Súťažné podklady
Typ zákazky:
Podlimitná zákazka
Metóda postupu:
Zadávanie podlimitných zákaziek bez využitia elektronického trhoviska
podľa Zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaníˮ)

Identifikácia verejného obstarávateľa:
Verejný obstarávateľ:
podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní

Názov:

Mesto Dunajská Streda

Ulica:

Hlavná 50/16

Obec:

Dunajská Streda

PSČ:

929 01

IČO:
00305383
(ďalej len „verejný obstarávateľ ˮ)

Identifikácia verejného obstarávania:
Názov zákazky:
Zriadenie bezpečných dopravných koridorov a úložísk pre cyklistov v Dunajskej Strede,
Časť A: Vyznačenie cyklistických pruhov, Časť C: Obnovenie vodorovného dopravného
značenia
Druh zákazky:
Stavebnécyklopruhu
práce
Kód CPV:
Názov projektu:

45000000-7
Zriadenie bezpečných dopravných koridorov a úložísk pre cyklistov v Dunajskej Strede

Číslo ITMS2014+:

NFP302010G465

Operačný program:

Integrovaný regionálny operačný program

Verejný obstarávateľ zverejnil všetky súťažné podklady na stránke:
http://voarchiv.eu/files/266-6bc807fd29/

a zabezpečil k nim bezodplatne neobmedzený, úplný a priamy prístup.
V Komárne, dňa 12.06.2018

Ing. Rudolf Horváth - Zhotoviteľ súťažných podkladov
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A. Pokyny pre uchádzačov
Časť I. Všeobecné informácie
1. Identifikácia verejného obstarávateľa
1.1. Názov organizácie:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Zastúpený:
Pevná linka:
Mobil:
e-mailový kontakt:

Mesto Dunajská Streda
Hlavná 50/16
929 01 Dunajská Streda
305 383
2021129968
bez
JUDr. Zoltán Hájos
0918 607 333
primator@dunstreda.eu

1.2. Kontaktná osoba verejného obstarávateľa určená pre styk so záujemcami / uchádzačmi vo veciach
administrácie verejného obstarávania:
Meno, priezvisko: Ing. Rudolf Horváth
Adresa: Premier Consulting EU, s.r.o.
Hadovská cesta 870
945 01 Komárno
Pevná linka: 035 771 3585
Mobil: 0915 849 863
Fax: 035 771 4250
e-mail: horvath@eurofondy.sk

2. Predmet zákazky
2.1. Názov predmetu zákazky:
Zriadenie bezpečných dopravných koridorov a úložísk pre cyklistov v Dunajskej Strede, Časť A:
Vyznačenie cyklistických pruhov, Časť C: Obnovenie vodorovného dopravného značenia cyklopruhu
2.2. Stručný opis predmetu zákazky:
Predmetom zákazky je Zriadenie bezpečných dopravných koridorov a úložísk pre cyklistov podľa
projektovej dokumentácie a výkazu výmer v Dunajskej Strede, a to:
Časť A: Vyznačenie cyklistických pruhov a koridoru na Jesenskej ulici a Bratislavskej ceste,
Časť C: Obnovenie vodorovného dopravného značenia cyklopruhu – Hlavná ulica, v rámci
Operačného programu: Integrovaný regionálny operačný program pre Prioritnú os: 1 – Bezpečná a
ekologická doprava v regiónoch, Špecifický cieľ: 1.2.2 - Zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity
nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb, s
názvom projektu: Zriadenie bezpečných dopravných koridorov a úložísk pre cyklistov v Dunajskej
Strede.
Zadanie je súčasťou súťažných podkladov.

2.3. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je súčasťou týchto súťažných podkladov:
C. Opis predmetu zákazky
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2.4. Celkové množstvo a rozsah je súčasťou týchto súťažných podkladov:
Zmluva o dielo – Príloha č. 1: Rozpočet - výkaz - výmer
2.5. Predpokladaná hodnota zákazky (v EUR bez DPH):
110 469,84 EUR

3. Rozdelenie predmetu zákazky
3.1. Predmet zákazky sa člení na časti. Ponuku môže uchádzač predložiť na jednotlivé časti predmetu
zákazky, nasledovne:
čast 1 podľa projektovej dokumentácie:
A: Vyznačenie cyklistických pruhov a koridoru na Jesenskej ulici a Bratislavskej ceste a
C: Obnovenie vodorovného dopravného značenia cyklopruhu – Hlavná ulica,

4. Ekvivalentné riešenia
4.1. V prípade ak sa technické požiadavky odvolávajú na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku,
obchodné označenie, patent, typ, krajinu, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, verejný
obstarávateľ pripúšťa ponúknuť ekvivalentný výrobok, zariaďovací predmet alebo materiál (ďalej len
„ekvivalent“), pri dodržaní týchto podmienok:
a) ponúkaný ekvivalent musí mať rovnaké alebo lepšie technické a úžitkové parametre,
b) uchádzač musí v ponuke predložiť ako prílohu k návrhu Zmluvy „Zoznam ponúkaných
ekvivalentných položiek“, v ktorej uvedie čísla a názvy pôvodných položiek, ku ktorým ponúka
ekvivalent, čísla nových položiek, obchodný názov, typové označenie a technické parametre
ponúkaného ekvivalentu v takom rozsahu, aby verejný obstarávateľ vedel pri hodnotení ponuky
posúdiť, či ponúkaný výrobok, zariaďovací predmet alebo materiál je alebo nie je ekvivalentom k
tomu, ktorý bol požadovaný podľa súťažných podkladov.

5. Variantné riešenia
5.1. Neumožňuje sa predložiť variantné riešenie vo vzťahu k požadovanému riešeniu.
5.2. Ak súčasťou ponuky bude aj variantné riešenie, variantné riešenie nebude zaradené do
vyhodnotenia a bude sa naň hľadieť, akoby nebolo predložené.
5.3. Ak súčasťou ponuky bude viac riešení a nebude zrejmé, ktoré riešenie je základná ponuka a ktoré je
variantné riešenie, takáto ponuka bude zo súťaže vylúčená.
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6. Miesto dodania predmetu zákazky
6.1. Miesto dodania predmetu zákazky:
k.u. Mesta Dunajská Streda, okres Dunajská Streda, Trnavský samosprávny kraj, SR
6.2. NUTS kód:
SK021 - Trnavský kraj

7. Termín / lehota dodania predmetu zákazky
7.1. Termín / lehota dodania je špecifikovaná v návrhu zmluvy, ktorý je súčasťou týchto súťažných
podkladov:
Súťažné podklady – Príloha č. 1: Návrh zmluvy

8. Zdroj finančných prostriedkov – financovanie predmetu zákazky
8.1. Predmet zákazky bude financovaný zo zdrojov Operačného programu:
Integrovaný regionálny operačný program, kód výzvy: IROP-PO1-SC122-2016-15
a z vlastných zdrojov verejného obstarávateľa.
8.2. Verejný obstarávateľ neposkytuje na plnenie predmetu zákazky preddavky ani zálohy.
8.3. Ďalšie podrobnosti financovania predmetu zákazky sú uvedené v návrhu zmluvy, ktorý je súčasťou
týchto súťažných podkladov:
Súťažné podklady – Príloha č. 1: Návrh zmluvy

9. Lehota viazanosti ponuky
9.1. 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.
9.2. Lehota viazanosti ponúk je stanovená do:
30.09.2018
9.3. Doručenie námietok a začatie konania o preskúmane úkonov kontrolovaného nemá odkladný účinok
na konanie kontrolovaného; ustanovenie § 56 ods. 6 tým nie je dotknuté.

9.4. Uchádzači sú svojou ponukou viazaní do uplynutia verejným obstarávateľom oznámenej, prípadne
primerane predĺženej lehoty viazanosti ponúk.

10. Zmluvné podmienky
10.1. Typ zmluvy na poskytnutie predmetu zákazky na základe výsledkov verejného obstarávania:
Zmluva o dielo
10.2. Podrobné vymedzenie zmluvných podmienok na dodanie požadovaného predmetu zákazky je
súčasťou týchto súťažných podkladov:
Súťažné podklady – Príloha č. 1: Návrh zmluvy
10.3. Text zmluvy je samostatnou prílohou týchto súťažných podkladov. Uchádzač vypĺňa len
identifikačné údaje a cenu. Uchádzač nemá právo meniť jej ďalšie ustanovenia.
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Časť II. Dorozumievanie a vysvetľovanie
11. Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a uchádzačmi / záujemcami
11.1. Poskytovanie vysvetlenia podmienok účasti vo verejnom obstarávaní, súťažných podkladov alebo
inej sprievodnej dokumentácie a doplnenie informácií uvedených v súťažných podkladoch a iné
dorozumievanie (ďalej len „informácie“) medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/
uchádzačmi sa uskutočňuje písomnou formou - spôsobom, ktorý zabezpečí trvalé zachytenie ich
obsahu, tak aby bola zaručená pravosť a dôvernosť sprostredkovaných informácií a je rovnako
dostupný každému záujemcovi / uchádzačovi.
11.2. Dorozumievanie možno uskutočňovať písomne prostredníctvom pošty alebo iného poskytovateľa
služieb prepravy zásielok, elektronickými prostriedkami (fax, e-mail) alebo doručením osobne, ako aj
kombinovane.
11.3. Vzájomná komunikácia a dorozumievanie medzi verejným obstarávateľom a záujemcami /
uchádzačmi sa bude uskutočňovať len v slovenskom jazyku
11.4. Všetky dôležité informácie určené pre všetkých záujemcov / uchádzačov budú zverejnené v profile
verejného obstarávateľa zriadenom na www.uvo.gov.sk.
11.5. Pri akejkoľvek komunikácii prostredníctvom pošty / kuriéra alebo pri osobnom doručení sa
odporúča, aby uchádzač označil obálku názvom zákazky (uvedený v bode 2.1. týchto súťažných
podkladov). Pri akejkoľvek komunikácii prostredníctvom e-mailu odporúčame v predmete e-mailu
uvádzať aj názov zákazky (uvedený v bode 2.1. týchto súťažných podkladov).

11.6. Verejný obstarávateľ bude komunikovať prostredníctvom poštovej prepravy (alebo
prostredníctvom iného poskytovateľa služieb prepravy zásielok), resp. e-mailom prostredníctvom
kontaktnej osoby uvedenej v bode 1.2. týchto súťažných podkladov. V odôvodnených prípadoch po
odoslaní informácie elektronickými prostriedkami budú tieto odoslané aj prostredníctvom poštovej
prepravy (alebo prostredníctvom iného poskytovateľa služieb prepravy zásielok).

11.7. Pri poskytnutí informácií napríklad elektronickou poštou, faxom a pod. (ďalej len „elektronické
prostriedky“), ktorými nemožno trvalo zachytiť ich obsah tak, aby bola zaručená pravosť a dôvernosť
sprostredkovaných informácií, sa tieto informácie doručia aj v písomnej forme, najneskôr do 3 dní
odo dňa odoslania informácie elektronickými prostriedkami, ale najneskôr do uplynutia lehôt
určených verejným obstarávateľom v oznámení o vyhlásení súťaže a v súťažných podkladoch a lehôt
vyplývajúcich z ustanovení zákona o verejnom obstarávaní.

11.8. Pri zistení rozdielov medzi obsahom informácie bez trvalého zachytenia obsahu a informácie
doručenej v písomnej forme je rozhodujúca písomná forma.
11.9. Telefonická komunikácia je možná len v prípadoch overenia doručenia písomností, prípadne
dohodnutia termínu osobného prevzatia alebo doručenia písomností s kontaktnou osobou
verejného obstarávateľa uvedenou v bode 1.2. týchto súťažných podkladov.
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12. Vysvetľovanie a doplnenie súťažných podkladov
12.1. V prípade nejasností a potreby vysvetlenia podmienok účasti vo verejnom obstarávaní, alebo
ostatných údajov uvedených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a /alebo v súťažných
podkladoch alebo v inej sprievodnej dokumentácii alebo iných dokumentoch poskytnutých
verejným obstarávateľom, môže ktorýkoľvek zo záujemcov požiadať spôsobom podľa kapitoly 11
týchto súťažných podkladov o ich vysvetlenie u kontaktnej osoby na adrese podľa bodu 1.2. týchto
súťažných podkladov.
12.2. Odpoveď na každú požiadavku o vysvetlenie informácií uvedených vo výzve na predkladanie ponúk,
v súťažných podkladoch alebo v inej sprievodnej dokumentácii bude poskytnutá v súlade s § 114
ods. 8 zákona o verejnom obstarávaní – odpoveď verejný obstarávateľ bezodkladne oznámi všetkým
záujemcom, ktorí sú mu známi, najneskôr tri pracovné dni pred uplynutím lehoty na predkladanie
ponúk za predpokladu, že o vysvetlenie alebo doplnenie údajov sa požiada dostatočne vopred.
Verejný obstarávateľ uverejní takéto vysvetlenie alebo doplnenie údajov aj vo svojom profile v
elektronickom úložisku vedenom UVO.

12.3. Verejný obstarávateľ vo výnimočných prípadoch môže doplniť informácie uvedené v súťažných
podkladoch, ktoré zverejní v profile verejného obstarávateľa a preukázateľne oznámi súčasne
všetkým záujemcom.
12.4. Verejný obstarávateľ v prípade potreby primerane predĺži lehotu na predkladanie ponúk v súlade s §
21 ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní.

13. Obhliadka miesta realizácie
13.1. Obhliadka miesta dodania predmetu zákazky nie je potrebná.

Časť III. Pokyny pre prípravu ponuky
14. Vyhotovenie ponuky
14.1. Ponuka musí byť vyhotovená v písomnej listinnej forme, ktorá zabezpečí trvalé zachytenie jej
obsahu. Ponuka musí byť vyhotovená nezmazateľným atramentom rukopisom, písacím strojom
alebo tlačiarenským výstupným zariadením výpočtovej techniky, ktorej obsah je pre fyzickú osobu
čitateľný.
14.2. Všetky vyhlásenia, potvrdenia, doklady a iné dokumenty tvoriace ponuku, požadované v týchto
súťažných podkladoch a vo výzve na predkladanie ponúk, musia byť predložené ako originály alebo
ich úradne osvedčené kópie, pokiaľ nie je určené inak.
14.3. Dokumenty vyhotovené uchádzačom, ktoré tvoria ponuku, musia byť podpísané štatutárnym
orgánom uchádzača alebo členom štatutárneho orgánu alebo môžu byť podpísané zástupcom
uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača v záväzkových vzťahoch, vtedy, ak v
doručenej ponuke predloží aj v origináli alebo úradne overenej fotokópii splnomocnenie, ktoré ho
oprávňuje k takémuto úkonu.
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14.4. Ak ponuku predkladá skupina dodávateľov, predložená ponuka vrátane návrhu zmluvných
podmienok, musí byť podpísaná štatutárnym orgánom každého člena skupiny dodávateľov alebo
zástupcom člena skupiny dodávateľov, ktorý je oprávnený konať v mene člena skupiny dodávateľov
v záväzkových vzťahoch, vtedy, ak v doručenej ponuke predloží aj v origináli alebo úradne overenej
fotokópii splnomocnenie, ktoré ho oprávňuje k takémuto úkonu.

