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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: Tovary

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1)

I.2)

I.3)

I.4)

NÁZOV, ADRESY A KONTAKTNÉ MIESTA
Mesto Tvrdošín
Vnútroštátne identifikačné číslo: 00314901
Trojičné námestie 185/2, 027 44 Tvrdošín
Slovensko
Kontaktné miesto (miesta): Mesto Tvrdošín, Mestský úrad, Trojičné námestie 185/2,027 44Tvrdošín
Kontaktná osoba: Mgr. Vlasta Jančeková, zástupca primátora
Mobil: +421 903529758
Telefón: +421 435322100 / 435322452
Fax: +421 435322107
Email: zastupca@tvrdosin.sk
Internetová adresa (internetové adresy): http://www.tvrdosin.sk
Ďalšie informácie možno získať na adrese:
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
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
Ing. Ivan Moravčík IVOMOS
Vnútroštátne identifikačné číslo: 46708031
Borová 3295/36 , 010 07 Žilina
Slovensko
Kontaktné miesto (miesta): Borová 3295/36, 010 07 Žilina
Kontaktná osoba: Ing. Ivan Moravčík
Mobil: +421 905867168
Telefón: +421 415003564
Fax: +421 415003564
Email: moravcik.ivo@gmail.com
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať na:
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa
Regionálny alebo miestny orgán
HLAVNÁ ČINNOSŤ
Hlavný predmet alebo predmety činnosti:Iné (uveďte)
Iný predmet: Miestna samospráva.
ZADANIE ZÁKAZKY V MENE INÝCH VEREJNÝCH OBSTARÁVATEĽOV
Verejný obstarávateľ nakupuje v mene iných verejných obstarávateľov
Nie

ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1)
II.1.1)
II.1.2)

OPIS
Názov pridelený zákazke verejným obstarávateľom
LIMBA – centrum tradícií a turizmu, Interiérové vybavenie
Druh zákazky a miesto uskutočňovania prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb
Tovary
Kúpa
Hlavné miesto alebo lokalita uskutočňovania prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb: Objekt centra LIMBA, k.
ú. Tvrdošín, parc. číslo KN: č.124/1, 124/3
Kód NUTS:SK031
1/7

II.1.3)
II.1.5)

II.1.6)

II.1.7)
II.1.8)
II.1.9)
II.2)
II.2.1)

II.2.2)
II.2.3)
II.3)

Informácie o verejnej zákazke, rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme (DPS)
Oznámenie zahŕňa verejnú zákazku
Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov)
Predmetom zákazky je dodanie interiérového vybavenia pre novo navrhovanú rekonštrukciu a modernizáciu objektu
centra Limba, ktorý sa nachádza v centre okresného mesta Tvrdošín. Sledovaným cieľom projektu je vytvorenie centra
tradícií a turistiky. Interiérové vybavenie sa týka veľkej konferenčnej sály, malej konferenčnej sály, výstavnej miestnosti,
mliečneho baru na predaj aj tradičných poľských a oravských produktov, jedálne a športovo-relaxačnej miestnosti pre
ubytovaných hostí a ubytovacej kapacity pre hostí na úrovni 3 hviezdičkového hotela. Dodanie interiérového vybavenia
je podmienené úspešnou realizáciou samotnej rekonštrukcie objektu centra Limba. Podrobenejšie vymedzenie predmetu
zákazky s popisom interiérového vybavenia je uvedené v súťažných podkladoch, ktorých súčasťou je projekt a výkaz
výmer pre vypracovanie ceny ponuky v elektronickej podobe.
Spoločný slovník obstarávania (CPV)
Hlavný predmet
Hlavný slovník: 39200000-4
Doplňujúce predmety
Hlavný slovník: 39300000-5, 39700000-9, 30100000-0
Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na túto zákazku sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní (GPA): Nie
Časti
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
Informácie o variantoch
Varianty sa budú prijímať: Nie
MNOŽSTVO ALEBO ROZSAH ZMLUVY
Celkové množstvo alebo rozsah
Rozsah je podrobne uvedený v súťažných podkladoch.
Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH
Hodnota: 450 000,0000 EUR
Informácie o opciách
Opcie: Nie
Informácie o obnovenom obstarávaní
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
TRVANIE ZÁKAZKY ALEBO LEHOTA NA DOKONČENIE
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
Hodnota: 6

ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.1.1)Požadované zábezpeky a záruky
Zábezpeka sa požaduje vo výške 20 000,- EUR. Podmienky pre zábezpeku sú uvedené v súťažných podkladoch. Zloženie
zábezpeky budú uchádzači preukazovať v ponukách. Nezloženie zábezpeky ponuky uchádzačom bude verejným
obstarávateľom posúdené ako nesplnenie požiadavky určenej verejným obstarávateľom, s následkom vylúčenia ponuky.
V prípade zloženia zábezpeky bankovým prevodom musí byť doklad preukazujúci uvedenú skutočnosť súčasťou ponuky.
Zábezpeka musí byt pripísaná na určený účet verejného obstarávateľa najneskôr k určenej lehote na predkladanie
ponúk. V prípade zloženia zábezpeky formou bankovej záruky musí byť uvedený dokument súčasťou ponuky a jeho
platnosť preukázateľná počas celej lehoty viazanosti ponúk.
III.1.2)Hlavné podmienky financovania a spôsoby platieb a/alebo odkaz na príslušné ustanovenia, ktorými sa
tieto podmienky a spôsoby riadia
Predmet zákazky bude financovaný z nárokovaných prostriedkov zo zdrojov EÚ, štátneho rozpočtu a vlastných zdrojov
verejného obstarávateľa. Verejný obstarávateľ je žiadateľom o nenávratný finančný príspevok v rámci Operačného
programu Cezhraničnej spolupráce. Uzavretie zmluvy je podmienené odsúhlasením procesu verejného obstarávania s
RO a poskytnutím zdrojov zo štrukturálnych fondov a štátneho rozpočtu. V prípade realizácie predmetu zmluvy, verejný
obstarávateľ neposkytne na plnenie predmetu zmluvy preddavok. Platba sa bude uskutočňovať bezhotovostným stykom
na základe vystavenej faktúry. Lehota splatnosti faktúr je vyžadovaná minimálne v lehote 30 dní odo dňa doručenia
faktúry.
III.1.3)Právna forma, ktorú má vytvoriť skupina hospodárskych subjektov, ktorej sa zadá zákazka
V prípade prijatia ponuky od skupiny dodávateľov, bude verejný obstarávateľ vyžadovať, aby skupina dodávateľov pred
podpisom zmluvy predložila verejnému obstarávateľovi zmluvu uzatvorenú v súlade s platnými právnymi predpismi,
ktorá bude členov skupiny dodávateľov zaväzovať, aby voči objednávateľovi ručili spoločne a nerozdielne za zmluvné
záväzky, a to z dôvodu riadneho plnenia zmluvy.
III.1.4)Ďalšie osobitné podmienky
Plnenie zmluvy podlieha osobitnym podmienkam: Áno
Opis osobitných podmienok: 1. Zmluva s úspešným uchádzačom bude uzavretá až po odsúhlasení postupu verejného
obstarávania riadiacim orgánom poskytovateľa.
2 V zmluvných podmienkach bude uvedená skutočnosť, že úspešný uchádzač je povinný strpieť výkon
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kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s dodávaným predmetom zákazky kedykoľvek počas platnosti a účinnosti
uzavretej Zmluvy o poskytnutie nenávratného finančného príspevku medzi príslušným riadiacim orgánom a verejným
obstarávateľom / konečným prijímateľom pomoci a poskytne všetku potrebnú súčinnosť v nevyhnutnom rozsahu
oprávneným osobám (poskytovateľovi a ním povereným osobám, NKÚ, SFK, Certifikačnému orgánu a nimi povereným
osobám, orgánu auditu a ich spolupracujúcim a povereným osobám, zástupcom EK a Európskeho dvora audítorov a
ostatným prizvaným osobám v zmysle platných právnych predpisov SR a EÚ. Úspešný uchádzač je povinný tento
záväzok kontrahovať aj v zmluvách so svojimi subdodávateľmi.
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
Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti vo verejnom obstarávaní týkajúceho sa osobného postavenia podľa § 26
zákona o verejnom obstarávaní:
1.1 nebol on ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, za
trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskej únie, za trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, za
trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny alebo za trestný čin založenia, zosnovania alebo
