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OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
 Formulár: Príloha č. 2   podľa Vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 842/2011 

 
Druh postupu: Verejná súťaž

Druh zákazky: Stavebné práce

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1)    NÁZOV, ADRESY A KONTAKTNÉ MIESTA

Obec Nesvady
Vnútroštátne identifikačné číslo:  00306606
Obchodná 23, 946 51 Nesvady
Slovensko
Kontaktné miesto (miesta):  Kalinčiakova 17, 90028 Ivanka pri Dunaji
Kontaktná osoba: Branislav Jurča
Telefón: +421 903930825
Email: jurca@jurca.sk
Internetová adresa (internetové adresy)
Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL):  http://www.nesvady.sk/
Ďalšie informácie možno získať na adrese:
iné (vyplňte prílohu A.I)
Príloha A.I): ADRESY A KONTAKTNÉ MIESTA, ODKIAĽ MOŽNO ZÍSKAŤ ĎALŠIE INFORMÁCIE
ABNKA, s.r.o.
Vnútroštátne identifikačné číslo:  44341717
Kalinčiakova 17 , 900 28 Ivanka pri Dunaji
Slovensko
Kontaktné miesto (miesta):  Kalinčiakova 17, 90028 Ivanka pri Dunaji
Kontaktná osoba: Branislav Jurča
Telefón: +421 903930825
Súťažné a doplňujúce podklady (vrátane podkladov pre súťažný dialóg a dynamický nákupný systém)
možno získať na adrese:
iné (vyplňte prílohu A.II)
Príloha A.II): ADRESY A KONTAKTNÉ MIESTA, ODKIAĽ MOŽNO ZÍSKAŤ SÚŤAŽNÉ PODKLADY A
DOPLŇUJÚCE DOKUMENTY
ABNKA, s.r.o.
Vnútroštátne identifikačné číslo:  44341717
Kalinčiakova 17 , 900 28 Ivanka pri Dunaji
Slovensko
Kontaktné miesto (miesta):  Kalinčiakova 17, 90028 Ivanka pri Dunaji
Kontaktná osoba: Branislav Jurča
Telefón: +421 903930825
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať na:
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta

I.2)    DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa
Regionálny alebo miestny orgán

I.3)    HLAVNÁ ČINNOSŤ
Hlavný predmet alebo predmety činnosti:Iné (uveďte)
Iný predmet:  samospráva

I.4)    ZADANIE ZÁKAZKY V MENE INÝCH VEREJNÝCH OBSTARÁVATEĽOV
Verejný obstarávateľ nakupuje v mene iných verejných obstarávateľov
Nie

ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1)    OPIS 

II.1.1)    Názov pridelený zákazke verejným obstarávateľom
Nesvady - rozšírenie kanalizácie a ČOV

II.1.2)    Druh zákazky a miesto uskutočňovania prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb 
Práce
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Realizácia diela akýmkoľvek spôsobom zodpovedajúcim požiadavkám verejného obstarávateľa
Hlavné miesto alebo lokalita uskutočňovania prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb:  Obec Nesvady
Kód NUTS:SK023

II.1.3)    Informácie o verejnej zákazke, rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme (DPS)
Oznámenie zahŕňa verejnú zákazku

II.1.5)    Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov) 
Predmetom bude vypracovanie dokumentácie pre realizáciu stavebných prác, projektu dopravného značenia vrátane 
vybavenia povolení na zvláštne užívanie ciest a verejných priestranstiev, plánu organizácie výstavby, zameriavacie práce
pre realizáciu stavebných prác, uskutočnenie stavebných prác novej splaškovej kanalizácie a rozšírenia a modernizácie
jestvujúcej čistiarne odpadových vôd, vypracovanie dokumentácie skutočného vyhotovenia stavby, porealizačné
geodetické zameranie, vypracovanie manipulačných a prevádzkových poriadkov. Podrobnejšie údaje budú zverejnené v
súťažných podkladoch.

II.1.6)    Spoločný slovník obstarávania (CPV) 
Hlavný predmet 
Hlavný slovník: 45232400-6 
Doplňujúce predmety
Hlavný slovník: 45252100-9,  71245000-7,  71330000-0,  71354100-5,  71354300-7,  71300000-1,  71000000-8 

II.1.7)    Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na túto zákazku sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní (GPA):  Nie

II.1.8)    Časti
Táto zákazka sa delí na časti:  Nie

II.1.9)    Informácie o variantoch
Varianty sa budú prijímať:  Nie

II.2)    MNOŽSTVO ALEBO ROZSAH ZMLUVY
II.2.1)    Celkové množstvo alebo rozsah

Rozsah je ako je uvedené v časti II.1.5) Stručný opis zákazky alebo nákupu, pričom podrobnejší popis je uvedený v 
súťažných podkladoch. Predpokladaná hodnota zákazky sa skladá z predpokladaných hodnôt jednotlivých častí (bez 
DPH) : 
dokumentácia pre realizáciu stavebných prác 55404,70 €; 
projekt dopravného značenia vrátane vybavenia povolení na zvláštne užívanie ciest a verejných priestranstiev 44401,30
€; 
plán organizácie výstavby 22200,70 €; 
zameriavacie práce pre realizáciu stavebných prác77702,40 € 
uskutočnenie stavebných prác 14900448,46 € 
vypracovanie dokumentácie skutočného vyhotovenia stavby 88802,70 € 
porealizačné geodetické zameranie 33301 € 
vypracovanie manipulačných a prevádzkových poriadkov 22200,70 €
Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH
Hodnota:  15 244 461,9600 EUR