14.5. Tie strany ponuky, na ktorých boli vykonané dodatočné záznamy a opravy, musia byť podpísané
osobou alebo osobami, ktoré podpísali ponuku.
14.6. Odporúčame, aby bol každý list ponuky, všetky doklady a dokumenty predložené uchádzačom
očíslované a usporiadané chronologicky podľa kapitoly 18 týchto súťažných podkladov.

14.7. Odporúčame aby bola ponuka zviazaná tak, aby nebola rozoberateľná, aby sa nedali strany ponuky
vyberať, vymieňať a ani dodatočne vkladať. Uvedená podmienka chráni samotného uchádzača a
ostatných uchádzačov. Za nerozoberateľnú ponuku sa považuje aj hrebeňová väzba opatrená takým
uzáverom, ktorý sa pri prípadnej manipulácii alebo rozoberaní poškodí.

14.8. Verejný obstarávateľ žiada uchádzačov, aby ponuku predložili v troch vyhotoveniach:
 1 x listinný originál, ktorý sa uchádzačovi nevracia a ostáva ako súčasť dokumentácie z verejného
obstarávania
 1 x kópia v listinnej podobe (neoverená kópia originálu ponuky) – kópia celej ponuky bude
súčasťou fotokópie dokumentácie k verejnému obstarávaniu ktorá bude odstúpená poskytovateľovi
NFP
 1 x kópiu ponuky v elektronickej forme na CD/DVD nosiči alebo inom elektronickom nosiči vo
formáte „pdf“ v strojovo čitateľnom tvare (textové a tabuľkové výstupy), obrázkové výstupy vo
formáte pdf. Na týchto CD/DVD nosičoch bude nahratá kompletná ponuka uchádzača, tak aby obsah
CD/DVD nosičov bol identický s ponukou predloženou v listinnej podobe, pričom ak ide o doklady,
ktoré sú v ponuke a sú podpísané alebo obsahujú odtlačok pečiatky, predkladajú sa v elektronickej
ponuke s uvedením mena a priezviska osôb, ktoré dokumenty podpísali a dátum podpisu, bez
uvedenia podpisu týchto osôb a bez odtlačku pečiatky. CD/DVD je určené na účely zverejňovania
dokumentov na webovom sídle verejného obstarávateľa, t.j. v profile, preto musia byť primerane
označené vo väzbe na zachovanie mlčanlivosti o obchodnom tajomstve a o informáciách
označených ako dôverné, ako aj vo väzbe na ochranu osobných údajov podľa platných právnych
predpisov Slovenskej republiky.
Rozpočet (nacenený výkaz - výmer) sa predkladá aj v elektronickej podobe na CD nosiči vo
formáte (.xls), ktorý umožňuje vyhľadávanie a spracovávanie údajov.
V súlade s § 22 ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní uchádzač v tejto elektronickej podobe
ponuky vyčierni (odstráni) informácie, ktoré považuje za dôverné informácie podľa § 22 ods. 4
zákona o verejnom obstarávaní. Ak uchádzač neoznačí dôverné informácie vo svojej ponuke,
obstarávateľ zašle Úradu pre verejné obstarávanie ponuku tak, ako bola predložená.
Uchádzač je zároveň vo svojej ponuke, vrátane priložených dokladov a dokumentov
predkladaných v elektronickej podobe na CD/DVD nosiči zodpovedný zabezpečiť ochranu
osobných údajov podľa platných právnych predpisov SR, aby mohli byť priamo použité na ich
zverejnenie.
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15. Jazyk ponuky
15.1. Ponuky, návrhy a ďalšie doklady ponuky sa predkladajú v štátnom jazyku – v slovenskom jazyku.

15.2. Ak uchádzač predloží v ponuke dokument alebo doklad v inom ako slovenskom jazyku, musí
predložiť aj jeho úradný preklad do slovenského jazyka; to neplatí pre ponuky predložené v českom
jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je úradný preklad do slovenského jazyka.

15.3. Ak ponuku predkladá uchádzač so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, musí predložiť doklady
v pôvodnom jazyku a súčasne doložené úradným prekladom do slovenského jazyka. V prípade
zistenia rozdielov v obsahu predložených dokladov je rozhodujúci úradný preklad v slovenskom
jazyku. Dokumenty predložené v českom jazyku nie je potrebné predkladať s prekladom do
slovenského jazyka.

16. Mena a ceny uvádzané v ponuke
16.1. Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena za predmet zákazky, uvedená v ponuke uchádzača, bude
vyjadrená v mene EUR, v štruktúre podľa bodu 16.4. resp. 16.5. týchto súťažných podkladov.

16.2. Výhradnou povinnosťou záujemcu je dôsledne preskúmať celý obsah súťažných podkladov a na
základe ich obsahu stanoviť zmluvnú cenu za uskutočnenie predmetu zákazky na základe vlastných
výpočtov, činností, výdavkov a príjmov podľa platných právnych predpisov. Záujemca je pred
predložením svojej ponuky povinný vziať do úvahy všetko, čo je nevyhnutné na úplné a riadne
plnenie zmluvy o dielo, pričom do svojich zmluvných cien zahrnie všetky náklady spojené s plnením
predmetu zákazky. Cena v cenovej ponuke je konečná, t.j. neobsahuje ďalšie poplatky.

16.3. Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena bude stanovená súčtom všetkých ocenených položiek
vyplneného výkazu-výmer, ktorý je súčasťou týchto súťažných podkladov.
16.4. Ak je záujemca zdaniteľnou osobou pre DPH v zmysle príslušných predpisov, navrhovanú zmluvnú
cenu v štruktúrovanom rozpočte ceny zmluvy uvedie v zložení:
• navrhovaná zmluvná cena v EUR bez DPH,
• výška DPH v EUR,
• navrhovaná zmluvná cena v EUR vrátane DPH.
16.5. Ak uchádzač nie je zdaniteľnou osobou pre DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu v EUR celkom.
Skutočnosť, že nie je zdaniteľnou osobou pre DPH, uchádzač uvedie v ponuke.
16.6. Zmluvná cena uvedená v ponuke uchádzača v návrhu zmluvy musí platiť počas obdobia trvania
zmluvy a nie je možné ju zvýšiť.
16.7. Záujemca predloží ponuku v jednom listinnom origináli, jednej listinnej kópii a v kópii na
elektronickom nosiči vo formáte .pdf obsahujúcej všetky dokumenty tvoriace ponuku.
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17. Zábezpeka ponuky
17.1. Zábezpeka ponuky v zmysle § 46 zákona o verejnom obstarávaní sa vyžaduje vo výške:
časť 1: 3 000 EUR
17.2. Doklad o zložení zábezpeky musí byť súčasťou ponuky uchádzača. Ak doklad o zložení zábezpeky
nebude súčasťou ponuky, resp. ak finančné prostriedky nebudú zložené na účte verejného
obstarávateľa podľa bodu 17.4.a) alebo ak banková záruka nebude obsahovať náležitosti podľa
bodu 17.4.b), bude uchádzač z verejnej súťaže vylúčený.
17.3. Spôsob zloženia zábezpeky:
a) zložením finančných prostriedkov na bankový účet verejného obstarávateľa
alebo
b) poskytnutím bankovej záruky za uchádzača
17.4. Podmienky zloženia zábezpeky:
a) Zloženie finančných prostriedkov na bankový účet verejného obstarávateľa
Finančné prostriedky musia byť zložené na účet verejného obstarávateľa vedený v CEKOSKBX, na č.
účtu - IBAN: SK17 7500 0000 0003 0281 2303, ako variabilný symbol uviesť IČO uchádzača, aby
verejný obstarávateľ mohol identifikovať platcu a táto platba bola overiteľná. Účet nie je úročený.
Finančné prostriedky musia byť pripísané na účet verejného obstarávateľa najneskôr v deň
uplynutia lehoty na predkladanie ponúk.
b) Poskytnutie bankovej záruky za uchádzača sa riadi ustanoveniami § 313 až 322 Obchodného
zákonníka:
Uchádzač predloží záručnú listinu, v ktorej banka písomne vyhlási, že uspokojí verejného
obstarávateľa za uchádzača do výšky zábezpeky. Záručná listina môže byť vystavená bankou so
sídlom v Slovenskej republike, pobočkou zahraničnej banky v Slovenskej republike alebo
zahraničnou bankou. Záručná listina vyhotovená zahraničnou bankou musí byť predložená v
pôvodnom jazyku a súčasne úradne preložená do slovenského jazyka, okrem záručnej listiny
vyhotovenej v českom jazyku. Záručná listina, v ktorej banka písomne vyhlási, že uspokojí verejného
obstarávateľa (veriteľa) za uchádzača do výšky finančných prostriedkov, ktoré veriteľ požaduje ako
zábezpeku viazanosti ponuky uchádzača, musí byť súčasťou ponuky. Doba platnosti bankovej záruky
môže byť v záručnej listine obmedzená do uplynutia lehoty viazanosti ponúk. Záručná listina musí
byť predložená v originálnom vyhotovení verejný obstarávateľ neakceptuje predloženie úradne
overenej kópie.

17.5. Podmienky vrátenia alebo uvoľnenia zábezpeky po uzavretí zmluvy:
a) Vrátenie zložených finančných prostriedkov na účet verejného obstarávateľa
Ak uchádzač zloží zábezpeku vložením finančných prostriedkov na účet verejného obstarávateľa
podľa bodu 17.4.a), verejný obstarávateľ ju vráti, okrem prípadov, kedy zábezpeka prepadá v jeho
prospech.
Zábezpeka bude uvoľnená najneskôr do 7 kalendárnych dní od uzavretia zmluvy s úspešným
uchádzačom.
b) Ak uchádzač zložil zábezpeku formou bankovej záruky, táto zanikne uplynutím lehoty, na ktorú
bola vystavená, ak veriteľ (verejný obstarávateľ) neoznámi banke písomne svoje nároky z bankovej
záruky počas doby jej platnosti.
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17.6. Podmienky vrátenia zábezpeky pred uplynutím lehoty viazanosti ponúk:
Verejný obstarávateľ uvoľní alebo vráti uchádzačovi zábezpeku do 7 dní odo dňa márneho uplynutia
lehoty na doručenie námietky, ak ho verejný obstarávateľ vylúčil z verejného obstarávania
Ak verejný obstarávateľ zruší použitý postup zadávania zákazky, bezodkladne vráti zábezpeku
uchádzačovi.
17.7. Spôsob zloženia zábezpeky si vyberie uchádzač podľa podmienok uvedených v bode 17.3.
17.8. V prípade predĺženia lehoty viazanosti ponúk zábezpeka naďalej zabezpečuje viazanosť ponuky až
do uplynutia predĺženej lehoty viazanosti ponúk.
17.9. Zábezpeka prepadne v prospech verejného obstarávateľa, ak uchádzač :
- odstúpi od svojej ponuky v lehote viazanosti ponúk alebo
- neposkytne súčinnosť alebo odmietne uzavrieť zmluvu podľa § 56 ods. 8 až 12 zákona o verejnom
obstarávaní.

18. Obsah ponuky
18.1. Ponuka obsahuje nasledovné doklady:

 Identifikačné údaje uchádzača (v prípade skupiny dodávateľov identifikačné údaje za každého
člena skupiny) na osobitnom liste s uvedením obchodného mena, adresy sídla alebo miesta
podnikania, IČO, mena kontaktnej osoby, telefónneho čísla a elektronickej adresy.
 Vyhlásenie uchádzača vo verejnom obstarávaní o súhlase s podmienkami súťaže
(Súťažné podklady – Príloha č. 2: Vyhlásenie uchádzača)
 Čestné vyhlásenie skupiny dodávateľov, iba v prípade, ak ponuku bude predkladať skupina
dodávateľov, v ktorom vyhlásia, že v prípade prijatia ich ponuky verejným obstarávateľom, vytvoria
všetci členovia skupiny dodávateľov požadovanú právnu formu.

 V prípade ak ponuku bude predkladať skupina dodávateľov – plnú moc (podpísanú všetkými
členmi skupiny alebo osobou / osobami oprávnenými konať v danej veci za každého člena skupiny)
pre jedného z členov skupiny, ktorý bude oprávnený prijímať pokyny za všetkých členov skupiny a
bude oprávnený konať v mene všetkých ostatných členov skupiny. Úkony zástupcu za skupinu
dodávateľov budú voči verejnému obstarávateľovi záväzné.
 Banková záruka podľa bodu 17.4.b) týchto súťažných podkladov, ak uchádzač zvolil túto formu
preukazovania zloženia zábezpeky.
 Doklady a dokumenty k preukázaniu splnenia podmienok účasti:
Podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia, finančného a ekonomického postavenia a
technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, ako aj spôsob ich preukazovania je uvedený v
časti B. Podmienky účasti týchto súťažných podkladov.
 Čestné vyhlásenie podľa § 32 ods. 1 písm. f)
Vzor čestného vyhlásenia tvorí prílohu týchto súťažných podkladov
(Súťažné podklady – Príloha č. 3: Čestné vyhlásenie podľa § 32 ods. 1 písm. f))
 Vyplnený a štatutárom podpísaný návrh zmluvy vrátane Prílohy č. 1 Zmluvy:
Zmluva o dielo – Príloha č. 1: Rozpočet - výkaz - výmer
 Kópiu ponuky v elektronickej podobe na CD alebo DVD nosiči podľa bodu 14.8. týchto súťažných
podkladov.

