 
3/ Úspešnosť ponúk  
   Úspešným uchádzačom podlimitnej zákazky   sa stane uchádzač, ktorý splnil podmienky  účasti  

a predložil ponuku s najnižšou navrhovanou  celkovou cenou za  predmet zákazky – „Centrum 
zhodnocovania odpadov – dotrieďovacie zariadenie vyseparovaných zložiek komunálneho odpadu – 
zmena stavby pred dokončením “  v EUR s DPH .  

 
4/  V prípade  identických návrhov na plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk, ktoré uchádzači     

uvedú   vo    svojich ponukách 
   V prípade  identických návrhov na plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk, ktoré uchádzači uvedú   vo 

svojich ponukách – identický návrh na plnenie kritérií  - rovnaká   najnižšia celková cena za  predmet 
zákazky – „Centrum zhodnocovania odpadov – dotrieďovacie zariadenie vyseparovaných zložiek 
komunálneho odpadu – zmena stavby pred dokončením “  v EUR s DPH,  bude poradie  stanovené 
podľa  nižšej navrhnutej ceny za  Práce a dodávky HSV – SO 16.1 Potrubné rozvody. 

 
5/  Úspešnosť ponúk  
      Úspešným uchádzačom sa stane uchádzač, ktorého celková cena predmetu zákazky na základe  

kritériá na hodnotenie ponuky sa umiestnila na prvom mieste. V prípade ak je potrebné overiť splnenie 
podmienok účasti podľa § 44 ods. 1, verejný obstarávateľ overí či tento uchádzač splní podmienky 
účasti. V prípade, že tento uchádzač splní podmienky účasti zákonom predpísaným spôsobom ostatní   
uchádzači budú neúspešní.  
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PODLMIITNÁ ZÁKAZKA   
/Práce/ 

 
 

 
 
 

SÚŤAŽNÉ  PODKLADY 
 
 
 
 
 

 

Predmet zákazky: 
 
 

Centrum zhodnocovania odpadov – dotrieďovacie 
zariadenie vyseparovaných zložiek komunálneho 

odpadu – zmena stavby pred dokončením 
 
 

H. Prílohy  
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Príloha č. 1   

 
 
 

NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIÍ 

 
 

Údaje:  Obchodné meno uchádzača  ...................................................................................... 
             Adresa alebo sídlo uchádzača  ...................................................................................... 

 (v prípade skupiny/združenia  názov skupiny/združenia a údaje za každého člena 
skupiny/združenia) 

 

     Centrum zhodnocovania odpadov - dotrieďovacie zariadenie 
vyseparovaných zložiek komunálneho odpadu – zmena stavby pred 

dokončením 
 
       

Kritérium Celková  cena  
v EUR 

bez DPH 

 

DPH 20% Celková  cena   
v EUR 

 s DPH 

 

Centrum zhodnocovania odpadov – 
dotrieďovacie zariadenie 
vyseparovaných zložiek 
komunálneho odpadu – zmena 
stavby pred dokončením 

   

 
            Uchádzač uvedie skutočnosť či je/nie je platcom DPH:  som/nie som platcom DPH. 
 
 
 
 
                                                                                                    ..................................................... 
                    Pečiatka a podpis 
           štatutárneho zástupcu uchádzač 
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