II.2.2)    Informácie o opciách
Opcie:  Nie

II.2.3)    Informácie o obnovenom obstarávaní
Toto obstarávanie môže byť obnovené:  Nie

II.3)    TRVANIE ZÁKAZKY ALEBO LEHOTA NA DOKONČENIE
Obdobie:  v mesiacoch (od zadania zákazky)
Hodnota:  36

ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1)    PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY 
III.1.1)Požadované zábezpeky a záruky 

25000,- €. Podrobnejšie podmienky sú uvedené v súťažných podkladoch.
III.1.2)Hlavné podmienky financovania a spôsoby platieb a/alebo odkaz na príslušné ustanovenia, ktorými sa

tieto podmienky a spôsoby riadia
Z nenávratného finančného prostriedku EÚ, štátneho rozpočtu a z rozpočtu verejného obstarávateľa. Spôsoby platieb sú
uvedené v súťažných podkladoch.

III.1.3)Právna forma, ktorú má vytvoriť skupina hospodárskych subjektov, ktorej sa zadá zákazka
V prípade, že ponuku do sútaže predloží skupina dodávateľov a ak jej ponuka bude prijatá, verejný obstarávateľ 
vyžaduje k uzavretiu zmluvy z dôvodu riadneho plnenia zmluvy vytvorenie právnych vzťahov v zmysle platných právnych 
predpisov, na základe ktorých budú všetci členovia skupiny dodávateľov zaviazaní zo zmluvy s verejným obstarávateľom
spoločne a nerozdielne.

III.2)    PODMIENKY ÚČASTI
III.2.1)Osobné postavenie hospodárskych subjektov vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do profesijných

alebo obchodných registrov
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok
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Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti uvedené v § 26 ods. 1 zákona. Ich splnenie preukáže podľa § 26 zákona 
predložením dokladov v rozsahu a platnosti v zmysle zákona. Uchádzač zapísaný do zoznamu podnikateľov pre verejné
obstarávanie môže doklady podľa § 26 zákona nahradiť platným potvrdením o svojom zapísaní do zoznamu 
podnikateľov podla § 128 ods. 1 zákona. Splnenie podmienky účasti možno preukázať aj podľa § 32 ods. 11 
zákona v rozsahu a platnosti v zmysle zákona.

III.2.2)Ekonomická a finančná spôsobilosť
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok
Požaduje sa predloženie dokladu podľa § 27 v rozsahu a platnosti v zmysle zákona a to vyjadrenie banky alebo pobočky
zahraničnej banky, alebo bánk, alebo pobočiek zahraničných bánk, nie staršie ako jeden mesiac k uplynutiu lehoty na
predkladanie ponúk o schopnosti plniť si svoje záväzky. Splnenie podmienok účasti možno preukázať aj podľa § 32 ods.
11 zákona v rozsahu a platnosti v zmysle zákona. 
Odôvodnenie : Verejný obstarávateľ požaduje predloženie predmetného dokladu za účelom zistenia finančnej schopnosti 
uchádzačov
Minimálna požadovaná úroveň štandardov
Schopnosť plniť si svoje záväzky

III.2.3)Technická spôsobilosť 
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok
Doklady podľa § 28 ods. 1 písm. i) zákona v rozsahu a platnosti v zmysle zákona, a to ako zoznam podpísaný 
uchádzačom. Splnenie podmienok účasti možno preukázať aj podľa § 32 ods. 11 zákona v rozsahu a platnosti v zmysle
zákona. 
Odôvodnenie : Požaduje sa z dôvodu preukázania primeranej schopnosti realizácie zákazky

III.2.4)Informácie o vyhradených zákazkách

ODDIEL IV: POSTUP
IV.1)    DRUH POSTUPU 

IV.1.1)    Druh postupu
Otvorená

IV.2)    KRITÉRIÁ NA VYHODNOTENIE PONÚK 
IV.2.1)    Kritériá na vyhodnotenie ponúk

Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka z hľadiska
kritérií uvedených ďalej (kritériá na vyhodnotenie ponúk je potrebné uviesť s ich relatívnou váhou alebo v zostupnom
poradí dôležitosti, ak nemožno z preukázateľných dôvodov uviesť ich relatívnu váhu)
1. celková cena - 94
2. prevádzkové náklady - 5
3. svetelnotechnické parametre - 1