Strana 12 z 47

18.2. Splnenie podmienok účasti možno preukázať aj spôsobom podľa § 39 zákona o verejnom
obstarávaní.
Splnenie podmienok účasti môže uchádzač preukázať vyplneným jednotným európskym
dokumentom (JED) podľa § 39 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní, pričom z uchádzačom
predloženého predmetného dokumentu musí byť jednoznačne zrejmé, že rozsahom, obsahom, aj
spôsobom spĺňa podmienky účasti preukazované jednotným európskym dokumentom, stanovené
verejným obstarávateľom a uvedené vo výzve na predkladanie ponúk a v týchto súťažných
podkladoch a je schopný túto skutočnosť preukázať. Vyžaduje sa predloženie originálov alebo
úradne osvedčených kópií všetkých dokladov uvedených podľa tohto bodu.

Verejný obstarávateľ môže na zabezpečenia riadneho priebehu verejného obstarávania kedykoľvek
v jeho priebehu uchádzača písomne požiadať poľa § 39 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní
predloženie dokladov nahradených JED-om. Jednotný európsky dokument v editovateľnej forme je
možné stiahnuť z webového sídla UVO (www.uvo.gov.sk). Manuál k vyplneniu dokumentu je
zverejnený na:
https://www.uvo.gov.sk/legislativametodika-dohlad/jednotny-europsky-dokument-pre-verejneobstaravanie-553.html

Verejný obstarávateľ požaduje, v prípade, že uchádzač použije JED, aby bol Jednotný európsky
dokument ručne podpísaný osobou oprávnenou konať za hospodársky subjekt/záujemcu/uchádzača
alebo riadne splnomocnenou osobou a priložený ako súčasť ponuky.
18.3.
Ak dokumenty v ponuke sú podpísané osobou, ktorá nie je štatutárnym orgánom uchádzača alebo
člena skupiny, verejný obstarávateľ požaduje predložiť aj splnomocnenie pre zástupcu uchádzača,
ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača v záväzkových vzťahoch.
18.4. Verejného obstarávania sa môže zúčastniť skupina dodávateľov. Verejný obstarávateľ bude
vyžadovať od skupiny dodávateľov vytvorenie právnych vzťahov, ak ponuka skupiny dodávateľov
bude prijatá, z dôvodu riadneho plnenia zmluvy. Skupina dodávateľov preukazuje splnenie
podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena
skupiny osobitne a splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúce sa finančného a
ekonomického postavenia (ak sa uplatňujú) a technickej alebo odbornej spôsobilosti (ak sa
uplatňujú) preukazuje spoločne. Oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo
poskytovať službu preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky ktorú má
zabezpečiť.

Časť IV. Predkladanie ponuky
19. Náklady na ponuku
19.1. Všetky výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez finančného nároku
voči verejnému obstarávateľovi.
19.2. Ponuky doručené na adresu stanovenú v príslušnej výzve na predkladanie ponúk (ďalej len „výzva“)
a predložené v lehote na predkladanie ponúk sa uchádzačom nevracajú. Zostávajú ako súčasť
dokumentácie v tejto súťaži.
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20. Predloženie ponuky
20.1. Každý uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku na každú časť predmetu zákazky. Uchádzač
nemôže byť v tom istom postupe zadávania zákazky členom skupiny dodávateľov, ktorá predkladá
ponuku. Verejný obstarávateľ vylúči uchádzača, ktorý je súčasne členom skupiny dodávateľov.

20.2. V prípade prijatia ponuky skupiny dodávateľov verejný obstarávateľ požaduje, aby skupina
dodávateľov z dôvodu riadneho plnenia zmluvy uzatvorila a predložila verejnému obstarávateľovi
zmluvu v súlade s platnými právnymi predpismi, ktorá bude zaväzovať zmluvné strany, aby ručili
spoločne za záväzky voči verejnému obstarávateľovi vzniknuté pri realizácii predmetu zákazky.

20.3. Uchádzač predloží ponuku v uzavretom obale osobne alebo prostredníctvom poštovej zásielky na
adresu uvedenú v bode 21.2., v lehote na predkladanie ponúk podľa bodu 21.1. týchto súťažných
podkladov.
20.4. V prípade, ak uchádzač predloží ponuku prostredníctvom poštovej zásielky alebo kuriérskou
službou, je pre predloženie ponuky rozhodujúci termín doručenia ponuky verejnému
obstarávateľovi.
20.5.
Pri osobnom doručení ponuky uchádzačom na adrese uvedenej vo výzve, verejný obstarávateľ vydá
uchádzačovi potvrdenie o jej prevzatí s uvedením miesta, dátumu a času prevzatia ponuky.
20.6. Uchádzač vloží úplnú ponuku do samostatného nepriehľadného obalu. Obálka / Obal ponuky musí
byť uzatvorený, prípadne zapečatený proti nežiadúcemu otvoreniu.
20.7. Obal ponuky musí obsahovať nasledovné údaje:
20.7.1. Adresu na predkladanie ponúk stanovenú vo výzve a v týchto súťažných podkladoch
v bode 21.2.
20.7.2. Adresu uchádzača (názov alebo obchodné meno a adresa sídla alebo miesta
podnikania); ak ponuku predkladá skupina dodávateľov, je potrebné uviesť adresy
všetkých členov skupiny dodávateľov. V prípade skupiny sa uvedie obchodné meno a
sídlo vedúceho člena skupiny s výrazným označením "vedúci člen" a obchodné meno a
sídlo všetkých členov skupiny.
20.7.3. Obchodné meno verejného obstarávateľa.
20.7.4.

Názov zákazky: Zriadenie bezpečných dopravných koridorov a úložísk pre cyklistov v
Dunajskej Strede, Časť A: Vyznačenie cyklistických pruhov, Časť C: Obnovenie

20.7.5. Označenie: "SÚŤAŽ"
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21. Miesto a lehota na predkladanie ponuky
21.1. Lehotu na predkladanie ponúk verejný obstarávateľ stanovil:
do 09.07.2018 do 10:00 hod.
21.2. Ponuky uchádzačov je potrebné doručiť poštou, kuriérom alebo osobne na kontaktnú adresu:
Premier Consulting EU, s.r.o.
Hadovská cesta 870
945 01 Komárno
21.3. V prípade osobného doručenia, záujemcovia doručia ponuku na kontaktnú adresu uvedenú v bode
21.2. v lehote na predkladanie ponúk. Úradné hodiny v pracovných dňoch od 09:00 do 15:00 hod.

21.4. Ponuka uchádzača doručená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk bude uchádzačovi vrátená
neotvorená.

22. Doplnenie, zmena a odvolanie ponuky
22.1. Uchádzač môže dodatočne predloženú ponuku doplniť, zmeniť alebo vziať späť do uplynutia lehoty
na predkladanie ponúk.
22.2. Doplnenie, zmenu alebo späť vzatie ponuky je možné vykonať odvolaním pôvodnej ponuky na
základe písomnej žiadosti uchádzača, podpísanej uchádzačom alebo osobou oprávnenou konať za
uchádzača, doručenej osobne alebo zaslanej prostredníctvom poštovej zásielky na adresu uvedenú
v bode 21.2. týchto súťažných podkladov v lehote na predkladanie ponúk.

Časť V. Otváranie a vyhodnotenie ponúk
23. Otváranie ponúk
23.1. Otváranie ponúk sa uskutoční na kontaktnej adrese uvedenej v bode 1.2. týchto súťažných
podkladov.
23.2. Otváranie ponúk je verejné, uskutoční sa dňa 09.07.2018 o 10:30 hod. v zasadačke spoločnosti:
Premier Consulting EU, s.r.o.
Hadovská cesta 870
945 01 Komárno
23.3. Každú ponuku komisia označí poradovým číslom v tom poradí v akom bola predložená. Verejný
obstarávateľ a obstarávateľ umožní účasť na otváraní ponúk všetkým uchádzačom, ktorí predložili
ponuku v lehote na predkladanie ponúk. Komisia overí neporušenosť ponuky, následne ponuku
otvorí. Zverejní obchodné mená, sídla, miesta podnikania alebo adresy pobytov všetkých
uchádzačov a ich návrhy na plnenie kritérií, ktoré sa dajú vyjadriť číslom, určených verejným
obstarávateľom a obstarávateľom na vyhodnotenie ponúk. Ostatné údaje sa nezverejňujú.
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23.4. Uchádzač, ktorý sa chce zúčastniť otvárania ponúk, musí byť zastúpený osobou oprávnenou
zúčastniť sa na otváraní ponúk za uchádzača. Uchádzač (fyzická osoba), štatutárny orgán alebo člen
štatutárneho orgánu uchádzača (právnická osoba) sa preukáže na otváraní ponúk preukazom
totožnosti. Poverený zástupca uchádzača sa preukáže preukazom totožnosti a úradne overeným
splnomocnením na zastupovanie v tejto veci.
23.5. Verejný obstarávateľ najneskôr do piatich dní odo dňa otvárania ponúk pošle všetkým uchádzačom,
ktorí predložili ponuky v lehote na predkladanie ponúk zápisnicu z otvárania ponúk.

24. Preskúmanie a vysvetlenie ponúk
24.1. Do procesu vyhodnocovania ponúk podľa stanoveného kritéria budú zaradené tie ponuky, ktoré
neboli vylúčené a ktoré obsahujú náležitosti uvedené v kapitole 18 týchto súťažných podkladov a
zodpovedajú podmienkam a požiadavkám verejného obstarávateľa na predmet zákazky uvedeným
vo výzve na predkladanie ponúk a v týchto súťažných podkladoch a iných dokumentoch
poskytnutých verejným obstarávateľom v lehote na predkladanie ponúk.

24.2. Platnou ponukou je ponuka, ktorá neobsahuje žiadne obmedzenia alebo výhrady, ktoré sú v rozpore
s podmienkami a s požiadavkami verejného obstarávateľa na predmet zákazky uvedenými v týchto
súťažných podkladoch a iných dokumentoch poskytnutých verejným obstarávateľom v lehote na
predkladanie ponúk a neobsahuje také skutočnosti, ktoré sú v rozpore všeobecnými záväznými
predpismi. Do úvahy nemožno brať žiadnu výhradu ani obmedzenie voči platným podmienkam
určených verejným obstarávateľom.
24.3. Ponuka uchádzača, ktorá nebude spĺňať požiadavky verejného obstarávateľa podľa bodov 24.1. a
24.2. tejto časti súťažných podkladov bude z verejného obstarávania vylúčená.
24.4. Verejný obstarávateľ písomne požiada uchádzača o vysvetlenie alebo doplnenie predložených
dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti (§ 40 ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní), ak
z predložených dokladov nemožno posúdiť ich platnosť alebo splnenie podmienky účasti. Verejný
obstarávateľ písomne požiada uchádzača o nahradenie inej osoby, prostredníctvom ktorej
preukazuje finančné a ekonomické postavenie alebo technickú spôsobilosť alebo odbornú
spôsobilosť, ak existujú dôvody na vylúčenie.

24.5. Komisia môže písomne požiadať uchádzačov (§ 53 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní) o
vysvetlenie ponuky. Vysvetlením ponuky nemôže dôjsť k jej zmene. Za zmenu ponuky sa nepovažuje
odstránenie zrejmých chýb v písaní a počítaní. V prípade, ak bude v jednotlivých dokumentoch
ponuky uvedená rozdielna cena, za záväznú sa považuje súhrnná cena uvedená v Návrhu zmluvy,
ktorý je súčasťou ponuky. Uchádzač nesmie byť vyzývaný a ani nesmie byť prijatá ponuka uchádzača
na zmenu, ktorou by sa ponuka zvýhodnila.

24.6. Ak sa pri určitej zákazke javí ponuka ako mimoriadne nízka vo vzťahu k tovaru, stavebným prácam
alebo službe, komisia písomne požiada uchádzača (§ 53 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní) o
vysvetlenie týkajúce sa tej časti ponuky, ktoré sú pre jej cenu podstatné.
24.7. Komisia zohľadní vysvetlenie ponuky uchádzačom v súlade s požiadavkou podľa § 53 ods. 1 zákona
o verejnom obstarávaní alebo odôvodnenie mimoriadne nízkej ponuky uchádzačom, ktoré vychádza
z predložených dôkazov.
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25. Vyhodnotenie splnenia podmienok účasti
25.1. Hodnotenie splnenia podmienok účasti bude založené na posúdení splnenia podmienok účasti:
• Osobného postavenia vo verejnom obstarávaní v zmysle § 32 ods. 1 písm. a) až h) zákona o
verejnom obstarávaní.
• Finančného a ekonomického postavenia vo verejnom obstarávaní v zmysle § 33 zákona o
verejnom obstarávaní.
• Technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti vo verejnom obstarávaní v zmysle § 34
zákona o verejnom obstarávaní.
25.2. Splnenie podmienok účasti sa bude posudzovať z dokladov predložených podľa požiadaviek
uvedených vo výzve na predkladanie ponúk a v kapitole 18 týchto súťažných podkladov, v súlade s §
40 zákona o verejnom obstarávaní.

26. Vyhodnotenie ponúk
26.1. Vyhodnocovanie ponúk komisiou je neverejné. Pri vyhodnotení ponúk komisia postupuje podľa § 53
zákona o verejnom obstarávaní a podľa kritérií uvedených vo výzve na predkladanie ponúk a v
týchto súťažných podkladoch.
26.2. Komisia vyhodnotí ponuky z hľadiska splnenia požiadaviek verejného obstarávateľa na predmet
zákazky a v prípade pochybností overí správnosť informácií a dôkazov, ktoré poskytli uchádzači.

