OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
Formulár: Príloha č. 4 podľa Vyhlášky č. 530/2009 Z. z.
ODDIEL I. VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1.

I.2.
I.2.1.

I.2.2.

I.2.3.

Názov, adresy a kontaktné miesto (miesta)
Obec Rakovice
IČO: 00312916
Rakovice 42, 922 08 Rakovice
Slovensko
Kontaktné miesto (miesta): Obecný úrad Rakovice, 922 08 Rakovice 42
Kontaktná osoba: Dušan Daloš, starosta obce
Mobil: +421 905932348
Telefón: +421 337796113
Fax: +421 337796277
Email: rakovice@stonline.sk
Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL): http://www.rakovice.sk
Ďalšie informácie možno získať na:
už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach)
Súťažné a doplňujúce podklady (vrátane podkladov pre súťažný dialóg a dynamický nákupný systém)
možno získať na:
už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach)
Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na:
už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach)
Druh verejného obstarávateľa a hlavný predmet alebo predmety činnosti
Druh verejného obstarávateľa
Regionálny alebo miestny orgán
Zatriedenie subjektu podľa zákona
§ 6 ods. 1 písm. b)
Hlavný predmet alebo predmety činnosti
Iné (uveďte)
Iný predmet (špecifikujte): Samospráva
Verejný obstarávateľ nakupuje pre iných verejných obstarávateľov
Nie

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

II.1.3.
II.1.5.

II.1.6.

II.1.7.
II.1.8.
II.2.
II.2.1.

Opis
Názov zákazky podľa verejného obstarávateľa
Kolkáreň Rakovice - dodávka a montáž technológie.
Druh zákazky a miesto uskutočňovania stavebných prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb
Tovary
Kúpa
Hlavné miesto dodania tovarov: Obec Rakovice.
NUTS kód: (pre zvolenú kategóriu)
SK021
Oznámenie zahŕňa
Verejnú zákazku
Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov)
Kolkáreň Rakovice dodávka a montáž technológie - nákup a montáž technologického vybavenia plnoautomatickej 4
dráhovej kolkárne v obci Rakovice. Podrobná špecifikácia zákazky je uvedená v súťažných podkladoch.
Spoločný slovník obstarávania (CPV)
Hlavný predmet
Hlavný slovník: 37450000-7
Rozdelenie na časti
Nie
Povoľuje sa predloženie variantných riešení
Nie
Množstvo alebo rozsah zákazky
Celkové množstvo alebo rozsah
Kolkáreň Rakovice - dodávka a montáž technológie plnoautomatickej 4-dráhovej kolkárene s totalizátormi a postrannými
chodníkmi potiahnuté vysokooterovým kobercom na rozmer plochy haly 9,2 m x 30 m s technológiou zodpovedajúcou
TP WNBA uloženej na drevených I-profiloch o výške cca 40 cm / športová verzia/. Podrobná špecifikácia zákazky je
uvedená v súťažných podkladoch.
Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH
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II.2.2.
II.3.

Hodnota: 65 000,0000 EUR
Opcie
Nie
Trvanie zmluvy alebo lehoty uskutočnenia
Obdobie: v mesiacoch (od uzatvorenia zmluvy)
Hodnota: 3

ODDIEL III. PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1.
III.1.2.

III.1.3.

III.1.4.
III.2.
III.2.1.

