
OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
PODLIMITNÉ ZÁKAZKY

Druh postupu
x Verejná súťaž 

 Užšia súťaž
 Užšia súťaž so skrátenými lehotami
 Rokovacie konanie so zverejnením
 Rokovacie konanie so zverejnením so skrátenými lehotami
 Súťažný dialóg

Vyhradené pre Úrad pre verejné obstarávanie

Identifikátor verejného obstarávateľa (ID):                
Dátum doručenia oznámenia:                                        
Dátum zverejnenia oznámenia:                                     
Číslo spisu:                                                                         
Kód ÚVO:                                                                         

Druh zákazky
x Stavebné práce 

 Tovary
 Služby

ODDIEL I. VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1. Názov, adresy a kontaktné miesto (miesta)

Úradný názov: 
Výstavba 14 b.j. v obci Klokočov + technická vybavenosť 

IČO: 
00314048

Poštová adresa: 
Klokočov č- 962
Mesto/obec: PSČ: 

023 22
Kontaktné miesto (miesta): Klokočov

Kontaktná osoba: Ľuboš Stríž, starosta obce

Telefón: 
041/4334040

E-mail: Fax: 

Internetová adresa (adresy) (ak sa uplatňuje)
Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL): 

Ďalšie informácie možno získať na 
x už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach)

 inom mieste: vyplňte prílohu A.I.
Súťažné podklady a doplňujúce dokumenty možno
získať na

x už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach)
 inom mieste: vyplňte prílohu A.II.

Ponuky alebo žiadosti o účasť musia byť doručené na
x už uvedenú adresu a kontaktné miesto

 iné miesto: vyplňte prílohu A.III.
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I.2. Druh verejného obstarávateľa a hlavný predmet alebo predmety činnosti

I.2.1.   Druh verejného obstarávateľa
 Ministerstvo alebo iný štátny orgán vrátane regionálnych alebo miestnych orgánov
 Štátna agentúra/úrad

x Regionálny alebo miestny orgán
 Regionálna alebo miestna agentúra/úrad
 Organizácia riadená verejným právom
 Európska inštitúcia/agentúra alebo medzinárodná organizácia
 Iný verejný obstarávateľ (špecifikujte):                                                                                                                                                  

Zatriedenie obstarávajúceho subjektu podľa zákona 
  § 6 ods. 1 písm. a) zákona

x  § 6 ods. 1 písm. b) zákona 
  § 6 ods. 1 písm. c) zákona
  § 6 ods. 1 písm. d) zákona

  § 6 ods. 1 písm. e) zákona
  § 7 zákona
  Iný (špecifikujte):                                                              

I.2.2.   Hlavný predmet alebo predmety činnosti
x Všeobecná štátna správa

 Obrana
 Verejný poriadok a bezpečnosť
 Životné prostredie
 Hospodárske a finančné záležitosti
 Zdravotníctvo

 Bývanie a občianska vybavenosť
 Sociálna starostlivosť
 Rekreácia, kultúra a náboženstvo
 Vzdelávanie
 Iný predmet (špecifikujte):                                                 

I.2.3 Verejný obstarávateľ nakupuje pre iných verejných obstarávateľov                                     áno      nie x

ODDIEL II. PREDMET ZÁKAZKY

II.1. Opis

II.1.1. Názov zákazky podľa verejného obstarávateľa: Výstavba14 b.j. v     obci Klokočov + TV  

II.1.2. Druh zákazky a miesto uskutočňovania stavebných prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb 
(zvoľte len jednu kategóriu – stavebné práce, tovary alebo služby)

a) Stavebné práce                           x b) Tovary                                  c) Služby                                      

Uskutočňovanie stavebných prác

Vypracovanie projektovej 
dokumentácie a uskutočňovanie 
stavebných prác

Realizácia stavby akýmkoľvek 
spôsobom zodpovedajúcim 
požiadavkám verejného 
obstarávateľa 

Kúpa

Lízing

Prenájom

Nákup na splátky

Ich kombinácia 

Kategória služby číslo: ��
(kategórie služieb číslo 1 – 16 
podľa prílohy č. 2 k zákonu)

Hlavné stavenisko alebo miesto 
uskutočňovania stavebných prác: 

NUTS kód SK031
Hlavné miesto dodania tovarov:

                                                            

NUTS kód ����� 

Hlavné miesto poskytovania služieb:

                                                                        

NUTS kód ����� 

II.1.3. Oznámenie zahŕňa
verejnú zákazku x     vytvorenie dynamického nákupného systému (DNS)      vypracovanie rámcovej dohody 
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II.1.4. Informácie o rámcovej dohode (ak sa uplatňujú)

Rámcová dohoda s viacerými uchádzačmi   

Počet ��� alebo maximálny počet (ak je vhodný) ���
predpokladaných účastníkov rámcovej dohody

Rámcová dohoda s jediným uchádzačom   

Trvanie rámcovej dohody: obdobie v rokoch ��  alebo v mesiacoch ���
Odôvodnenie uzatvorenia rámcovej dohody na obdobie dlhšie ako štyri roky:                                                                         