26.3. Ak komisia identifikuje nezrovnalosti alebo nejasnosti v informáciách alebo dôkazoch, ktoré
uchádzač poskytol, písomne požiada o vysvetlenie ponuky a ak je to potrebné aj o predloženie
dôkazov. Vysvetlením ponuky nemôže dôjsť k jej zmene. Za zmenu ponuky sa nepovažuje
odstránenie zrejmých chýb v písaní a počítaní.
26.4. Ak sa pri určitej zákazke javí ponuka ako mimoriadne nízka vo vzťahu k tovaru, stavebným prácam
alebo službe, komisia písomne požiada uchádzača o vysvetlenie týkajúce sa tej časti ponuky, ktoré
sú pre jej cenu podstatné a ďalej postupuje v súlade s ustanoveniami § 53 ods. 2 až 4 a 6 zákona o
verejnom obstarávaní.
26.5. Verejný obstarávateľ a obstarávateľ vylúčia ponuku, ak
a) uchádzač nezložil zábezpeku podľa určených podmienok, ak je vyžadovaná,
b) ponuka nespĺňa požiadavky na predmet zákazky,
c) uchádzač nedoručí písomné vysvetlenie ponuky na základe požiadavky podľa bodu 26.3. týchto
súťažných podkladov do
- dvoch pracovných dní odo dňa odoslania žiadosti o vysvetlenie, ak komisia neurčí dlhšiu
lehotu a komunikácia sa uskutočňuje prostredníctvom elektronických prostriedkov,
- piatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti o vysvetlenie, ak komisia neurčí dlhšiu
lehotu a komunikácia sa uskutočňuje inak ako podľa prvého bodu,
d) uchádzačom predložené vysvetlenie ponuky nie je svojim obsahom v súlade s požiadavkou podľa
bodu 26.3. týchto súťažných podkladov,
e) uchádzač nedoručí písomné odôvodnenie mimoriadne nízkej ponuky do piatich pracovných dní
odo dňa doručenia žiadosti, ak komisia neurčí dlhšiu lehotu,
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f) uchádzačom predložené vysvetlenie mimoriadne nízkej ponuky a dôkazy dostatočne
neodôvodňujú nízku úroveň cien alebo nákladov najmä s ohľadom na skutočnosti podľa § 53 odseku
2 zákona o verejnom obstarávaní,
g) uchádzač poskytol nepravdivé informácie alebo skreslené informácie s podstatným vplyvom na
vyhodnotenie ponúk,
h) uchádzač sa pokúsil neoprávnene ovplyvniť postup verejného obstarávania.
26.6. Verejný obstarávateľ oznámi uchádzačovi jeho vylúčenie s uvedením dôvodov vyplývajúcich najmä z
nesúladu predloženej ponuky s technickými špecifikáciami, výkonnostnými požiadavkami a
funkčnými požiadavkami na predmet zákazky určenými v súťažných podkladoch a lehoty, v ktorej
môžu byť doručené námietky.
26.7. Komisia vyhodnotí ponuky, ktoré neboli vylúčené, podľa kritérií určených vo výzve na predkladanie
ponúk alebo v súťažných podkladoch a na základe pravidiel ich uplatnenia určených v súťažných
podkladoch, ktoré sú nediskriminačné a podporujú hospodársku súťaž.

27. Kritéria hodnotenia a pravidlá uplatnenia
27.1. Jediným kritériom pri hodnotení ponuky je najnižšia cena za jednotlivé časti predmetu zákazky.
Posudzuje sa: Cena vrátane DPH uvedená v Návrhu zmluvy
27.2. Úspešný bude ten uchádzač, ktorý navrhol najnižšiu cenu za jednotlivú časť predmetu zákazky.
Ostatní uchádzači budú neúspešní.

28. Elektronická aukcia
Neaplikuje sa.
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Časť VI. Dôvernosť a etika vo verejnom obstarávaní
29. Dôvernosť procesu verejného obstarávania
29.1. Informácie týkajúce sa preskúmavania, vysvetľovania, vyhodnocovania ponúk a odporúčaní na
prijatie ponuky najúspešnejšieho uchádzača sú dôverné. Členovia komisie na vyhodnotenie ponúk a
zodpovedné osoby verejného obstarávateľa nesmú počas prebiehajúceho procesu vyhláseného
verejného obstarávateľa poskytovať alebo zverejňovať uvedené informácie o obsahu ponúk ani
uchádzačom, ani žiadnym iným tretím osobám.

29.2. Ak by ktorýkoľvek doklad predložený v ponuke uchádzača obsahoval osobné údaje podľa zákona
428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov je uchádzač povinný
zabezpečiť nečitateľnosť takýchto údajov na príslušnej listine. Ak by ktorýkoľvek dokladov
uchádzača obsahoval obchodné tajomstvo alebo dôverné informácie je uchádzač povinný toto
označiť. Informácie, ktoré uchádzač v ponuke označí za dôverné, nebudú zverejnené alebo inak
použité bez predošlého súhlasu uchádzača, pokiaľ uvedené nebude v rozpore so zákonom o
verejnom obstarávaní a inými všeobecne záväznými právnymi predpismi (napr. zákon č. 211/2000 Z.
z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č.
215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov atď.).

29.3. Za dôverné informácie je možné označiť výhradne technické riešenia a predlohy, návody, výkresy,
projektové dokumentácie, modely, spôsob výpočtu jednotkových cien a ak sa neuvádzajú
jednotkové ceny ale len cena, tak aj spôsob výpočtu ceny a vzory.
29.4. Uchádzač, ktorého ponuka bude prijatá a s ktorým bude uzavretá zmluva (ďalej len „zmluvný
dodávateľ“), akýkoľvek iný dodávateľ, s ktorým je alebo bude zmluvný dodávateľ prepojený alebo ku
ktorému je alebo bude pridružený (ďalej len „pridružený podnik“), jeho subdodávatelia vrátane ich
zamestnancov, budú povinní dodržiavať mlčanlivosť vo vzťahu ku skutočnostiam, zisteným počas
plnenia zmluvy, resp. súvisiace s predmetom plnenia zmluvy. Všetky dokumenty, ktoré zmluvný
dodávateľ od verejného obstarávateľa obdrží alebo zmluvný dodávateľ či pridružený podnik, vrátane
ich zamestnancov vyhotoví podľa požiadaviek verejného obstarávateľa a v súlade s uzavretou
zmluvou, budú dôverné a nebude možné ich použiť bez predchádzajúceho súhlasu verejného
obstarávateľa.

29.5. Verejný obstarávateľ neposkytne informácie týkajúce sa zadávania zákazky, uzavierania zmluvy, ak
by ich poskytnutie bolo v rozpore so zákonom, s verejným záujmom alebo by mohlo poškodiť
oprávnené záujmy iných osôb, alebo by bránilo čestnej hospodárskej súťaži.

Časť VII. Revízne postupy
30. Revízne postupy
30.1. Uchádzač alebo osoba, ktorej práva alebo právom chránené záujmy boli alebo mohli byť dotknuté
postupom verejného obstarávateľa môže podľa § 164 zákona o verejnom obstarávaní podať
verejnému obstarávateľovi žiadosť o nápravu.
30.2. Uchádzač alebo osoba, ktorej práva alebo právom chránené záujmy boli alebo mohli byť dotknuté
postupom verejného obstarávateľa môže podať podľa § 170 zákona o verejnom obstarávaní
námietku proti postupu verejného obstarávateľa.
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Časť VIII. Prijatie ponuky
31. Informácie o výsledku vyhodnotenia ponúk
31.1. Ak nedošlo k predloženiu dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti skôr, verejný
obstarávateľ a obstarávateľ sú povinní po vyhodnotení ponúk vyhodnotiť splnenie podmienok účasti
uchádzača, ktorý sa umiestnil na prvom mieste v poradí. Ak dôjde k vylúčeniu uchádzača, vyhodnotí
sa následne splnenie podmienok účasti ďalšieho uchádzača v poradí tak, aby uchádzač umiestnený
na prvom mieste v novo zostavenom poradí spĺňal podmienky účasti.

31.2. Verejný obstarávateľ a obstarávateľ písomne požiada uchádzača o predloženie dokladov
preukazujúcich splnenie podmienok účasti v lehote nie kratšej ako päť pracovných dní odo dňa
doručenia žiadosti a vyhodnotia ich podľa § 40 zákona o verejnom obstarávaní.
31.3. V prípade využitia postupu podľa bodu 31.1. budú uchádzačom, ktorí nesplnili podmienky účasti
uvedené v časti B. Podmienky účasti týchto súťažných podkladov, zaslané oznámenia o vylúčení
uchádzača.
31.4. Všetkým uchádzačom, ktorých ponuky boli vyhodnocované podľa kapitoly 26 týchto súťažných
podkladov, bude bezodkladne po vyhodnotení ponúk zaslané oznámenie o výsledku vyhodnotenia
ponúk a poradie uchádzačov a informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk bude súčasne zverejnená
v profile.
31.5. Úspešnému uchádzačovi bude zaslané oznámenie, že verejný obstarávateľ jeho ponuku prijíma.
Neúspešným uchádzačom bude jednotlivo zaslané oznámenie, že neuspeli s uvedením dôvodov, pre
ktoré ich ponuka nebola prijatá. V oznámení verejný obstarávateľ uvedie identifikáciu úspešného
uchádzača, informáciu o charakteristikách a výhodách prijatej ponuky a lehotu, v ktorej môže byť
doručená námietka.

32. Uzatvorenie zmluvy
32.1. Zmluva s úspešným uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorých ponuka bola prijatá, bude uzatvorená v
zmysle ustanovení § 56 zákona o verejnom obstarávaní.
32.2. Úspešný uchádzač je povinný poskytnúť verejnému obstarávateľovi riadnu súčinnosť potrebnú na
uzavretie zmluvy tak, aby mohla byť uzavretá do 10 pracovných dní odo dňa uplynutia lehoty podľa
§ 56 ods. 2 až 7 zákona o verejnom obstarávaní, ak boli na ich uzavretie písomne vyzvaní.

32.3. Úspešný uchádzač je povinný poskytnúť riadnu súčinnosť potrebnú na uzavretie zmluvy alebo
rámcovej dohody v súlade s § 56 ods. 8 zákona o verejnom obstarávaní. Ak úspešný uchádzač
odmietne uzavrieť zmluvu alebo nesplní povinnosť podľa § 56 ods. 8 zákona o verejnom
obstarávaní, môže byť zmluva uzavretá s uchádzačom, ktorý sa umiestnil ako druhý v poradí podľa §
56 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní. Ak uchádzač, ktorý sa umiestnil druhý v poradí odmietne
uzavrieť zmluvu alebo nesplní povinnosť podľa § 56 zákona o verejnom obstarávaní, môže byť
zmluva uzavretá s uchádzačom, ktorý sa umiestnil ako tretí v poradí.
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32.4. Verejný obstarávateľ podľa § 11 zákona o verejnom obstarávaní nesmie uzavrieť zmluvu, koncesnú
zmluvu alebo rámcovú dohodu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majú povinnosť zapisovať sa
do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora
alebo ktorých subdodávatelia alebo subdodávatelia podľa osobitného predpisu, ktorí majú
povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov
verejného sektora.
32.5. Zmluva s úspešným uchádzačom, ktorého ponuka bola prijatá, môže byť uzavretá najskôr šestnásty
deň odo dňa odoslania informácie o výsledku vyhodnocovania ponúk všetkým uchádzačom, ktorých
ponuky boli vyhodnocované, ak nebola podaná žiadosť o nápravu, alebo ak neboli doručené
námietky.
32.6. Uzavretá zmluva nesmie byť v rozpore so súťažnými podkladmi a s ponukou predloženou úspešným
uchádzačom.
32.7. Úspešný uchádzač v zmluve, rámcovej dohode, alebo koncesnej zmluve najneskôr v čase jej
uzavretia uvedie údaje o všetkých známych subdodávateľoch, údaje o osobe oprávnenej konať za
subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia. Verejný obstarávateľ
a obstarávateľ sú povinní v súlade s § 41 zákona o verejnom obstarávaní v návrhu zmluvy určiť:
a) povinnosť dodávateľa oznámiť akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľovi,
b) pravidlá zmeny subdodávateľa a povinnosť dodávateľa oznámiť zmenu subdodávateľa a údaje
podľa odseku 3 § 41 zákona o verejnom obstarávaní o novom subdodávateľovi.
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B. Podmienky účasti
§ 32 Osobné postavenie
Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúce sa Osobného postavenia
podľa § 32 nasledovne:
Verejný obstarávateľ vyžaduje splnenie podmienky účasti Osobného postavenia podľa § 32 ods. 1
písm. a) až h) Zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov.
(1) Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti týkajúce sa
osobného postavenia:
a) nebol on, ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu, ani člen dozorného orgánu, ani
prokurista právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, trestný čin poškodzovania finančných
záujmov Európskych spoločenstiev, trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, trestný čin
založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, trestný čin založenia, zosnovania alebo
podporovania teroristickej skupiny, trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme,
trestný čin obchodovania s ľuďmi, trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním alebo
trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe,
b) nemá nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevkov na starobné
dôchodkové sporenie v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého
pobytu,
c) nemá daňové nedoplatky v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo
obvyklého pobytu,
d) nebol na jeho majetok vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie je v likvidácii, ani nebolo
proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre
nedostatok majetku,
e) je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu,
f) nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v
Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,
g) nedopustil sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia
verejného obstarávania závažného porušenia povinností v oblasti ochrany životného prostredia,
sociálneho práva alebo pracovného práva podľa osobitných predpisov, za ktoré mu bola
právoplatne uložená sankcia, ktoré dokáže verejný obstarávateľ a obstarávateľ preukázať,
h) nedopustil sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia
verejného obstarávania závažného porušenia profesijných povinností, ktoré dokáže verejný
obstarávateľ a obstarávateľ preukázať.
Na preukázanie splnenia podmienky účasti týkajúcej sa osobného postavenia, verejný obstarávateľ
vyžaduje doklady v súlade s § 32 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní.

Strana 22 z 47

(2) Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienok účasti podľa odseku 1
a) písm. a) doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace,
b) písm. b) doloženým potvrdením zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne nie starším ako tri
mesiace,
c) písm. c) doloženým potvrdením miestne príslušného daňového úradu nie starším ako tri mesiace,
d) písm. d) doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace,
e) písm. e) doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo
poskytovať službu, ktorý
zodpovedá predmetu zákazky,
f) písm. f) doloženým čestným vyhlásením.
Plnenie podmienok účasti preukáže uchádzač predložením dokladov podľa § 32 ods. 2, resp. ods. 4.
a ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní, alebo podľa § 152 zákona o verejnom obstarávaní alebo
podľa § 39 zákona o verejnom obstarávaní.
V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní, sa
požaduje preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého
člena skupiny osobitne. Splnenie predmetných podmienok účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona
o verejnom obstarávaní preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú
má zabezpečiť.
Zdôvodnenie: Uvedené podmienky sú stanovené zákonom o verejnom obstarávaní.