Podmienky týkajúce sa zmluvy
Hlavné podmienky financovania a platobné dojednania alebo odkaz na príslušné ustanovenia, ktorými sa
riadia
Dodanie zákazky bude financované z finančných prostriedkov verejného obstarávateľa formou bezhotovostného
platobného styku, v zmysle zmluvy s úspešným uchádzačom.
Právne vzťahy vyžadované od skupiny dodávateľov, s ktorou sa uzatvorí zmluva
Verejný obstarávateľ vyžaduje vytvoriť takú právnu formu, ktorá umožní skupine dodávateľov ako celku vstúpiť
dozmluvného vzťahu s verejným obstarávateľom. Skupina dodávateľov utvorená na dodanie predmetu zákazky nemusí
vytvoriť právnu formu do predloženia ponuky, musí však stanoviť lídra skupiny, ktorý bude oprávnený prijímať pokyny
od verejného obstarávateľa za všetkých členov skupiny a konať v mene všetkých ostatných členov skupiny.
Ďalšie osobitné podmienky, ktorým podlieha plnenie zmluvy
Nie
Podmienky účasti
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
Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 26 ods.1 zákona o verejnom
obstarávaní a preukázať ich splnenie dokladmi podľa § 26 ods. 2, resp. ods. 4 alebo ods. 5, resp. podľa § 128 ods. 1
zákona o verejnom obstarávaní predložením originálnych dokladov alebo ich osvedčených kópií, požadovaných v bodoch
1.1 až 1.7:
1.1 nebol on ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, za
trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskej únie, za trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, za
trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny alebo za trestný čin založenia, zosnovania alebo
podporovania teroristickej skupiny alebo za trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme;
1.2 nebol on ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu právoplatne odsúdený za trestný čin, ktorého
skutková podstata súvisí s podnikaním;
1.3 nebol naňho vyhlásený konkurz, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre
nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku;
1.4 nemá evidované nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevkov na starobné
dôchodkové sporenie, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia;
1.5 nemá evidované daňové nedoplatky, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia;
1.6 je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu;
1.7 nemá právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní alebo nie je osobou,
1. ktorej spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % akcií tejto spoločnosti alebo členom, alebo
ktorej štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou osobou je osoba, ktorá má
právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní, 2. ktorej spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní
najmenej 34 % akcií tejto spoločnosti alebo členom, alebo ktorej štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu,
prokuristom alebo ovládajúcou osobou je osoba, ktorá je alebo v čase, keď prebiehalo verejné obstarávanie vo vzťahu
ku ktorému bol právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní, bola
2a. spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % akcií tejto spoločnosti alebo členom, alebo ktorej
štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou osobou osoby, ktorá má právoplatne
uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní,
2b. právnym nástupcom osoby, ktorá mala v čase, keď k nástupníctvu došlo, právoplatne uložený zákaz účasti vo
verejnom obstarávaní, 3. ktorá sa stala právnym nástupcom osoby, ktorá mala v čase, keď k nástupníctvu došlo,
právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní;
1.8 nebolo mu v predchádzajúcich troch rokoch preukázané závažné porušenie odborných povinností, ktoré dokáže
verejný obstarávateľ preukázať;
Uchádzač preukazuje splnenie podmienok uvedených v bodoch 1.1 až 1.7 nasledovne:
1.9 podľa bodu 1.1 a 1.2: výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace;
1.10 podľa bodu 1.3: potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace;
1.11 podľa bodu 1.4: potvrdením Sociálnej poisťovne a zdravotnej poisťovne nie starším ako tri mesiace;
1.12 podľa bodu 1.5: potvrdením miestne príslušného daňového úradu nie starším ako tri mesiace;
1.13 podľa bodu 1.6: dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu;
1.14 podľa bodu 1.7: čestným vyhlásením;
1.15 Uchádzač zapísaný v zozname podnikateľov pre verejné obstarávanie môže nahradiť doklady uvedené v bode 1.9
až 1.14 potvrdením Úradu pre verejné obstarávanie o zápise uchádzača do zoznamu podnikateľov.
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III.2.2.

III.2.3.

