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VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK (PODLIMITNÉ ZÁKAZKY)
 Formulár: Formulár č. 7  podľa Vyhlášky č. 171/2013 Z. z. 

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ/OBSTARÁVATEĽ
Obec Hnilčík
IČO:  00329134
Hnilčík 38, 053 32 Hnilčík
Slovensko
Kontaktné miesto (miesta):  Obec Hnilčík,  053 32 Hnilčík 38
Kontaktná osoba: Vladimír Fabian
Telefón: +421 534494103
Email: hnilcik@stonline.sk
Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL):  http://www.hnilcik.ocu.sk
Ďalšie informácie možno získať na:  už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach)
Súťažné a doplňujúce podklady možno získať na:  už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach)
Ponuky budú doručené na:  už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach)

I.2.    Druh verejného obstarávateľa/obstarávateľa 
I.2.1.    Druh verejného obstarávateľa/obstarávateľa 

RO - Regionálny alebo miestny orgán
Zatriedenie obstarávajúceho subjektu podľa zákona: § 6 ods. 1 písm. b)

ODDIEL II. PREDMET ZÁKAZKY
II.    OPIS

II.1.    Názov zákazky 
Rozšírenie obecného vodovodu

II.1.2.    Druh zákazky a miesto uskutočňovania stavebných prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb 
Stavebné práce
Hlavné stavenisko alebo miesto uskutočňovania stavebných prác:  Intravilán a extravilán obce Hnilčík
NUTS kód: 
SK042

II.1.3.    Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov) 
Obecný vodovod sa napojí na existujúci vodovodný rad DN 110 mm, ktorý je už zásobovaný z existujúceho vodojemu
užitočného objemu 50 m3. Navrhovaný vodovodný rad taktiež bude slúžiť k akumulácií zachytenej vody a v
neposlednom rade vyrovná nerovnomerný odber. Zároveň existujúci vodojem bude slúžiť aj ako zásobáreň požiarnej
vody. Navrhovaný gravitačný vodovod LP E 90 mm /DN 80/ v prípade ďalšej výstavby má postačujúcu rezervu aj v
prípade výstavby ďalších rodinných domov. Jediným limitujúcim faktorom je výdatnosť prameňa zásobujúceho existujúci
vodojem.

II.1.4.    Spoločný slovník obstarávania (CPV) 
Hlavný predmet 
Hlavný slovník: 45232150-8 

II.2.    Množstvo alebo rozsah zákazky 
II.2.1.    Celkové množstvo alebo rozsah 

2 021 bm
II.2.2.    Predpokladaná hodnota predmetu zákazky bez DPH 

Hodnota:  234 000,0000 EUR
II.3.    Trvanie zmluvy alebo lehota dodania 

Obdobie:  v mesiacoch (od zadania zákazky)
Zadajte hodnotu:  12

ODDIEL III. OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1.    Podmienky účasti 

III.1.1.    Osobné postavenie 
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti:  Na vyhodnotenie splnenia
podmienok účasti je nevyhnutné predložiť doklady podľa § 26 ods. 1, 2, resp. ods. 4, 5. Podnikateľ vo verejnom
obstarávaní preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 26 údajmi a dokladmi, zapísanými v
zozname podnikateľov podľa § 128 zákona č. 25/2006 Z. z.

III.1.2.    Ekonomické a finančné postavenie 
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti:  neuplatňuje sa

III.1.3.    Technická alebo odborná spôsobilosť 
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti:  1. Podľa § 28 odsek 1
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písmeno g) údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácii riadiacich zamestnancov, osobitne osôb
zodpovedných za riadenie stavebných prác alebo za poskytnutie služby. 
2. Podľa § 28 odsek 1 písmeno j) údajmi o strojovom a technickom vybavení, ktoré má uchádzač alebo záujemca k
dispozícii na uskutočnenie stavebných prác alebo na poskytnutie služby.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov :  1. Verejný obstarávateľ požaduje, aby aspoň jedna osoba zodpovedná za
riadenie stavebných prác preukázala odbornú spôsobilosť pre výkon činnosti stavbyvedúci s odborným zameraním
pozemné stavby. 
2. Verejný obstarávateľ predloží údaje o strojovom a technickom vybavení, ktoré má uchádzač alebo záujemca k
dispozícii na uskutočnenie stavebných prác. 
Odôvodnenie: Verejný obstarávateľ vyžaduje uvedené požiadavky preukázania technickej a odbornej spôsobilosti
uchádzača na zistenie skúseností uchádzača v oblasti pozemného staviteľstva, zistenia odborných ľudských kapacít na
zabezpečenie uskutočnenia stavebných prác( dodania predmetu zákazky) a zabezpečenia kvality prác.
Vyhradené zákazky pre chránené dielne alebo chránené pracoviská:  Nie