§ 33 Finančné a ekonomické postavenie
Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúce sa Finančného a
ekonomického postavenia podľa § 33 nasledovne:
Verejný obstarávateľ vyžaduje splnenie podmienky účasti Finančného a ekonomického postavenia
podľa § 33 ods. 1 Zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov.
(1) Finančné a ekonomické postavenie sa preukazuje spravidla predložením:
DOKLAD 1: Pre časť 1: Uchádzač predloží doklad podľa § 33 ods. 1) písm. a) zákona o verejnom
obstarávaní, t.j. vyjadrením banky alebo pobočky zahraničnej banky.
DOKLAD 2: Pre časť 1: Podľa § 33 ods. 1 písm. d) prehľadu o celkovom obrate a prehľad o
dosiahnutom obrate v oblasti, ktorej sa predmet
zákazky týka, najviac za posledné tri hospodárske roky, za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku
alebo začatia
prevádzkovania činnosti.

PODMIENKA 1: Pre časť 1: Minimálna požadovaná úroveň štandardov:
§ 33 ods. 1, písm. a) uchádzač predloží:
Minimálne požiadavky na vyjadrenie banky:
-uchádzač predloží vyjadrenie (originál alebo overená fotokópia) každej banky/pobočky zahraničnej
banky, v ktorej má vedený účet, v ktorom banka potvrdí, že:
-uchádzač nie je v nepovolenom debete, že nie je v exekúcii a že si plní voči banke všetky záväzky,
ktoré vyplývajú zo zriadenia účtu,
-v prípade splácania úveru, si plní záväzky, vyplývajúce z úverových vzťahov.
Uchádzač spolu s vyjadrením/niami banky/bánk predloží vyhlásenie podpísané štatutárnym
zástupcom uchádzača alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača
a s pečiatkou uchádzača, že predložil vyjadrenia všetkých bánk alebo pobočiek zahraničných bánk, v
ktorých má vedený/é účet/účty a že v iných bankách nemá záväzky.
-Za vyjadrenie banky, ktorým uchádzač preukazuje splnenie určenej podmienky účasti, sa
nepovažuje výpis z účtu.
-Predložené vyjadrenie/vyjadrenia banky/bánk nesmie/nesmú byť staršie ako 90 dní ku dňu
uplynutia lehoty na predkladanie ponúk.
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Odôvodnenie primeranosti podmienky v zmysle § 38 ods. 5:
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Uchádzač spolu s vyjadrením/niami banky/bánk predloží vyhlásenie podpísané štatutárnym
zástupcom uchádzača alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača
a s pečiatkou uchádzača, že predložil vyjadrenia všetkých bánk alebo pobočiek zahraničných bánk, v
ktorých má vedený/é účet/účty a že v iných bankách nemá záväzky.
-Za vyjadrenie banky, ktorým uchádzač preukazuje splnenie určenej podmienky účasti, sa
nepovažuje výpis z účtu.
-Predložené vyjadrenie/vyjadrenia banky/bánk nesmie/nesmú byť staršie ako 90 dní ku dňu
uplynutia lehoty na predkladanie ponúk.
Odôvodnenie primeranosti podmienky v zmysle § 38 ods. 5:
Verejný obstarávateľ touto požiadavkou získa aktuálny údaj o schopnosti uchádzača plniť svoje
finančné záväzky a to od bankového subjektu, ktorý uchádzačovi vedie účet/účty a teda má prehľad
o jeho prípadných finančných problémoch.
PODMIENKA 2: Pre časť 1: § 33 ods. 1, písm. d) uchádzač predloží: Minimálna požadovaná úroveň
štandardov:
Verejný obstarávateľ požaduje preukázať prehľadom (čestným vyhlásením) výšku dosiahnutého
obratu zo stavebnej
činnosti rovnakého alebo podobného charakteru ako predmet zákazky za obdobie posledných troch
hospodárskych rokov, za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania
činnosti, v hodnote minimálne 110.000,00 Eur bez DPH. Prehľad obratu (čestné vyhlásenie) musí byť
podpísané štatutárnym orgánom uchádzača
alebo osobou oprávnenou konať v mene uchádzača. K prehľadu /čestnému vyhláseniu/ pripojí
uchádzač výkaz ziskov a strát alebo výkaz o príjmoch a výdavkoch za posledné tri hospodárske roky ,
resp. za roky, ktoré sú dostupné v závislosti
od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti potvrdené miestne príslušným správcom dane, a to
v origináli alebo overenej fotokópii. Takéto predloženie potvrdených výkazov nemá povinnosť
predložiť ten subjekt, ktorého účtovné
závierky sa nachádzajú vo verejnej časti registra účtovných závierok, ktorý je zverejnený na stránke
www.registeruz.sk.
V prípade vykázaných obratov, ktoré sú vyjadrené v inej mene ako Euro, je potrebné na
prepočítanie tejto meny na
Euro použiť kurz Národnej banky Slovenska platný ku dňu zaslania výzvy na predkladanie ponúk.
Platný kurz na
prepočet uvedenej meny je daný zverejneným kurzovým lístkom NBS v uvedený deň.
Vyžaduje sa predloženie originálov alebo úradne overených kópií všetkých dokladov preukazujúcich
splnenie podmienok
Účasti.
Odôvodnenie primeranosti podmienok účasti v zmysle§ 38 ods. 5 zákona o VO:
Verejným obstarávateľom stanovená požiadavka na prehľad o obrate objektívne vyhodnocuje
celkové finančné
hospodárenie podniku a finančné postavenie uchádzača na trhu. Podmienka je primeraná a potreba
vyplynula z dôvodu
overenia skutočnosti, či uchádzač vie preukázať ekonomickú stabilitu a schopnosť bezproblémovo
plniť požadovaný
predmet zákazky.
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§ 34 Technická spôsobilosť alebo odborná spôsobilosť
Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúce sa Technickej spôsobilosti
alebo odbornej spôsobilosti podľa § 34 nasledovne:
Verejný obstarávateľ vyžaduje splnenie podmienky účasti Technickej spôsobilosti alebo odbornej
spôsobilosti podľa § 34 ods. 1 Zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
(1) Technická spôsobilosť alebo odborná spôsobilosť sa preukazuje podľa druhu, množstva,
dôležitosti alebo využitia dodávky tovaru, stavebných prác alebo služieb doloženým jedným alebo
niekoľkými z týchto dokladov:
DOKLAD 1: Pre časť 1: Podľa § 34 ods. 1 písm. b) zoznamom stavebných prác uskutočnených za
predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt
uskutočnenia stavebných prác; zoznam musí
byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených
stavebných prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom
1. bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dokladom je referencia,
2. bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení
potvrdí odberateľ; ak
také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu
o ich uskutočnení,
doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého
boli uskutočnené.

PODMIENKA 1: Pre časť 1: Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Uchádzač musí preukázať, že
za predchádzajúcich 5 rokov realizoval min. 2
dodávky v oblasti predmetu zákazky, rovnakého alebo obdobného charakteru ako je predmet
zákazky, v celkovom objeme vyššom ako 70 000,00 EUR bez DPH alebo ekvivalent tejto hodnoty v
inej mene.
Zdôvodnenie: Verejný obstarávateľ požadovaním splnenia určenej podmienky účasti skúma
schopnosť uchádzača poskytnúť požadovaný predmet zákazky. Uchádzač musí preukázať
skutočnosť, že uchádzač má praktické skúsenosti s realizáciou plnenia rovnakého alebo podobného
charakteru a rozsahu ako je predmet zákazky, a teda schopnosť uchádzača poskytovať odborné
plnenie predmetu zákazky na požadovanej kvalitatívnej úrovni.
Minimálna požadovaná úroveň referencií je vzhľadom na predpokladanú výšku zákazky primeraná.
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C. Opis predmetu zákazky

Projektová dokumentácia stavby
Výkaz výmer pre realizáciu stavebných prác je samostatnou prílohou Súťažných podkladov.
Projektová dokumentácia stavby je samostatnou prílohou Súťažných podkladov.
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D. Prílohy k súťažným podkladom

Súťažné podklady – Príloha č. 1:

Návrh zmluvy
Návrh zmluvy je samostatnou prílohou Súťažných podkladov.
Neoddeliteľnou prílohou Návrhu zmluvy sú jej prílohy:
Zmluva o dielo – Príloha č. 1: Rozpočet - výkaz - výmer
Zmluva o dielo – Príloha č. 2: Podmienky využitia subdodávateľov
(túto prílohu vypĺňa a predkladá verejnému obstarávateľovi len
úspešný uchádzač pri podpise zmluvy)
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Súťažné podklady – Príloha č. 2:

Vyhlásenie uchádzača
Vyhlásenie uchádzača vo verejnom obstarávaní o súhlase s podmienkami súťaže
Obchodné meno a sídlo uchádzača:
...................................................................................................................................
Vyhlasujem, že ako uchádzač vo verejnom obstarávaní postupom verejnej súťaže pri zadávaní
zákazky „Zriadenie bezpečných dopravných koridorov a úložísk pre cyklistov v Dunajskej Strede, Časť
A: Vyznačenie cyklistických pruhov, Časť C: Obnovenie vodorovného dopravného značenia
cyklopruhu“, ktorej výzvu na predkladanie ponúk zverejnil verejný obstarávateľ Mesto Dunajská
• súhlasím s podmienkami určenými verejným obstarávateľom v tomto verejnom obstarávaní vo
výzve na predkladanie ponúk a v jednotlivých častiach súťažných podkladov,

• vyhlasujem, že chcem za úhradu poskytnúť verejnému obstarávateľovi predmet zákazky pri
dodržaní podmienok stanovených verejným obstarávateľom v týchto súťažných podkladoch,

• prehlasujem, že všetky doklady a údaje uvedené v ponuke sú pravdivé a úplné,
• vyhlasujem, že dávam písomný súhlas k tomu , že doklady, ktoré poskytujem v súvislosti s týmto
verejným obstarávaním, môže verejný obstarávateľ spracovávať podľa zákona č. 122/2013 Z.z. o
ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov,
• vyhlasujem, že dávam písomný súhlas k tomu, aby kópia mojej ponuky bola poskytnutá Úradu pre
verejné obstarávanie v zmysle zákona o verejnom obstarávaní,
• vyhlasujem, že dávam písomný súhlas k tomu, aby kópia mojej ponuky bola zverejnená v profile
verejného obstarávateľa v súlade s podmienkami zákona o verejnom obstarávaní.

V ................................................... dňa ............................
Za uchádzača:
Meno štatutárneho orgánu uchádzača:
................................................................................
Podpis štatutárneho orgánu uchádzača:
................................................................................
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Súťažné podklady – Príloha č. 3:

Čestné vyhlásenie podľa § 32 ods. 1 písm. f)
Vyhlásenie uchádzača vo verejnom obstarávaní
Obchodné meno a sídlo uchádzača:
...................................................................................................................................
Vyhlasujem, že ako uchádzač vo verejnom obstarávaní postupom verejnej súťaže pri zadávaní
zákazky „Zriadenie bezpečných dopravných koridorov a úložísk pre cyklistov v Dunajskej Strede, Časť
A: Vyznačenie cyklistických pruhov, Časť C: Obnovenie vodorovného dopravného značenia
cyklopruhu“, ktorej výzvu na predkladanie ponúk zverejnil verejný obstarávateľ Mesto Dunajská
Streda:
f) nemám uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v
Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu

V ............................................ dňa ........................

Za uchádzača:
Meno štatutárneho orgánu uchádzača:
................................................................................
Podpis štatutárneho orgánu uchádzača:
................................................................................
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Súťažné podklady – Príloha č. 4:

JED
JEDNOTNÝ EURÓPSKY DOKUMENT – FORMULÁR v.1.00
Časť I : Informácie týkajúce sa postupu verejného obstarávania a verejného
obstarávateľa alebo obstarávateľa
V prípade postupov verejného obstarávania, v ktorých bola výzva na súťaž uverejnená v Úradnom vestníku
Európskej únie , sa informácie požadované v časti I zobrazia automaticky za predpokladu, že na vytvorenie
a vyplnenie jednotného európskeho dokumentu pre obstarávanie sa použije elektronická služba jednotného
európskeho dokumentu pre obstarávanie1. Referenčné číslo príslušného oznámenia2 uverejneného v Úradnom
vestníku Európskej únie :
Ú. v. EÚ S číslo , dátum , strana [ ]
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ S :
Ak v Úradnom vestníku Európskej únie nebola uverejnená žiadna výzva na súťaž, verejný obstarávateľ alebo
obstarávateľ musí vyplniť informácie umožňujúce jednoznačnú identifikáciu postupu verejného obstarávania.

V prípade, keď nie je potrebné uverejnenie oznámenia v Úradnom vestníku Európskej únie, uveďte ďalšie
informácie umožňujúce jednoznačnú identifikáciu postupu verejného obstarávania (napr. odkaz na uverejnenie
na vnútroštátnej úrovni).
INFORMÁCIE O POSTUPE VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
Informácie požadované v časti I sa zobrazia automaticky za predpokladu, že na vytvorenie a vyplnenie
jednotného európskeho dokumentu pre obstarávanie sa použije spomínaná elektronická služba jednotného
európskeho dokumentu pre obstarávanie. Ak sa tieto informácie nezobrazia automaticky, musí ich vyplniť
hospodársky subjekt.
Identifikácia obstarávateľa3
Názov:
O aké obstarávanie ide?
Názov alebo skrátený opis obstarávania4

Odpoveď:
Mesto Dunajská Streda
Odpoveď:
Zriadenie bezpečných dopravných koridorov a úložísk
pre cyklistov v Dunajskej Strede, Časť A: Vyznačenie
cyklistických pruhov, Časť C: Obnovenie vodorovného
dopravného značenia cyklopruhu
Evidenčné číslo spisu, ktoré pridelil verejný obstarávateľ [ ]
alebo obstarávateľ (ak sa uplatňuje)5:
Všetky ostatné informácie vo všetkých oddieloch jednotného európskeho dokumentu pre obstarávanie vypĺňa
hospodársky subjekt.
1

Útvary Komisie bezplatne sprístupnia elektronickú službu jednotného európskeho dokumentu pre obstarávanie verejným obstarávateľom,
obstarávateľom, hospodárskym subjektom, poskytovateľom elektronických služieb a iným zainteresovaným stranám.
2
V prípade verejných obstarávateľov: buď predbežné oznámenie používané ako prostriedok vyzvania na súťaž, alebo oznámenie
o vyhlásení verejného obstarávania. V prípade obstarávateľov : pravidelné informatívne oznámenie používané ako prostriedok výzvy na
súťaž, oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania alebo oznámenia o existencii kvalifikačného systému.
3
Informácie, ktoré majú byť prevzaté z oddielu I bod I.1 príslušného oznámenia , v prípade spoločného obstarávania uveďte mená všetkých
zúčastnených obstarávateľov.
4
Pozri body II.1.1 a II.1.3 príslušného oznámenia.
5
Pozri bod II.1.1 príslušného oznámenia.
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Časť II : Informácie týkajúce sa hospodárskeho subjektu
A : INFORMÁCIE O HOSPODÁRSKOM SUBJEKTE
Identifikácia:
Názov :
Identifikačné číslo pre DPH, ak sa uplatňuje:

Odpoveď:
[ ]
[ ]

Ak sa identifikačné číslo pre DPH neuplatňuje, uveďte
ich národné identifikačné číslo, ak sa vyžaduje a je
uplatniteľné.
Poštová adresa:

[ ]

[...........]