podporovania teroristickej skupiny alebo za trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme;
1.2 nebol on ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu právoplatne odsúdený za trestný čin, ktorého
skutková podstata súvisí s podnikaním;
1.3 nebol naňho vyhlásený konkurz, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre
nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku;
1.4 nemá evidované nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevkov na starobné
dôchodkové sporenie, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia;
1.5 nemá evidované daňové nedoplatky, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia;
1.6 je oprávnený dodávať tovar alebo poskytovať službu;
1.7 nebolo mu v predchádzajúcich troch rokoch preukázané závažné porušenie odborných povinností, ktoré dokáže
verejný obstarávateľ preukázať;
1.8 nemá právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní alebo nie je osobou,
1. ktorej spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % akcií tejto spoločnosti alebo členom, alebo
ktorej štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou osobou je osoba, ktorá má
právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní,
2. ktorej spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % akcií tejto spoločnosti alebo členom, alebo
ktorej štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou osobou je osoba, ktorá je
alebo v čase, kedy prebiehalo verejné obstarávanie vo vzťahu ku ktorému bol právoplatne uložený zákaz účasti vo
verejnom obstarávaní, bola
2a. spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % akcií tejto spoločnosti alebo členom, alebo ktorej
štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou osobou osoby, ktorá má právoplatne
uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní,
2b. právnym nástupcom osoby, ktorá mala v čase, kedy k nástupníctvu došlo, právoplatne uložený zákaz účasti vo
verejnom obstarávaní,
3. ktorá sa stala právnym nástupcom osoby, ktorá mala v čase, kedy k nástupníctvu došlo, právoplatne uložený zákaz
účasti vo verejnom obstarávaní.
Uchádzač preukazuje splnenie podmienok uvedených v bodoch 1.1 až 1.6 a 1.8 predložením originálnych dokladov alebo
ich osvedčených kópií nasledovne:
1.9 podľa bodu 1.1 a 1.2: výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace;
1.10 podľa bodu 1.3: potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace;
1.11 podľa bodu 1.4: potvrdením Sociálnej poisťovne a zdravotnej poisťovne nie starším ako tri mesiace;
1.12 podľa bodu 1.5: potvrdením miestne príslušného daňového úradu nie starším ako tri mesiace;
1.13 podľa bodu 1.6: dokladom o oprávnení dodávať tovar alebo poskytovať službu;
1.14 podľa bodu 1.8: čestným vyhlásením.
1.15 Uchádzač zapísaný v zozname podnikateľov pre verejné obstarávanie môže nahradiť doklady uvedené v bode 1.9
až 1.14 potvrdením Úradu pre verejné obstarávanie o zápise uchádzača do zoznamu podnikateľov. Podnikateľ zapísaný
v zozname podnikateľov podľa predpisov účinných do 17. februára 2013 na preukázanie splnenia podmienok účasti
týkajúcich sa osobného postavenia, predloží:
a) platné potvrdenie úradu o zapísaní do zoznamu podnikateľov,
b) čestné vyhlásenie, že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní alebo čestné vyhlásenie, že nie je osobou
podľa § 26 ods. 1 písm. h) bod 1.,2., 3. zákona o verejnom obstarávaní (t.j. podľa bodu oznámenia 1.8 podbod 1., 2.,
3.);
1.16 Ak uchádzač nemá sídlo v Slovenskej republike a krajina jeho sídla nevydáva niektoré z dokladov uvedených v bode
1.9 až 1.14 alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných
v krajine jeho sídla;
1.17 Ak má uchádzač sídlo v členskom štáte inom ako Slovenská republika a právo tohto členského štátu neupravuje
inštitút čestného vyhlásenia, možno ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou
3/7

odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v krajine pôvodu alebo v krajine sídla
záujemcu/uchádzača;
1.18 Ak uchádzačovi bolo v predchádzajúcich troch rokoch preukázané závažné porušenie odborných povinností, ktoré
dokáže verejný obstarávateľ preukázať, bude z verejnej súťaže vylúčený;
1.19 Za závažné porušenie odborných povinností sa rozumie najmä účasť na dohode obmedzujúcej súťaž vo verejnom
obstarávaní, porušenie zákazu nelegálneho zamestnávania za ktoré bola právoplatne uložená pokuta, a iné hrubé
porušenie práva alebo hrubé porušenie zmluvných povinností, ktoré možno preukázať konečným rozhodnutím
príslušného orgánu verejnej moci. Lehota podľa ods. 1.18 plynie odo dňa, kedy sa rozhodnutie stane konečným;
1.20 Konečným rozhodnutím príslušného orgánu verejnej moci sa rozumie:
a) právoplatné rozhodnutie príslušného správneho orgánu, proti ktorému nie je možné podať žalobu,
b) právoplatné rozhodnutie príslušného správneho orgánu, proti ktorému nebola podaná žaloba,
c) právoplatné rozhodnutie súdu, ktorým bola žaloba proti rozhodnutiu alebo postupu správneho orgánu zamietnutá
alebo konanie zastavené alebo
d) iný právoplatný rozsudok súdu;
1.21 Podmienku účasti týkajúcu sa osobného postavenia podľa odseku 1.7 spĺňa aj ten, komu nebola uložená pokuta
alebo mu bola uložená znížená pokuta podľa osobitného predpisu;
1.22 Splnenie podmienok účasti podľa § 26 ods. 1 písm. g) (bod 1.7) zákona o verejnom obstarávaní preukazuje verejný
obstarávateľ;
1.23 Uchádzač, ktorého tvorí skupina dodávateľov, preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného
postavenia za každého člena skupiny osobitne. Splnenie podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 písm. f) (bod 1.6) zákona o
verejnom obstarávaní preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.
Splnenie podmienok účasti môže uchádzač preukázať čestným vyhlásením, pričom doklady, preukazujúce splnenie
podmienok účasti predloží verejnému obstarávateľovi úspešný uchádzač alebo uchádzači, ktorí sa umiestnili na prvom až
treťom mieste v poradí podľa § 44 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní v čase a spôsobom, určeným verejným
obstarávateľom v súťažných podkladoch.
Odôvodnenie primeranosti určených podmienok účasti: verejný obstarávateľ požaduje v súlade s taxatívnou úpravou §
26 zákona o verejnom obstarávaní.
III.2.2)Ekonomická a finančná spôsobilosť
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok
Uchádzač finančné a ekonomické postavenie preukáže:
1. Vyjadrením banky/bánk, v ktorej/ých má uchádzač vedený/é účet/y o schopnosti plniť svoje finančné záväzky, ktoré
nebude v posledný deň lehoty určenej na predkladanie ponúk staršie ako tri mesiace, a to ako originál alebo úradne
osvedčenú fotokópiu. Pre spresnenie sa uvádza, že výpis z účtu sa nepovažuje za potvrdenie banky.
Odôvodnenie primeranosti určenej podmienky účasti: Podmienky účasti týkajúce sa finančného a ekonomického
postavenia určil verejný obstarávateľ v súlade s ustanovením § 27 zákona o verejnom obstarávaní. Požiadavkou na
predloženie vyjadrenie banky/bánk o schopnosti uchádzača plniť svoje finančné záväzky verejný obstarávateľ sleduje
cieľ vybrať schopného dodávateľa, ktorý si plní všetky svoje záväzky včas a riadne, a to na základe jeho ekonomickej
situácie a vo vzťahu na určené podmienky financovania.
Uchádzač alebo záujemca môže na preukázanie finančného a ekonomického postavenia využiť finančné zdroje inej
osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač alebo záujemca verejnému obstarávateľovi
preukázať, že pri plnení zmluvy bude môcť reálne disponovať so zdrojmi osoby, ktorej postavenie využíva na
preukázanie finančného a ekonomického postavenia. Túto skutočnosť preukazuje uchádzač písomnou zmluvou
uzavretou s touto osobou, obsahujúcou záväzok osoby, ktorej zdrojmi mieni preukázať svoje finančné a ekonomické
postavenie, že táto osoba poskytne plnenie počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej zdroje majú byť
použité na preukázanie finančného a ekonomického postavenia musí spĺňať podmienky účasti podľa § 26 ods.1 písm. f)
vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli zdroje záujemcovi alebo uchádzačovi poskytnuté.
Ak uchádzač alebo záujemca nedokáže z objektívnych dôvodov preukázať finančné a ekonomické postavenie určeným
dokladom, verejný obstarávateľ a obstarávateľ môže uznať aj iný doklad, ktorým sa preukazuje finančné a ekonomické
postavenie.
Splnenie podmienok účasti môže uchádzač preukázať čestným vyhlásením, pričom doklady, preukazujúce splnenie
podmienok účasti predloží verejnému obstarávateľovi úspešný uchádzač alebo uchádzači, ktorí sa umiestnili na prvom až
treťom mieste v poradí podľa § 44 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní v čase a spôsobom, určeným verejným
obstarávateľom v súťažných podkladoch.
Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa ekonomického a finančného postavenia
spoločne.
III.2.3)Technická spôsobilosť
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok
Uchádzač technickú alebo odbornú spôsobilosť preukáže :
1. zoznamom dodávok tovaru alebo poskytnutých služieb za predchádzajúce tri roky s uvedením cien, lehôt dodania a
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odberateľov; ak odberateľom
1. bol verejný obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí tento verejný obstarávateľ,
2. bola iná osoba ako verejný obstarávateľ, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak to nie je možné, vyhlásením uchádzača
alebo záujemcu o ich dodaní,
Formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia určenej podmienky účasti:
Uchádzač musí predložiť zoznam zoznamom dodávok tovaru alebo poskytnutých služieb za predchádzajúce tri roky
(2010.2011.2012) rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky s uvedením zmluvných cien nad 400
000,- EUR bez DPH. Vyžaduje sa aby v predloženom zozname stavebných prác boli uvedené minimálne tri dôkazy o
plnení rovnakého alebo podobného predmetu zákazky v zmluvnej cene nad 400 000,- EUR bez DPH.
Odôvodnenie primeranosti určenej podmienky účasti: verejný obstarávateľ požadovaním predmetnej podmienky účasti
skúma schopnosť uchádzača dodať požadovaný predmet zákazky, a to na základe preukázania praktických skúsenosti s
dodávkami rovnakého alebo podobného charakteru a v rozsahu ako je daný predmet zákazky.
Uchádzač môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity
inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač verejnému obstarávateľovi preukázať, že
pri plnení zmluvy bude môcť reálne disponovať s kapacitami osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie
technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Túto skutočnosť preukazuje uchádzač písomnou zmluvou uzavretou
s touto osobou, obsahujúcou záväzok osoby, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju
technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť, že táto osoba poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného
vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti, musí spĺňať
podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 písm. f) vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli kapacity uchádzačovi
poskytnuté.
Splnenie podmienok účasti môže uchádzač preukázať čestným vyhlásením, pričom doklady, preukazujúce splnenie
podmienok účasti predloží verejnému obstarávateľovi úspešný uchádzač alebo uchádzači, ktorí sa umiestnili na prvom až
treťom mieste v poradí podľa § 44 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní v čase a spôsobom, určeným verejným
obstarávateľom v súťažných podkladoch.
Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa technickej spôsobilosti alebo odbornej
spôsobilosti spoločne
III.2.4)Informácie o vyhradených zákazkách