Predpokladaná celková hodnota nákupov na celé obdobie trvania rámcovej dohody (uveďte len číslo)

Predpokladaná hodnota bez DPH:                                                                                     Mena:                           

alebo rozpätie                          od:                                          do:                                            Mena:                         

Frekvencia a hodnota zadávania zákaziek (ak je známa):                                                                                                             

II.1.5. Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov): Výstavba 14 b.j. + TV

II.1.6. Spoločný slovník obstarávania (CPV)

Hlavný slovník Doplnkový slovník (ak je uplatniteľný)

Hlavný predmet 45.21.13.41-1 ����-�       ����-�
Doplňujúce 
predmety 

��.��.��.��-�
��.��.��.��-�
��.��.��.��-�
��.��.��.��-�

����-�       ����-�
����-�       ����-�
����-�       ����-�
����-�       ����-�

II.1.7. Rozdelenie na časti (na informáciu o častiach použite prílohu B pre každú časť osobitne)     áno      nie x
Ak áno, ponuky treba predložiť (označte krížikom iba jedno okienko) 

len na jednu časť     na jednu alebo viac častí     na všetky časti     

II.1.8. Povoľuje sa predloženie variantných riešení                                                                           áno      nie x

II.2. Množstvo alebo rozsah zákazky

II.2.1. Celkové množstvo alebo rozsah (vrátane všetkých častí a opcií, ak sa uplatňujú):                                     

Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH (uveďte len číslo):                                                                       Mena:           

alebo rozpätie                            od:13 mil. Sk     do:16 mil. Sk         Mena: Sk

II.2.2. Opcie (ak sa uplatňujú)                                                                                                                 áno      nie 

Ak áno, opis týchto opcií:                                                                                                                                                                         

Predbežný časový harmonogram (ak je známy) na uplatnenie opcií

v mesiacoch ��    alebo v dňoch ���� (od uzatvorenia zmluvy)

Počet možných opakovaní (ak sú)   ���  alebo rozpätie   od  ���  do  ���  

Predpokladané lehoty (ak sú známe) pre nasledujúce zákazky; v prípade opakovaných zákaziek na dodanie tovarov 

alebo poskytovanie služieb   v mesiacoch ��     alebo v dňoch ���� (od uzatvorenia zmluvy)

II.3. TRVANIE ZMLUVY ALEBO LEHOTY USKUTOČNENIA
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Trvanie v mesiacoch  24  alebo v dňoch ���� (od uzatvorenia zmluvy)

alebo začatie              01/08/2008 (dd/mm/rrrr) 

ukončenie                   01/08/2010 (dd/mm/rrrr)

ODDIEL III. PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE

III.1. Podmienky týkajúce sa zmluvy

III.1.1. Požadované zábezpeky a záruky (ak sa uplatňujú): 200     000.-Sk  

III.1.2. Hlavné podmienky financovania a platobné dojednania alebo odkaz na príslušné ustanovenia, ktorými 
sa riadia: 70% úver ŠFRB + 30% dotácia MVaRR SR

III.1.3. Právne vzťahy vyžadované od skupiny dodávateľov, s ktorou sa uzatvorí zmluva 
(ak sa uplatňujú): Áno

III.1.4. Ďalšie osobitné podmienky, ktorým podlieha plnenie zmluvy (ak sa uplatňujú)           áno x     nie 
Ak áno, opis osobitných podmienok: Obstarávateľ si vyhradzuje právo uzatvoriť zmluvu o     dielo v     neskoršom termíne,   
podľa pridelenia finančných prostriedkov

III.2. Podmienky účasti

III.2.1. Osobné postavenie uchádzačov a záujemcov vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do profesijného 
alebo obchodného registra

Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: §26 odst.1 zák. č. 25/2006 
Z.z.

III.2.2. Ekonomické a finančné postavenie 

Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na 
vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: §27ods.1 
písm.c)

Minimálna požadovaná úroveň štandardov  
(ak sa uplatňujú):                                                                         

III.2.3. Technická alebo odborná spôsobilosť

Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na 
vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: §28ods.1 
písm.b)

Minimálna požadovaná úroveň štandardov  
(ak sa uplatňujú):                                                                         

III.3. Osobitné podmienky zákaziek na poskytovanie služieb

III.3.1. Poskytovanie služby je vyhradené pre určitú profesiu                                                         áno      nie x
Ak áno, odkaz na príslušný právny predpis alebo administratívne opatrenie:                                                                         

III.3.2. Vyžaduje sa, aby právnické osoby uviedli mená a odbornú kvalifikáciu osôb 
zodpovedných za poskytnutie služby                                                                                                   áno x     nie 

ODDIEL IV. POSTUP

IV.1. Druh postupu

IV.1.1. Druh postupu
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Verejná súťaž x 

Užšia súťaž
Užšia súťaž so skrátenými lehotami Odôvodnenie výberu postupu so skrátenými lehotami:                         

Rokovacie konanie so zverejnením Záujemcovia už boli vybratí                                  áno      nie 
Ak áno, uveďte mená a adresy vybratých dodávateľov v bode 
 VI.3. Ďalšie informácie.