[...........]
Kontaktné osoby6:
Telefón:
[...........]
E-mail:
[...........]
Internetová adresa (webová adresa)
[...........]
(ak je k dispozícii):
Všeobecné informácie:
Odpoveď:
Je hospodársky subjekt mikropodnik7, malý alebo
 Áno
stredný podnik?
Len v prípade, ak je obstarávanie vyhradené8: je
hospodársky subjekt chránená pracovná dielňa,
 Áno
„sociálny podnik“9 alebo zabezpečí plnenie zákazky
v rámci programov chránených pracovných miest?
Ak áno,
aký je zodpovedajúci percentuálny podiel zdravotne [...........]
postihnutých alebo znevýhodnených pracovníkov?
Ak sa to vyžaduje, uveďte, do ktorej kategórie alebo
kategórií
zdravotne
postihnutých
alebo
znevýhodnených
pracovníkov
patria
príslušní
zamestnanci?
V príslušných prípadoch: je hospodársky subjekt
zapísaný
v úradnom
zozname
schválených
hospodárskych subjektov alebo má rovnocenné
osvedčenie
(napríklad
v rámci
národného
(pred)kvalifikačného systému)?

 Nie

 Nie

[...........]

 Áno

 Nie

 Neuplatňuje sa

6

Poskytnutie informácie o kontaktných osobách toľkokrát, koľkokrát je to potrebné.
Porovnaj odporúčanie Komisie zo 6. mája 2003 týkajúce sa definície mikropodnikov, malých a stredných podnikov (Ú. v. EÚ L 124,
20.5.2003, s. 36). Táto informácia sa vyžaduje len na štatistické účely. Mikropodniky: podniky, ktoré zamestnávajú menej než 10 osôb
a ktorých ročný obrat a/alebo celková ročná súvaha neprekračuje 2 milióny EUR.
7

Malé podniky: podniky, ktoré zamestnávajú menej ako 50 osôb a ktorých ročný obrat a/alebo celková ročná súvaha neprekračuje 10
miliónov EUR.
Stredné podniky: podniky, ktoré nie sú mikropodnikmi ani malými podnikmi a ktoré zamestnávajú menej ako 250 osôb a ktorých ročný
obrat nepresahuje 50 miliónov EUR a/alebo celková ročná súvaha nepresahuje 43 miliónov EUR.
8
9

Pozri oznámenie o ponuke, bod III. 1.5.
To znamená, že jeho hlavným cieľom je sociálna a profesionálna integrácia zdravotne postihnutých alebo znevýhodnených osôb.
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Ak áno,
Odpovedzte na zvyšné časti tohto oddielu, oddielu B a
v príslušnom prípade oddielu C tejto časti, v prípade
potreby vyplňte časť V
a v každom
prípade vyplňte a podpíšte časť VI.
a) Uveďte názov zoznamu alebo osvedčenia a
v príslušnom prípade príslušné číslo zápisu
alebo osvedčenia:
b)
Ak je osvedčenie o zápise alebo osvedčenie k
dispozícií v elektronickom formáte, uveďte:
c)

Uveďte odkazy, na ktorých je založený zápis
alebo osvedčenie a v príslušnom prípade
klasifikáciu získanú v úradnom zozname10:

d) Vzťahuje sa zápis alebo osvedčenie
na všetky požadované podmienky účasti?

a) [...........]

b) (webová adresa, vydávajúci orgán alebo subjekt,
presný odkaz na dokumentáciu):
[...........][...........][...........][...........]
c) [...........]

d)  Áno

 Nie

d)  Áno

 Nie

Ak nie,
Vyplňte navyše aj chýbajúce informácie v časti IV,
oddiely A, B, C alebo D, a to podľa potreby
Len ak sa to vyžaduje v príslušnom oznámení alebo
súťažných podkladoch:
d) Bude môcť hospodársky subjekt poskytnúť
osvedčenie, pokiaľ ide o platbu príspevkov na
sociálne zabezpečenie a daní, alebo
informácie, ktoré verejnému obstarávateľovi
alebo obstarávateľovi umožnia získať toto
osvedčenie priamo prostredníctvom prístupu
do vnútroštátnej databázy v ktoromkoľvek
členskom štáte, ktorá je k dispozícii bezplatne?

Ak
je
príslušná
dokumentácia
v elektronickom formáte, uveďte:
Forma účasti:
Zúčastňuje sa hospodársky subjekt na
obstarávania spoločne s inými subjektmi11?

10
11

dostupná

postupe

(webová adresa, vydávajúci orgán alebo subjekt,
presný odkaz na dokumentáciu):
[...........][...........][...........][...........]
Odpoveď:
 Áno

Ak existujú odkazy a klasifikácie, tak sú uvedené v osvedčení.
Najmä ako súčasť skupiny, konzorcia, spoločného podniku alebo podobne.
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 Nie

Ak áno, zaistite, aby príslušné ostatné subjekty poskytli osobitný formulár JED pre obstarávanie.
Ak áno:
a) Uveďte úlohu hospodárskeho subjektu a) [...........]
v rámci skupiny (vedúci subjekt, subjekt
zodpovedný za osobitné úlohy...):
b)
b) [...........]
Uveďte iné hospodárske subjekty, ktoré sa
zúčastňujú na postupe obstarávania spoločne:
c)

V prípade potreby názov zúčastnenej skupiny:

c) [...........]

Časti
Odpoveď:
Ak je to uplatniteľné, oznámenie častí, o ktoré sa [ ]
hospodársky subjekt chce uchádzať:

B : INFORMÁCIE O ZÁSTUPCOCH HOSPODÁRSKEHO SUBJEKTU
V príslušnom prípade uveďte meno a adresu osoby oprávnenej zastupovať hospodársky subjekt na účely tohto
postupu obstarávania:
Zastúpenie, ak existuje:
Odpoveď:
Celé meno;
[...........]
Doplnené dátumom a miestom narodenia, ak sa [...........]
vyžadujú:
Pozícia/zastupujúci:
[...........]
Poštová adresa:
[...........]
Telefón:
[...........]
E-mail:
[...........]
Ak je to potrebné, uveďte potrebné informácie [...........]
o zastúpení (jeho formu, rozsah, účel...):

C : INFORMÁCIE O VYUŽÍVANÍ KAPACÍT INÝCH SUBJEKTOV
Dôvera:
Odpoveď:
Využíva hospodársky subjekt kapacity iných subjektov,
aby mohol splniť podmienky účasti stanovené v časti IV
 Áno
a prípadne kritéria a pravidlá stanovené ďalej v časti V?

 Nie

Ak áno, predložte samostatný formulár jednotného európskeho dokumentu pre obstarávanie, v ktorom budú
uvedené informácie požadované v oddiele A a B tejto časti a časti III pre každý z príslušných subjektov, riadne
vyplnený a s podpisom príslušných subjektov.
Upozorňujeme, že tento formulár by mal zahŕňať aj technikov alebo technické orgány, ktoré priamo nepatria k
podniku hospodárskeho subjektu, najmä tých, ktorí zodpovedajú za kontrolu kvality, a v prípade verejných
zákaziek na práce by mal zahŕňať technikov alebo technické orgány, na ktoré sa môže hospodársky subjekt
obrátiť so žiadosťou o vykonanie práce.
Pokiaľ je to relevantné pre špecifickú kapacitu alebo kapacity, ktoré hospodársky subjekt využíva, uveďte
informácie v časti IV a V pre každý z príslušných subjektov12.
12

Napríklad technické orgány zapojené do kontroly kvality: Časť IV oddiel C bod 3.
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D : INFORMÁCIE TÝKAJÚCE SA SUBDODÁVATEĽOV, KTORÝCH
KAPACITY HOSPODÁRSKY SUBJEKT NEVYUŽÍVA
(Tento oddiel sa vyplní len vtedy, ak tieto informácie vyslovene vyžaduje verejný obstarávateľ alebo
obstarávateľ).
Subdodávatelia:
Odpoveď:
Má hospodársky subjekt v úmysle zadať niektorú časť  Áno
 Nie
zákazky tretím stranám?
Ak áno a pokiaľ sú známe, uveďte zoznam
navrhovaných subdodávateľov:
[...........]
Ak verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ vyslovene požaduje tieto informácie okrem informácií
v tomto oddiele, uveďte informácie požadované v oddieloch A a B tejto časti a časti III pre každého (pre každú z
kategórií) z príslušných subdodávateľov.

Časť III: Dôvody na vylúčenie
A: DÔVODY TÝKAJÚCE SA ODSÚDENIA ZA TRESTNÝ ČIN
V článku 57 ods. 1 smernice 2014/24/EÚ sa stanovujú tieto dôvody vylúčenia:
1. Účasť v zločineckej organizácii13;
2. Korupcia14;
3. Podvod15;
4. Teroristické trestné činy alebo trestné činy spojené s teroristickými činnosťami16;
5. Pranie špinavých peňazí a financovanie terorizmu17;
6. Detská práca a iné formy obchodovania s ľuďmi18;

13

Ako sa vymedzuje v článku 2 rámcového rozhodnutia Rady 2008/841/SVV z 24. októbra 2008 o boji proti organizovanému zločinu (Ú. v. EÚ
L 300, 11.11.2008, s. 42).
14
Ako sa vymedzuje v článku 3 Dohovoru o boji proti korupcii úradníkov Európskych spoločenstiev alebo úradníkov členských štátov
Európskej únie (Ú. v. ES C 195, 25.6.1997, s. 1), a v článku 2 ods. 1 rámcového rozhodnutia Rady 2003/568/SVV z 22. júla 2003 o boji proti
korupcii v súkromnom sektore (Ú. v. EÚ L 192, 31.7.2003, s. 54). Tento dôvod na vylúčenie zahŕňa aj korupciu v zmysle vnútroštátnych
právnych predpisov verejného obstarávateľa (obstarávateľa) alebo hospodárskeho subjektu.
15
V zmysle článku 1 Dohovoru o ochrane finančných záujmov Európskych spoločenstiev (Ú. v. ES C 316, 27.11.1995, s. 48).
16
Ako sú vymedzené v článkoch 1 a 3 rámcového rozhodnutia Rady z 13. júna 2002 o boji proti terorizmu (Ú. v. ES L 164, 22.6.2002, s. 3).
Tento dôvod na vylúčenie zahŕňa aj podnecovanie alebo napomáhanie alebo navádzanie alebo pokus o spáchanie trestného činu v súlade s
článkom 4 uvedeného rámcového rozhodnutia.
17
Ako sa vymedzuje v článku 1 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2005/60/ES z 26. októbra 2005 o predchádzaní využívania
finančného systému na účely prania špinavých peňazí a financovania terorizmu (Ú. v. EÚ L 309, 25.11.2005, s. 15).
18

Ako sa vymedzuje v článku 2 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2011/36/EÚ z 5. apríla 2011 o prevencii obchodovania s ľuďmi a boji
proti nemu a o ochrane obetí obchodovania, ktorou sa nahrádza rámcové rozhodnutie Rady 2002/629/SVV (Ú. v. EÚ L 101, 15.4.2011, s. 1).
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Dôvody týkajúce sa odsúdení za trestný čin
Odpoveď:
podľa
vnútroštátnych
ustanovení
vykonávajúcich dôvody uvedené v článku 57 ods. 1
smernice:
Bol samotný hospodársky subjekt alebo osoba, ktorá
je členom jeho správneho, riadiaceho alebo  Áno
 Nie
kontrolného orgánu alebo ktorá v ňom má právomoc
zastupovať, prijímať rozhodnutia alebo vykonávať Ak je príslušná dokumentácia dostupná v
v ňom kontrolu, konečným rozsudkom odsúdený elektronickom formáte, uveďte: (webovú adresu,
z jedného z uvedených dôvodov rozsudkom vyneseným vydávajúci orgán alebo subjekt, presný odkaz na
najviac
pred
piatimi
rokmi,
alebo dokumentáciu):
v prípade ktorého sa lehota vylúčenia stanovená
priamo v rozsudku naďalej uplatňuje?
[...........][...........][...........] 19
Ak áno, uveďte20:
a) dátum odsúdenia, uveďte, o ktoré body 1 až 6
ide a dôvod odsúdenia,
b) totožnosť osoby, ktorá bola usvedčená;
c) pokiaľ sa stanovuje priamo v rozsudku:

a) dátum:[ ], bod/body: [ ], dôvody: [ ]
b) [...........]
c) dĺžku obdobia vylúčenia. [...........] a príslušný
bod/body [ ]
Ak je príslušná dokumentácia dostupná
v elektronickom formáte, uveďte: (webovú adresu,
vydávajúci orgán alebo subjekt, presný odkaz
na dokumentáciu):
[...........][...........][...........]21

V prípade odsúdenia prijal hospodársky subjekt
opatrenia, aby sa preukázala jeho spoľahlivosť napriek
existencii
relevantného
dôvodu
na vylúčenie22 („samo očistenie“)?

 Áno

Ak áno, opíšte prijaté opatrenia23:

[...........]