ODDIEL IV. POSTUP
IV.1.    Kritériá na vyhodnotenie ponúk 

IV.1.1.    Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Voľba:  Najnižšia cena

IV.1.2.    Použije sa elektronická aukcia 
Nie

IV.2.    Administratívne informácie
IV.2.1.    Evidenčné číslo spisu, ktoré pridelil verejný obstarávateľ/obstarávateľ

002/2013
IV.2.2.    Podmienky na získanie súťažných podkladov a doplňujúcich dokumentov 

Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady alebo o prístup k dokumentom
Dátum a čas:  04.10.2013 10:00
Úhrada za súťažné podklady
Uvedte:  Nie

IV.2.3.    Lehota na predkladanie ponúk 
Dátum a čas:  04.10.2013 10:00

IV.2.4.    Podmienky otvárania ponúk 
Dátum a čas:  04.10.2013 11:00
Miesto :  Obec Hnilčík, Obecný úrad c. 38, 053 32 Hnilčík, Kancelária starostu
Osoby oprávnené zúčastniť sa na otváraní ponúk :  Tento úkon sa týka otvárania ponuky, časť Ponuka/ostatné.
Otváranie tejto časti ponuky je neverejné.

ODDIEL VI. DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
VI.1.    Zákazka sa týka projektu /programu financovaného z fondov EÚ 

Nie
VI.2.    Ďalšie doplňujúce informácie 

1. Predmetné obstarávanie sa vykonáva elektronicky v systéme elektronického verejného obstarávania EVOSERVIS.
Každý záujemca/uchádzač, ktorý nie je registrovaný v systéme EVOSERVIS sa zaregistruje do systému na adrese 
www.evoservis.sk/obechnilcik/ prípadne na www.evoservis.sk .  
Po zaregistrovaní mu bude na jeho zadaný e-mail zaslaný prístupový kód (meno a heslo) pre ďalšiu komunikáciu so
systémom EVOSERVIS. 
Registrovaný uchádzač v systéme EVOSERVIS sa už viac neregistruje. Na prihlásenie do systému používa prístupové
kódy, ktoré mu boli doručené. 
Po prihlásení do systému má uchádzač v profile PREBIEHAJÚCE AKCIE po potvrdení žiadosti o zadávaciu dokumentáciu
neobmedzený prístup ku všetkým údajom a pokynom, vrátane súťažných podkladov a príslušných príloh až do
ukončenia stanovenej lehoty na predloženie ponúk.  
2. Uchádzač bude svoju ponuku predkladať elektronicky. Požadované doklady a dokumenty vloží do časti Ostatné a
návrh na plnenie kritéria do časti Kritéria do formulára na predloženie ponuky. Elektronický predložená ponuka sa bude
podpisovať elektronický podpisom/certifikátom. Bližšie informácie o elektronickom podpise sú uvedené v súťažných
podkladoch.  
V prípade otázok, resp. žiadosti o vysvetlenie bude záujemca/uchádzač komunikovať s verejným obstarávateľom priamo
v systéme EVOSERVIS cez komunikačné rozhranie v zmysle súťažných podkladov. 
3) Vysvetľovanie súťažných podkladov je prípustné do 27.9.2013. 
4. Obhliadka miesta uskutočnenia prác - záujemcom sa odporúča vykonať obhliadku staveniska tak, aby si overil
informácie na prípravu ponuky. Výdavky na obhliadku budú na ťarchu uchádzača. Obhliadka sa uskutoční na základe
dohody s kontaktnou osobou. Zraz záujemcov bude na Obecnom úrade v Hnilčíku Kontaktná osoba uvedená v bode 1.1. 
5. Lehota na viazanosti ponúk je určená do 31.12.2013. 
6. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť túto formu verejného obstarávania ak nastane niektorá z okolností
uvedených v § 46 zákona č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní. Medzi okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo verejné
obstarávanie patrí aj prísľub na pridelenie financovania predmetu zákazky. Ak sa zdroje nepridelia, zmluva s úspešným
uchádzačom nebude uzavretá. 
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7. V prípade nepredvídateľných prác naviac bude verejný obstarávateľ postupovať v zmysle § 58 písm. i).
VI.3.    Dátum odoslania tejto výzvy 

13.09.2013
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