ODDIEL IV: POSTUP
IV.1)
IV.1.1)
IV.2)
IV.2.1)
IV.2.2)

IV.3)
IV.3.1)
IV.3.2)
IV.3.3)

IV.3.4)
IV.3.6)

IV.3.7)

IV.3.8)

DRUH POSTUPU
Druh postupu
Otvorená
KRITÉRIÁ NA VYHODNOTENIE PONÚK
Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Informácie o elektronickej aukcii
Použije sa elektronická aukcia: Áno
Dodatočné informácie o elektronickej aukcii: Podrobnosti o elektronickej aukcii budú uvedené v súťažných podkladoch a
vo výzve na účasť v elektronickej aukcii.
ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
Referenčné číslo spisu, ktoré pridelil verejný obstarávateľ
27/06/2013
Predchádzajúce uverejnenie týkajúce sa tejto zákazky
Nie
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: 19.08.2013 09:00
Spoplatnená dokumentácia: Nie
Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 20.08.2013 09:00
Jazyk (jazyky), v ktorom možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
Úradný jazyk/úradné jazyky EÚ
SK
Lehoty a podmienky verejnej súťaže
Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie: Do dátumu
Dátum: 31.12.2013
Podmienky na otváranie ponúk
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Dátum a čas: 21.08.2013 10:00
Miesto: Otváranie sa uskutoční v zasadačke Mestského úradu v Tvrdošíne.
Otváranie časti ponúk "Ostatné" dňa 21.08. 2013 o 10:00 hod. uvedené v tomto oznámení bude neverejné.
Otváranie častí ponúk, označených ako "Kritériá" vykoná komisia len vo vzťahu k ponukám, ktoré neboli vylúčené. Pri
použití elektronickej aukcie je otváranie ponúk podľa § 41 neverejné.
Osoby oprávnené zúčastniť sa na otváraní ponúk: Nie

ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1)
VI.2)

VI.3)

INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Áno
Odkaz na projekt (projekty) a/alebo program (programy): Operačný program cezhraničnej spolupráce Poľská republika
- Slovenská republika 2007 - 2013
DOLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1. Podmienkou na poskytnutie súťažných podkladov je predloženie písomnej žiadosti záujemcu o poskytnutie súťažných
podkladov. Žiadosť musí byť podpísaná oprávnenou osobou alebo ňou poverenou osobou na tento účel. Doručenie
písomnej žiadosti o poskytnutie súťažných podkladov je možné nasledujúcimi spôsobmi: poštou; kuriérnou službou na
adresu kontaktnej osoby určenej pre poskytovanie súťažných podkladov: Ing. Ivan Moravčík IVOMOS, Borová 3295/36,
010 07 Žilina uvedenou v uverejnenom oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, elektronicky zaslaním žiadosti na
e - mai kontaktnej osoby : moravcik.ivo@gmail.com. V prípade, že záujemca požiada len elektronicky o súťažné
podklady musí kompletnú žiadosť zaslať i poštou v originálnom vyhotovení na adresu určenej kontaktnej osoby
verejného obstarávateľa. Až po prevzatí kompletnej žiadosti od záujemcu túto verejný obstarávateľ zaeviduje.
Požadované náležitosti kompletnej písomnej žiadosti o poskytnutie súťažných podkladov:
- určenie kontaktnej osoby a e-mailu zodpovednej za doručovanie písomností,
- kontaktného e-mailu pre komunikáciu pri vysvetľovaní, hodnotení ponuky a spracovaní zmluvy na plnenie zákazky,
- uvedenie čísla telefónu, e - mailu určenej kontaktnej osoby pre elektronickú komunikáciu v etape zadávania zákazky
do predloženia zmluvy na podpis.
2. Súťažné podklady budú po zaevidovaní kompletnej žiadosti elektronicky zaslané záujemcovi na ním uvedený
kontaktný email. Záujemca po doručení súťažných podkladov potvrdí ich prevzatie na kontaktný e-mail verejného
obstarávateľa: moravcik.ivo@gmail.com. Súťažné podklady bude verejný obstarávateľ poskytovať do 6 dní odo dňa
prevzatia kompletnej žiadosti.
3.Uchádzač ponuku predkladá v listinnej podobe tak, aby obsahovala osobitne oddelenú a uzavretú časť týkajúcu sa
návrhu na plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk, označenú slovom "Kritériá" a osobitne oddelenú a uzavretú ostatnú
časť ponuky, označenú slovom "Ostatné".
4. V prípade skupiny dodávateľov musí byť súčasťou ponuky aj osobitné písomné splnomocnenie pre člena skupiny
dodávateľov, ktorý má právnu subjektivitu, na komunikáciu s verejným obstarávateľom v mene skupiny dodávateľov a
právne úkony v mene skupiny dodávateľov v rámci celého procesu verejného obstarávania. Úkony splnomocneného
zástupcu za skupinu dodávateľov budú voči verejnému obstarávateľovi záväzné. Písomné splnomocnenie musí byt
podpísané všetkými členmi skupiny dodávateľov.
5.Verejný obstarávateľ požaduje predloženie ponuky v jednom originálnom vyhotovení a jednej elektronickej kópii na
CD/DVD nosiči za účelom jej zaslania Úradu pre verejné obstarávanie podľa § 9 ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní.
6. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo nevybrať ani jednu zo súťažných ponúk a zrušiť postup zadávania zákazky
podľa § 46 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní v prípade, ak všetky ponuky prekročia, alebo najúspešnejšia ponuka
prekročí výšku finančných prostriedkov, ktorú verejný obstarávateľ určil, ako predpokladanú hodnotu zákazky.
7.Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predkladaním ponuky znáša uchádza bez finančného nároku voči
verejnému obstarávateľovi, a to bez ohľadu na výsledok verejného obstarávania.

VI.4)
VI.4.1)

8. Vysvetlenie požiadaviek uvedených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, podmienok účasti vo verejnom
obstarávaní, súťažných podkladov alebo inej sprievodnej dokumentácie, verejný obstarávateľ preukázateľne
bezodkladne oznámi všetkým zainteresovaným záujemcom, najneskôr do šiestich dní od doručenia žiadosti o
vysvetlenie. Záujemca môže požiadať o vysvetlenie najneskôr šesť pracovných dní pred uplynutím lehoty na
predkladanie ponúk.
ODVOLACIE KONANIE
Orgán zodpovedný za odvolacie konanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Dunajská 68, P.O.BOX 58, 820 04 Bratislava 24
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VI.4.3)

VI.5)

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
Orgán zodpovedný za mediáciu
Mesto Tvrdošín
Vnútroštátne identifikačné číslo: 00314901
Trojičné námestie 185/2 , 027 44 Tvrdošín
Slovensko
Telefón: +421 435322100 / 435322452
Fax: +421 435322107
Email: zastupca@tvrdosin.sk
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
DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
30.06.2013
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