19

 Nie

Zopakujte toľkokrát, koľkokrát je potrebné.
Zopakujte toľkokrát, koľkokrát je potrebné.
Zopakujte toľkokrát, koľkokrát je potrebné.
22
V súlade s vnútroštátnymi ustanoveniami, ktorými sa vykonáva článok 57 ods. 6 smernice 2014/24/EÚ.
23
Vysvetlenie by so zreteľom na povahu spáchaných trestných činov (presné, opakované a systematické...) malo ukazovať primeranosť
prijatých opatrení.
20
21
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B: DÔVODY TÝKAJÚCE SA PLATBY DANÍ ALEBO PRÍSPEVKOV NA SOCIÁLNE
ZABEZPEČENIE
Platby daní alebo príspevkov na sociálne
Odpoveď:
zabezpečenie:
Splnil hospodársky subjekt všetky svoje povinnosti
týkajúce sa platby daní alebo príspevkov
na sociálne zabezpečenie, a to v krajine, v ktorej sídli,
 Áno
ako aj v členskom štáte verejného obstarávateľa alebo
obstarávateľa, ak ide o inú krajinu, ako je krajina sídla?

 Nie

Dane
Ak nie, uveďte:
a) Krajinu alebo príslušný členský štát
b) Príslušnú sumu
c) Spôsob stanovenia tohto porušenia povinností

1. Prostredníctvom
súdneho
administratívneho rozhodnutia:

alebo

- Je rozhodnutie konečné a záväzné?
- Uveďte dátum
a rozhodnutia.

odsudzujúceho

a) [...........]
b) [...........]

a) [...........]
b) [...........]

c1)  Áno

 Nie

c1)  Áno

 Nie

-  Áno

 Nie

-  Áno

 Nie

rozsudku

- [...........]

- [...........]

- V prípade odsúdenia, pokiaľ sa stanovuje
priamo v rozsudku, aj dĺžku obdobia
vylúčenia:

- [...........]

- [...........]

c2) [...........]

c2) [...........]

2. Inými prostriedkami? Spresnite:
d) Splnil hospodársky subjekt svoje povinnosti
tým, že zaplatil alebo uzavrel záväznú dohodu
s cieľom zaplatiť splatné dane alebo príspevky
na sociálne zabezpečenie vrátane akýchkoľvek
prípadných vzniknutých úrokov alebo sankcií?

Ak príslušné dokumenty týkajúce sa platby daní alebo
príspevkov sociálneho zabezpečenia sú dostupné v
elektronickom formáte, uveďte:

24

Príspevky na sociálne
zabezpečenie

 Áno

 Nie

Ak áno, uveďte
podrobnosti:
[...........]

 Áno

 Nie

Ak áno, uveďte
podrobnosti:
[...........]

(webová adresa, vydávajúci orgán alebo subjekt,
presný odkaz na dokumentáciu)24:
[...........][...........][...........]

Zopakujte toľkokrát, koľkokrát je potrebné.

Strana 37 z 47

C: DÔVODY TÝKAJÚCE SA KONKURZU, KONFLIKTU ZÁUJMOV ALEBO
ODBORNÉHO POCHYBENIA 25
Upozorňujeme, že na účely tohto obstarávania mohli byť niektoré z nasledujúcich dôvodov
na vylúčenie presnejšie vymedzené vo vnútroštátnom práve, v príslušnom alebo súťažných podkladoch. Vo
vnútroštátnych právnych predpisoch sa preto môže napríklad ustanoviť, že pojem „závažné odborné
pochybenie“ sa môže vzťahovať na niekoľko rôznych foriem správania.
Informácie týkajúce sa prípadného konkurzu, konfliktu
záujmov alebo profesionálneho pochybenia
Porušil hospodársky subjekt, podľa jeho vedomostí,
svoje povinnosti v oblasti environmentálneho,
sociálneho a pracovného práva26?

Odpoveď:

 Áno

 Nie

Ak áno, prijal hospodársky subjekt opatrenia, aby sa
preukázala jeho spoľahlivosť napriek existencii dôvodu
na vylúčenie („samo očistenie“)?
 Áno

 Nie

Ak prijal opatrenia, opíšte prijaté opatrenia:
[...........]
Nachádza sa hospodársky subjekt v niektorej
z týchto situácií:
a) úpadok, alebo
b) konkurz alebo likvidácia, alebo
c) prebieha vyrovnávacie konanie alebo
d) je v akejkoľvek podobnej situácii
vyplývajúcej z podobného konania podľa
vnútroštátnych zákonov a iných právnych
predpisov27 alebo

 Áno

 Nie

e)
jeho aktíva spravuje likvidátor alebo súd alebo
f) jeho podnikateľské činnosti sú pozastavené?
Ak áno:
- Uveďte podrobné informácie:
- Uveďte dôvody, prečo je hospodársky subjekt
napriek tomu schopný plniť zákazku, pričom sa
zohľadnia platné vnútroštátne pravidlá a
opatrenia týkajúce sa pokračovania
podnikateľskej činnosti
za týchto okolností28?
Ak
je
príslušná
dokumentácia
v elektronickom formáte, uveďte:

dostupná

- [...........]
- [...........]

(webová adresa, vydávajúci orgán alebo subjekt,
presný odkaz na dokumentáciu):
[...........][...........][...........]

25

Pozri článok 57 ods. 4 smernice 2014/24/EÚ.
Ako je uvedené na účely tohto obstarávania vo vnútroštátnom práve, v príslušnom oznámení alebo v súťažných podkladoch alebo v článku
18 ods. 2 smernice 2014/24/EÚ.
27
Pozri vnútroštátne právo, príslušné oznámenie alebo súťažné podklady.
26

28

Tieto informácie sa nemusia uviesť, ak vylúčenie hospodárskych subjektov v jednom z prípadov uvedených pod písmenami a) až f) je
povinné podľa platného vnútroštátneho práva bez možnosti výnimky, keď je však hospodársky subjekt schopný realizovať zákazku.

Strana 38 z 47

Dopustil sa hospodársky subjekt závažného odborného
pochybenia29?

 Áno

 Nie

[...........]
Ak áno, prijal hospodársky subjekt samočistiace
opatrenia?

Ak áno, uveďte podrobnejšie informácie:

 Áno

 Nie

Ak prijal opatrenia, opíšte prijaté opatrenia:
[...........]
Uzatvoril hospodársky subjekt dohody s inými
hospodárskymi subjektmi s cieľom narušiť
hospodársku súťaž?

 Áno

 Nie

[...........]
Ak áno, prijal hospodársky subjekt samočistiace
opatrenia?

Ak áno, uveďte podrobnejšie informácie:

 Áno

 Nie

Ak prijal opatrenia, opíšte prijaté opatrenia:
[...........]
Vie hospodársky subjekt o akomkoľvek konflikte
záujmov30 z dôvodu jeho účasti na postupe
obstarávania?

 Áno

Ak áno, uveďte podrobnejšie informácie:
Poskytoval hospodársky subjekt alebo podnik
súvisiaci s hospodárskym subjektom poradenstvo
verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi alebo
bol iným spôsobom zapojený do prípravy postupu
obstarávania?

[...........]

Ak áno, uveďte podrobnejšie informácie:
Stalo
sa
hospodárskemu
subjektu,
že
predchádzajúca verejná zákazka, predchádzajúca
verejná
zákazka
s
obstarávateľom
alebo
predchádzajúca koncesná zmluva bola ukončená
predčasne, alebo že došlo k škode alebo iným
porovnateľným sankciám v súvislosti s touto
predchádzajúcou zákazkou?

[...........]

Ak áno, uveďte podrobnejšie informácie:

[...........]

 Áno

 Áno

 Nie

 Nie

 Nie

Ak áno, prijal hospodársky subjekt samočistiace
opatrenia?
 Áno

 Nie

Ak prijal opatrenia, opíšte prijaté opatrenia:
[...........]

29
30

V prípade potreby pozri definície vo vnútroštátnom práve, príslušnom oznámení alebo v súťažných podkladoch.
Ako sa uvádza vo vnútroštátnom práve, príslušnom oznámení alebo v súťažných podkladoch.
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Môže hospodársky subjekt potvrdiť, že:
a) nie je vinný zo závažného skreslenia
pri predkladaní informácií vyžadovaných
na
overenie
neexistencie
dôvodov
na vylúčenie alebo splnenia podmienok účasti;

 Áno

 Nie

b) nezadržal takéto informácie;
c) môže bezodkladne predložiť podporné
dokumenty
požadované
verejným
obstarávateľom alebo obstarávateľom a
d) nenáležite neovplyvňoval rozhodovací proces
verejného obstarávateľa s cieľom získať
dôverné informácie, ktoré môžu poskytnúť
nenáležité výhody v rámci postupu verejného
obstarávania,
alebo
z
nedbalosti
neposkytol
zavádzajúce
informácie, ktoré môžu mať podstatný vplyv
na rozhodnutia týkajúce sa vylúčenia, výberu
alebo zadania zákazky?

D: INÉ DÔVODY NA VYLÚČENIE, KTORÉ MÔŽU BYŤ STANOVENÉ
VO VNÚTROŠTÁTNYCH PRÁVNYCH PREDPISOCH ČLENSKÉHO ŠTÁTU VEREJNÉHO
OBSTARÁVATEĽA ALEBO OBSTARÁVATEĽA
Čisto vnútroštátne dôvody vylúčenia
Uplatňujú sa čisto vnútroštátne dôvody vylúčenia,
ktoré sú špecifikované v príslušnom oznámení alebo
súťažných podkladoch?

Odpoveď:

Ak je dokumentácia požadovaná v príslušnom
oznámení alebo v súťažných podkladoch dostupná
v elektronickom formáte, uveďte:
V prípade, že sa uplatňujú len čisto vnútroštátne
dôvody vylúčenia, prijal hospodársky subjekt
samočistiace opatrenia?

(webová adresa, vydávajúci orgán alebo subjekt,
presný odkaz na dokumentáciu):
[...........][...........][...........]31

Ak ich prijal, opíšte prijaté opatrenia:

[...........]

31

 Áno

 Áno

Zopakujte toľkokrát, koľkokrát je potrebné.
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 Nie

 Nie

Časť IV : Podmienky účasti
V súvislosti s podmienkami účasti (oddiel α alebo oddiely A až D tejto časti) hospodársky subjekt vyhlasuje, že:

α: GLOBÁLNY ÚDAJ PRE VŠETKY PODMIENKY ÚČASTI
Hospodársky subjekt by mal toto políčko vyplniť iba v prípade, ak verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ
uviedol v príslušnom oznámení alebo súťažných podkladoch uvedených v oznámení, že hospodársky subjekt
môže vyplniť len oddiel α časti IV bez toho, aby musel vyplniť iné oddiely
časti IV:
Splnenie všetkých podmienok účasti

Odpoveď:

Spĺňa požadované podmienky účasti:

 Áno

 Nie

A: VHODNOSŤ
Hospodársky subjekt by mal poskytnúť informácie len vtedy, keď verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ v
príslušnom oznámení alebo v súťažných podkladoch uvedených v oznámení vyžadoval tieto podmienky účasti.
Vhodnosť
1. Je zapísaný v príslušných profesijných alebo
obchodných registroch vedených v členskom štáte, v
ktorom má hospodársky subjekt sídlo32:

Odpoveď:
[...........]

Ak
je
príslušná
dokumentácia
v elektronickom formáte, uveďte:

(webová adresa, vydávajúci orgán alebo subjekt,
presný odkaz na dokumentáciu):
[...........][...........][...........]

dostupná

2. V prípade zákaziek na poskytnutie služieb:
je osobitné povolenie alebo členstvo
v konkrétnej organizácii potrebné na to, aby
bolo možné poskytovať príslušné služby
v krajine usadenia hospodárskeho subjektu?

Ak je príslušná dokumentácia dostupná
v elektronickom formáte, uveďte:

 Áno

 Nie

Ak áno, spresnite, o ktoré povolenie alebo členstvo ide
a uveďte, či ich hospodársky subjekt má:
[...........]
 Áno

 Nie

(webová adresa, vydávajúci orgán alebo subjekt,
presný odkaz na dokumentáciu):
[...........][...........][...........]

32

Ako sa uvádza v prílohe XI k smernici 2014/24/EÚ; na hospodárske subjekty z určitých členských štátov sa môže vzťahovať povinnosť
dodržiavať iné požiadavky stanovené v uvedenej prílohe .
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B: EKONOMICKÉ A FINANČNÉ POSTAVENIE
Hospodársky subjekt by mal poskytnúť informácie len vtedy, keď verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ v
príslušnom oznámení alebo v súťažných podkladoch uvedených v oznámení vyžadoval tieto podmienky účasti.
Ekonomické a finančné postavenie
1.a) Ročný obrat („všeobecný“) hospodárskeho
subjektu za niekoľko finančných rokov vyžadovaný
v príslušnom oznámení alebo v súťažných podkladoch
je takýto:

Odpoveď:
rok: [...........] obrat: [...........] [...] mena
rok: [...........] obrat: [...........] [...] mena
rok: [...........] obrat: [...........] [...] mena

A/alebo
1.b) Priemerný ročný obrat hospodárskeho subjektu
za niekoľko rokov vyžadovaný
v príslušnom oznámení alebo súťažných podkladoch je
takýto33:

(počet rokov, priemerný obrat):
[...........] obrat: [...........] [...] mena

Ak je príslušná dokumentácia dostupná
v elektronickom formáte, uveďte:

(webová adresa, vydávajúci orgán alebo subjekt,
presný odkaz na dokumentáciu):
[...........][...........][...........]
rok: [...........] obrat: [...........] [...] mena
rok: [...........] obrat: [...........] [...] mena
rok: [...........] obrat: [...........] [...] mena

2.a) Ročný („osobitný“) obrat hospodárskeho subjektu
v oblasti činnosti, na ktorú sa vzťahuje zmluva a ktorá
je špecifikovaná v príslušnom oznámení alebo
súťažných podkladoch
pre požadovaný počet finančných rokov je takýto:
A/alebo
2.b) Priemerný ročný obrat hospodárskeho subjektu v
danej oblasti za niekoľko rokov vyžadovaný v
príslušnom oznámení alebo súťažných podkladoch je
takýto34:

(počet rokov, priemerný obrat):
[...........] obrat: [...........] [...] mena

Ak je príslušná dokumentácia dostupná
v elektronickom formáte, uveďte:

(webová adresa, vydávajúci orgán alebo subjekt,
presný odkaz na dokumentáciu):
[...........][...........][...........]
[...........]