IV.2.2)    Informácie o elektronickej aukcii
Použije sa elektronická aukcia:  Nie

IV.3)    ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE 
IV.3.1)    Referenčné číslo spisu, ktoré pridelil verejný obstarávateľ

1/2015
IV.3.2)    Predchádzajúce uverejnenie týkajúce sa tejto zákazky

Áno
Predbežné oznámenie
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ:  2015/S 212-384112
z:  31.10.2015

IV.3.3)    Podmienky na získanie súťažných podkladov a doplňujúcich dokumentov alebo informatívneho
dokumentu
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady alebo o prístup k dokumentom
Dátum a čas:  18.01.2016 10:00
Spoplatnená dokumentácia:  Nie

IV.3.4)    Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas:  18.01.2016 10:00

IV.3.6)    Jazyk (jazyky), v ktorom možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
Úradný jazyk/úradné jazyky EÚ
SK
Lehoty a podmienky verejnej súťaže

IV.3.7)    Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie:  Do dátumu
Dátum:  31.12.2016

IV.3.8)    Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas:  19.01.2016 11:00
Miesto:  Obecný úrad Nesvady, Obchodná 23, 946 51 Nesvady
Osoby oprávnené zúčastniť sa na otváraní ponúk:  Áno
Dodatočné informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk:  Na otváraní častí ponúk označených ako "Kritéria" sa
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môžu zúčastniť uchádzači, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk a ktorých ponuka nebola vylúčená.
Uchádzač sa identifikuje platným dokladom.

ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2)    INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE

Áno
Odkaz na projekt (projekty) a/alebo program (programy):  Predpokladá sa Operačný program Kvalita životného
prostredia, kód výzvy OP KZP-PO1-SC121/122-2015

VI.3)    DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo realizovať zákazku len v prípade ak získa nenávratný finančný prostriedok z 
fondov Európskej únie a štátneho rozpočtu. O tento príspevok k termínu zasielanie tohto oznámenia na publikáciu ešte
nepožiadal. Pokiaľ je niekde uvedené len "zákon" jedná sa o zákon NR SR č. 25/2006 Z. z. v platnom znení pre toto
zadávanie zákazky s nasledujúcou úpravou : Pre toto zadávanie zákazky sa v zmysle § 155q ods. 6 zákona bude 
postupovať podľa § 18 zákona v znení účinnom do 31.10.2015. Verejný obstarávateľ neručí za nesprávne použité 
podklady o zákone, alebo iných dokumentov tohto zadávania zákazky zo strany záujemcov alebo uchádzačov. Všetky 
postupy tohto zadávania zákazky sa riadia ustanoveniami zákona. Komunikačným jazykom pokiaľ nie je v zákone 
uvedené inak, je štátny/slovenský jazyk. Na jazyk predkladaných dokladov a dokumentov sa vzťahujú ustanovenia 
zákona. Všetky náklady a výdavky spojené s účasťou v súťaži znášajú záujemcovia/uchádzači v plnej výške bez 
akéhokoľvek nároku voči verejnému obstarávateľovi, a bez ohľadu na výsledok verejného obstarávania (t.j. aj zrušenie 
použitého postupu zadávania zákazky). Prípadné žiadosti o vysvetlenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní, 
súťažných podkladov alebo inej sprievodnej dokumentácii poskytnutej verejným obstarávateľom je potrebné doručiť na
adresu uvedenú v prílohe A.I v bode I.1 tohto oznámenia. V prípade ich predloženia v inom ako slovenskom jazyku, 
požaduje sa zároveň preklad do štátneho/slovenského jazyka. V prípade doručenia žiadosti o vysvetlenie na inú adresu,
alebo po stanovenej lehote, alebo v inom jazyku bez súčasného prekladu do štátneho/slovenského jazyka, žiadosť o
vysvetlenie nebude braná do úvahy a vysvetlenie nebude poskytnuté. Súťažné podklady sa zverejňujú v zmysle § 49a,
ods. 1 zákona v profile. Adresa uvedená v prílohe A.II je len z dôvodu, že systém požaduje uviesť jednu z adries v
Oddiely I. Termín otvárania ponúk uvedený v bode IV.3.8. je termínom na otváranie časti ponúk označených ako
"Ostatné". Otváranie časti ponúk označených ako "Kritéria" sa uskutoční za splnenia podmienok zákona.

VI.4)    ODVOLACIE KONANIE
VI.4.1)    Orgán zodpovedný za odvolacie konanie

Úrad pre verejné obstarávanie
Vnútroštátne identifikačné číslo:  31797903
Dunajská 68, P.O.BOX 58, 820 04 Bratislava 24
Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL):  http://www.uvo.gov.sk

VI.4.3)    Úrad, od ktorého možno získať informácie o podaní odvolania
Úrad pre verejné obstarávanie
Vnútroštátne identifikačné číslo:  31797903
Dunajská 68, P.O.BOX 58, 820 04 Bratislava 24
Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL):  http://www.uvo.gov.sk

VI.5)    DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
27.11.2015
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