Rokovacie konanie so zverejnením 
so skrátenými lehotami              

Odôvodnenie výberu postupu so skrátenými lehotami:                         

Súťažný dialóg

IV.1.2. Obmedzenie počtu záujemcov, ktorí budú vyzvaní na predloženie ponuky alebo na účasť na dialógu 
(užšia súťaž, rokovacie konanie so zverejnením alebo súťažný dialóg)

Predpokladaný počet dodávateľov ���
alebo ich predpokladaný minimálny počet  ���     a maximálny počet (ak sa uplatňuje)  ���
Objektívne kritériá výberu obmedzeného počtu záujemcov:                                                                                                         

IV.1.3. Zníženie počtu ponúk alebo riešení počas rokovania alebo dialógu 
(rokovacie konanie so zverejnením, súťažný dialóg)

Použitie etapového postupu znižovania počtu riešení, o ktorých sa bude rokovať, 
alebo ponúk, ktoré sa budú hodnotiť                                                                                                      áno      nie x

IV.2. Kritériá vyhodnotenia ponúk

IV.2.1. Kritériá vyhodnotenia ponúk (označte v príslušnom okienku)

Najnižšia cena                                                            
alebo

ekonomicky najvýhodnejšia ponuka z hľadiska   
           kritérií uvedených ďalej (kritériá vyhodnotenia ponúk je potrebné uviesť s ich relatívnou váhou alebo 

v zostupnom poradí dôležitosti, ak nemožno z preukázateľných dôvodov uviesť ich relatívnu váhu)

           kritérií určených v špecifikáciách vo výzve na predloženie ponúk alebo na účasť na rokovaniach, alebo
                v súťažných podkladoch (užšia súťaž, rokovacie konanie so zverejnením alebo súťažný dialóg)

         Kritériá

         1. Cena
         2. Výška pokuty za nedodržanie 
             termínu realizácie
         3. Zádržné na odstránenie chýb
         4.                                                             

         5.                                                             

Relatívna váha

40%

35%
25%
                        

Kritériá

6.                                                              

7.                                                              

8.                                                              

9.                                                              

10.                                                             

Relatívna váha

                        

                        

                        

                        

                        

IV.2.2. Použije sa elektronická aukcia                                                                                              áno      nie x
Ak áno, ďalšie informácie o elektronickej aukcii (ak sa uplatňuje):                                                                                     

IV.3. Administratívne informácie

IV.3.1. Evidenčné číslo spisu, ktoré pridelil verejný obstarávateľ (ak je k dispozícii):                                                 

IV.3.2. Predchádzajúce oznámenie (oznámenia) týkajúce sa tejto zákazky (ak sa uplatňuje)                               

Číslo oznámenia vo VVO �����-���   číslo VVO ��� z ��/��/���� (dd/mm/rrrr)
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(Tento bod použite toľkokrát, koľkokrát je to potrebné.)

IV.3.3. Podmienky na získanie súťažných podkladov a doplňujúcich dokumentov (okrem DNS) alebo 
informatívnych dokumentov (v prípade súťažného dialógu)

Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady alebo o prístup k dokumentom 

Dátum  25/04/2008 (dd/mm/rrrr)                                                                           Čas: 15,ooHod.

Úhrada za súťažné podklady                                                                                                            áno x    nie 
Ak áno, cena (uveďte len číslo):3200.-Sk   Mena:Sk

Podmienky a spôsob úhrady: Pokladňa OU, resp. č.ú.12226-322/0200

IV.3.4. Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť

Dátum 06/05/2008 (dd/mm/rrrr)                                                                            Čas: 12,oo Hod.

IV.3.5. Dátum odoslania výziev na predkladanie ponúk alebo na účasť na dialógu vybraným záujemcom (ak je 
známy v prípadoch užšej súťaže, rokovacieho konania so zverejenením a súťažného dialógu)

Dátum ��/��/���� (dd/mm/rrrr)

IV.3.6. Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané (verejná súťaž)

do 10/06/2008 (dd/mm/rrrr)

alebo obdobie v mesiacoch ���     alebo v dňoch ��� (od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk)

IV.3.7. Podmienky otvárania ponúk 

Dátum 07/05/2008 (dd/mm/rrrr)                                                                          Čas: 16,oo Hod.

Miesto (ak sa uplatňuje): OÚ Klokočov, kancelária starostu obce

Osoby oprávnené zúčastniť sa na otváraní ponúk (ak sa to uplatňuje): Poverení zástupcovia uchádzačov

ODDIEL VI. DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE 

VI.1. Toto obstarávanie sa bude opakovať (ak sa uplatňuje)                                                        áno       nie  
Ak áno, odhadovaný čas uverejnenia nasledujúcich oznámení:                                                                                                 

VI.2. Zákazka sa týka projektu/programu financovaného z fondov EÚ                                   áno       nie  
Ak áno, uveďte odkaz na projekt (projekty) a/alebo program (programy):                                                                         

VI.3. Ďalšie informácie (ak sú k dispozícii):                                                                                                                                     

VI.4. Dátum odoslania tohto oznámenia 10/03/2008 (dd/mm/rrrr)

Starosta obce
Ľuboš Stríž
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