3. V prípade, že informácie týkajúce sa obratu
(všeobecné alebo osobitné) nie sú k dispozícií
za celé požadované obdobie, uveďte dátum,
ku ktorému bol hospodársky subjekt zriadený alebo keď
začal vykonávať svoju činnosť:

33
33

Len v prípade, ak je to povolené v príslušnom oznámení alebo v súťažných podkladoch.
Len v prípade, ak je to povolené v príslušnom oznámení alebo v súťažných podkladoch.
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4. Pokiaľ ide o finančné ukazovatele35 uvedené
v príslušnom oznámení alebo v súťažných podkladoch,
hospodársky subjekt vyhlasuje, že skutočná hodnota
pre požadovaný ukazovateľ je takáto:

(určenie požadovaného pomeru – pomer medzi
x a y36 – a hodnota):
[...........],[...........]37

Ak je príslušná dokumentácia dostupná
v elektronickom formáte, uveďte:

(webová adresa, vydávajúci orgán alebo subjekt,
presný odkaz na dokumentáciu):
[...........][...........][...........]
[...........],[...........] mena

5. Poistená suma poistenia náhrady škôd vyplývajúcich
z podnikateľského rizika hospodárskeho subjektu je
takáto:
Ak je príslušná dokumentácia dostupná
v elektronickom formáte, uveďte:
6. Pokiaľ ide o prípadné iné hospodárske alebo
finančné požiadavky, ktoré by mohli byť
stanovené v príslušnom oznámení alebo
súťažných podkladoch, hospodársky subjekt vyhlasuje,
že:
Ak je príslušná dokumentácia, ktorá by mohla byť
stanovená v príslušnom oznámení alebo súťažných
podkladoch, dostupná v elektronickom formáte,
uveďte:

(webová adresa, vydávajúci orgán alebo subjekt,
presný odkaz na dokumentáciu):
[...........][...........][...........]
[...........]

(webová adresa, vydávajúci orgán alebo subjekt,
presný odkaz na dokumentáciu):
[...........][...........][...........]

C: TECHNICKÁ A ODBORNÁ SPÔSOBILOSŤ
Hospodársky subjekt by mal poskytnúť informácie len vtedy, keď verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ v
príslušnom oznámení alebo súťažných podkladoch uvedených v oznámení vyžadoval tieto podmienky účasti.
Technická a odborná spôsobilosť
1.a)
Len
v
prípade
verejných
na uskutočnenie stavebných prác:

zákaziek

Počas referenčného obdobia38 hospodársky subjekt
vykonal tieto stavebné práce konkrétneho typu:

Ak je príslušná dokumentácia týkajúca sa uspokojivého
vykonania a výsledkov
najdôležitejších stavebných prác dostupná elektronicky,
uveďte:

Odpoveď:
Počet rokov (toto obdobie je stanovené v príslušnom
oznámení alebo súťažných podkladoch):
[...........]
Stavebné práce : [...........]

webová adresa, vydávajúci orgán alebo subjekt,
presný odkaz na dokumentáciu):
[...........][...........][...........]

35

Napr. pomer medzi aktívami a pasívami.
Napr. pomer medzi aktívami a pasívami.
37
Zopakujte toľkokrát, koľkokrát je to potrebné.
38
Verejní obstarávatelia môžu vyžadovať až päť rokov a umožniť skúsenosti z obdobia viac ako päť rokov.
36
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1.b) Len v prípade verejných zákaziek na dodanie
tovaru a verejných zákaziek na poskytnutie
služieb :
Počas referenčného obdobia39, hospodársky subjekt
doručil tieto hlavné zásielky stanoveného typu alebo
poskytol tieto hlavné služby stanoveného typu: Pri
zostavovaní zoznamu, uveďte výšku súm, dátumy a
príjemcov, či už verejných alebo súkromných40:

Počet rokov (toto obdobie je stanovené v príslušnom
oznámení alebo súťažných podkladoch):
[...........]

opis

2. Hospodársky subjekt môže požiadať týchto technikov
alebo technické orgány41, najmä
tých, ktorí sú zodpovední za kontrolu kvality:

[...........]

V prípade verejných zákaziek na uskutočnenie
stavebných prác hospodársky subjekt bude môcť využiť
týchto technikov alebo technické orgány
na vykonanie práce:
3. Hospodársky subjekt využíva tieto technické
zariadenia a opatrenia na zabezpečenie kvality
a jeho výskumné zariadenia sú:

[...........]

4. Hospodársky subjekt bude môcť pri plnení
zákazky uplatňovať tento systém riadenia
dodávateľského reťazca a sledovací systém:

[...........]

sumy

dátumy

príjemcovi

[...........]

5. V prípade zložitých výrobkov alebo služieb, ktoré
majú byť dodané alebo poskytnuté,
alebo výnimočne v prípade výrobkov alebo služieb,
ktoré sú požadované na osobitný účel:
Hospodársky subjekt umožní vykonanie
kontrol 42 výrobných kapacít alebo technickej
spôsobilosti hospodárskeho subjektu
a v prípade potreby študijných a výskumných
prostriedkov, ktoré má k dispozícii, a kvality
kontrolných opatrení.
6. Tieto subjekty musia mať takéto vzdelanie
a odbornú kvalifikáciu:

 Áno

a) Samotný poskytovateľ služieb alebo zhotoviteľ,
a/alebo (v závislosti od požiadaviek uvedených
v príslušnom oznámení alebo súťažných
podkladoch)
b) jeho riadiaci pracovníci:

a) [...........]

 Nie

b) [...........]

39

Verejní obstarávatelia môžu požadovať až tri rokov a umožniť skúsenosti z obdobia viac ako tri rokov.
Inými slovami, všetci príjemcovia by mali byť uvedení v zozname a tento zoznam by mal obsahovať verejných aj súkromných klientov pre
príslušné dodávky tovaru alebo príslušné služby.
41
V prípade technikov alebo technických orgánov, ktoré priamo nepatria k podniku hospodárskeho subjektu, ale ktorých kapacity
hospodársky subjekt využíva, ako sa stanovuje v časti II, oddiel C, sa musia vyplniť samostatné formuláre jednotného európskeho dokumentu
pre obstarávanie.
42
Kontrolu má vykonávať verejný obstarávateľ alebo v prípade, že verejný obstarávateľ vyjadrí súhlas, v jeho mene príslušný úradný orgán
štátu, v ktorom je poskytovateľ služieb alebo dodávateľ usadený.
40
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7. Hospodársky subjekt bude pri plnení zákazky
schopný uplatňovať tieto opatrenia
environmentálneho riadenia:
8. Ročný priemerný počet zamestnancov
hospodárskeho subjektu a počet riadiacich pracovníkov
za posledné tri roky sú takéto:

9. Tieto nástroje, strojové alebo technické vybavenie
bude mať hospodársky subjekt
k dispozícii na realizáciu zákazky:
10. Hospodársky subjekt má v úmysle prípadne zadať
subdodávateľom43 túto časť (t. j. percento) zákazky:

[...........]

Rok, ročný priemerný počet zamestnancov:
[...........],[...........],
[...........],[...........],
[...........],[...........],
Rok, počet riadiacich pracovníkov:
[...........],[...........],
[...........],[...........],
[...........],[...........],
[...........]

[...........]

11. V prípade verejných zákaziek na dodanie tovaru:
Hospodársky subjekt poskytne požadované
vzorky, opisy alebo fotografie tovaru, ktorý sa
má dodať, ku ktorým nemusia byť priložené osvedčenia
o pravosti.

 Áno

 Nie

V náležitosti prípadných hospodárskych
subjektov okrem toho vyhlasuje, že bude
poskytovať požadované osvedčenie o pravosti.

 Áno

 Nie

webová adresa, vydávajúci orgán alebo subjekt,
presný odkaz na dokumentáciu):
[...........][...........][...........]

Ak je príslušná dokumentácia dostupná
v elektronickom formáte, uveďte:
12. V prípade verejných zákaziek na dodanie tovaru:
Môže hospodársky subjekt predložiť
požadované osvedčenia vydané oficiálnymi
ústavmi alebo agentúrami na kontrolu
kvality, ktoré majú priznanú právomoc vydávať
potvrdenia o zhode výrobkov, ktorá je jasne
určená odkazmi na technické špecifikácie alebo
normy, ktoré sú stanovené v príslušnom
oznámení alebo v súťažných podkladoch?

 Áno

 Nie

Ak nie, vysvetlite prečo a uveďte, ktoré iné
dôkazné prostriedky možno poskytnúť.

[...........]

Ak je príslušná dokumentácia dostupná
v elektronickom formáte, uveďte:

webová adresa, vydávajúci orgán alebo subjekt,
presný odkaz na dokumentáciu):
[...........][...........][...........]

43

Upozorňujeme, že ak hospodársky subjekt rozhodol, že časť zákazky zadá subdodávateľom, a využíva kapacity subdodávateľa, aby splnil
túto časť, potom za týchto subdodávateľov vyplňte samostatný jednotný európsky dokument pre obstarávanie, pozri časť II, oddiel C.
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D: SYSTÉMY ZABEZPEČENIA KVALITY A NORMY ENVIRONMENTÁLNEHO
MANAŽÉRSTVA
Hospodársky subjekt by mal poskytovať informácie len vtedy, ak verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ v
príslušnom oznámení alebo súťažných podkladoch uvedených v oznámení vyžaduje systém zabezpečenia
kvality a/alebo normy environmentálneho manažérstva.
Systém zabezpečenia kvality a normy
environmentálneho manažérstva
Bude môcť hospodársky subjekt predložiť osvedčenia
vydané nezávislými orgánmi, v ktorých sa potvrdzuje,
že hospodársky subjekt spĺňa požadované normy
zabezpečenia kvality vrátane prístupu pre osoby so
zdravotným postihnutím?

Odpoveď:

Ak nie, vysvetlite prečo a uveďte, ktoré iné dôkazné
prostriedky týkajúce sa systému zabezpečenia
kvality možno poskytnúť:

[...........][...........]

Ak je príslušná dokumentácia dostupná
v elektronickom formáte, uveďte:

webová adresa, vydávajúci orgán alebo subjekt,
presný odkaz na dokumentáciu):
[...........][...........][...........]

Bude môcť hospodársky subjekt predložiť
osvedčenia vydané nezávislými orgánmi, v ktorých
sa potvrdzuje, že hospodársky subjekt spĺňa
požadované systémy alebo normy
environmentálneho manažérstva?
Ak nie, vysvetlite prečo a uveďte, ktoré iné dôkazné
prostriedky týkajúce sa systémov alebo noriem
environmentálneho manažérstva možno
poskytnúť:
Ak je príslušná dokumentácia dostupná
v elektronickom formáte, uveďte:

 Áno

 Áno

 Nie

 Nie

[...........][...........]

webová adresa, vydávajúci orgán alebo subjekt,
presný odkaz na dokumentáciu):
[...........][...........][...........]

Časť V: Zníženie počtu kvalifikovaných záujemcov

Hospodársky subjekt by mal poskytnúť informácie len vtedy, ak verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ
stanovil objektívne a nediskriminačné kritéria alebo pravidlá, ktoré sa budú uplatňovať
s cieľom obmedziť počet záujemcov, ktorí sa vyzvú na predloženie ponuky alebo na vedenie dialógu. Tieto
informácie, ktoré sa môžu doplniť požiadavkami týkajúcimi sa (druhov) osvedčenia alebo foriem listinných
dôkazov, ktoré je potrebné predložiť, ak existujú, sú stanovené v príslušnom oznámení alebo v súťažných
podkladoch uvedených v oznámení.
Len v prípade užších súťaží, súťažných konaní s rokovaním, súťažných dialógov a inovatívnych partnerstiev:
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Hospodársky subjekt vyhlasuje, že:
Zníženie počtov
Spĺňa objektívne a nediskriminačné kritéria alebo
pravidlá, ktoré sa budú uplatňovať s cieľom
obmedziť počet záujemcov, a to týmto spôsobom:

Odpoveď:
[...........]

V prípade, ak sa vyžadujú určité osvedčenia alebo
ostatné formy listinných dôkazov, pri každom
uveďte, či má hospodársky subjekt požadované
dokumenty:

 Áno

Ak sú niektoré z týchto osvedčení alebo foriem
listinných dôkazov k dispozícii v elektronickom
formáte44, uveďte pre každý z nich:

webová adresa, vydávajúci orgán alebo subjekt,
presný odkaz na dokumentáciu):
[...........][...........][...........]46

 Nie

45

Časť VI: Záverečné vyhlásenia

Podpísaný/podpísaní vyhlasuje/ú, že informácie uvedené v častiach II – V sú pravdivé a správne a, že boli
uvedené pri plnom vedomí následkov závažného skresľovania skutočností.
Podpísaný/podpísaní vyhlasuje/ú, že na požiadanie okamžite predloží/ia uvedené osvedčenia a ostatné formy
listinných dôkazov, okrem prípadov, keď:
a) verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ má možnosť získať sprievodnú dokumentáciu priamo
na základe prístupu do vnútroštátnej databázy v ktoromkoľvek členskom štáte, ktorá je dostupná
bezplatne 47 , alebo
b) najneskôr do 18. októbra 2018 48 bude mať verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ príslušnú
dokumentáciu k dispozícii.
Ja/my, dolupodpísaný/dolupodpísaní, formálne súhlasím/súhlasíme, aby [identifikujte verejného
obstarávateľa alebo obstarávateľa, ako je stanovený v časti I oddiele A] získal prístup k podporným
dokumentom obsahujúcim informácie, ktoré som/sme poskytol/poskytli v [identifikujte príslušnú
časť/oddiel/body] tohto jednotného európskeho dokumentu pre obstarávanie na účely [identifikujte
postup obstarávania: (opis zhrnutia, odkaz na uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie,
referenčné číslo)].

Dátum, miesto a, ak sa to vyžaduje alebo je to potrebné, podpis/podpisy: [...........]

44

Jasne uveďte, ktorej položky sa odpoveď týka.
Zopakujte toľkokrát, koľkokrát je to potrebné.
46
Zopakujte toľkokrát, koľkokrát je to potrebné.
47
Pod podmienkou, že hospodársky subjekt poskytol potrebné informácie (webová adresa, vydávajúci orgán alebo subjekt, presný odkaz na
dokumentáciu), ktoré umožňujú verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi, aby tak urobili. V prípade potreby to musí byť
sprevádzané príslušným súhlasom s takýmto prístupom.
48
V závislosti od vnútroštátneho vykonávania článku 59 ods. 5 druhého pododseku smernice 2014/24/EÚ.
45
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