Podnikateľ zapísaný v zozname podnikateľov podľa predpisov účinných do 17. februára 2013 na preukázanie splnenia
podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia, predloží:
a) platné potvrdenie úradu o zapísaní do zoznamu podnikateľov,
b) potvrdenie úradu nie staršie ako tri mesiace, že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní a
c) čestné vyhlásenie, že nie je osobou, podľa § 26 ods. 1 písm. h) bod 1., 2., 3 zákona o verejnom obstarávaní (bod 1.7
pod bod 1., 2., 3.).
1.16 Ak uchádzač/záujemca nemá sídlo v Slovenskej republike a krajina jeho sídla nevydáva niektoré z dokladov
uvedených v bode 1.9 až 1.14 alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením
vyhotoveným podľa predpisov platných v krajine jeho sídla.
1.17 Ak má záujemca/uchádzač sídlo v členskom štáte inom ako Slovenská republika a právo tohto členského štátu
neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, možno ho podľa § 26 ods. 5 zákona nahradiť vyhlásením urobeným pred
súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v
krajine pôvodu alebo v krajine sídla záujemcu/uchádzača.
1.18 Za závažné porušenie odborných povinností sa rozumie najmä účasť na dohode obmedzujúcej súťaž vo verejnom
obstarávaní porušenie zákazu nelegálneho zamestnávania, za ktoré bola právoplatne uložená pokuta, a iné hrubé
porušenie práva alebo hrubé porušenie zmluvných povinností, ktoré možno preukázať konečným rozhodnutím
príslušného orgánu verejnej moci. Lehota podľa odseku 1.8 plynie odo dňa, kedy sa rozhodnutie stane konečným.
1.19 Konečným rozhodnutím príslušného orgánu verejnej moci sa rozumie: a) Právoplatné rozhodnutie príslušného
správneho orgánu, proti ktorému nie je možné podať žalobu,
b) právoplatné rozhodnutie príslušného správneho orgánu, proti ktorému nebola podaná žaloba,
c) právoplatné rozhodnutie súdu, ktorým bola žaloba proti rozhodnutiu alebo postupu správneho orgánu zamietnutá
alebo konanie zastavené alebo d) iný právoplatný rozsudok súdu.
1.20 Podmienku účasti týkajúcu sa osobného postavenia podľa odseku 1.8 spĺňa aj ten, komu nebola uložená pokuta
alebo mu bola uložená znížená pokuta podľa osobitného predpisu.
1.21 Splnenie podmienok účasti podľa § 26 ods. 1 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní preukazuje verejný
obstarávateľ.
1.22 Uchádzač, ktorého tvorí skupina dodávateľov, preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného
postavenia za každého člena skupiny osobitne. Splnenie podmienky účasti podľa § 26 ods.1 písm. f) preukazuje člen
skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.
1.23 Splnenie podmienok účasti môže uchádzač preukázať čestným vyhlásením, pričom doklady, preukazujúce splnenie
podmienok účasti predloží verejnému obstarávateľovi úspešný uchádzač podľa § 44 ods. 1 zákona o verejnom
obstarávaní v čase a spôsobom, určeným verejným obstarávateľom v súťažných podkladoch.
Zdôvodnenie použitia podmienky účasti: Preukázanie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia vyžaduje
zákon o verejnom obstarávaní.
Ekonomické a finančné postavenie
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti
Uchádzač predloží: vyjadrenie banky (bánk) alebo pobočky zahraničnej banky alebo zahraničnej banky (v originálnom
vyhotovení alebo v úradne osvedčenej kópii tohto dokumentu, nie starším ako 3 mesiace ku dňu uplynutia lehoty na
predkladanie ponúk), v ktorej má uchádzač otvorený resp. vedený účet; v predmetnom vyjadrení banka, pobočka
zahraničnej banky alebo zahraničná banka potvrdí, že: - uchádzač nebol a ani nie v nepovolenom debete, - uchádzač je
schopný plniť svoje finančné záväzky, - v prípade splácania úveru uchádzač dodržuje splátkový kalendár, - účet
uchádzača nie je predmetom exekúcie. čestné vyhlásenie, že v iných bankách, pobočkách zahraničných bánk alebo
zahraničných bankách, ako tých, ktorých vyjadrenia predkladá, nemá vedené účty ani záväzky a že uchádzač nemá v
ďalších bankách záväzky vyplývajúce so splácaním úveru po lehote splatnosti, podpísané štatutárnym orgánom alebo
iným zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača v záväzkových vzťahoch. Odôvodnenie
podmienky účasti podľa § 32 ods. 6 zákona: Zámerom uvedenej požiadavky je zabezpečenie účasti na verejnom
obstarávaní uchádzačov s dostatočne stabilným finančným zázemím. Verejný obstarávateľ touto požiadavkou vytvára
predpoklad, že pri plnení zmluvy nenastane problém so zabezpečovaním financovania predmetu zo strany úspešného
uchádzača.
Technická alebo odborná spôsobilosť
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti
Uchádzač preukáže technickú alebo odbornú spôsobilosť predložením originálnych dokladov alebo ich úradne overených
kópií.
1.1 Uchádzač predloží podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní zoznam dodávok tovaru ako je
predmet zákazky za predchádzajúce 3 roky (2010,2011,2012) s uvedením cien , lehôt dodania a odberateľov , ak
odberateľom :
a) bol verejný obstarávateľ podľa zákona o verejnom obstarávaní, dôkaz o plnení potvrdí tento verejný obstarávateľ,
alebo
b) bola iná osoba ako verejný obstarávateľ, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak to nie je možné, uchádzač predloží
čestné vyhlásenie o dodávke tovaru.
K zoznamu uchádzač pripojí potvrdenia (referenčné listy) o uspokojivom dodaní tovaru rovnakého alebo podobného
charakteru, ktoré budú obsahovať nasledovné údaje : identifikačné údaje názov /obchodné meno odberateľa, sídlo/
miesto podnikania odberateľa, IČO s kontaktnými údajmi odberateľov vrátane telefónnych čísiel, u ktorých je možné
overenie predkladaných informácií.
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Minimálna požadovaná úroveň štandardov (ak je to uplatniteľné)
1.2 Verejný obstarávateľ požaduje zdokladovať v zozname dodávok tovaru ( potvrdeniami) spolu za predchádzajúce 3
roky, t.j. 2010,2011 a 2012 minimálny finančný objem dodávok 150 000,- Eur bez DPH, s tým, že minimálny objem na
jednu dodávku referenciu je 60 000,- Eur bez DPH.
Ak ponuku predkladá skupina dodávateľov podľa § 31 zákona o verejnom obstarávaní, skupina dodávateľov preukazuje
splnenie podmienok účasti podľa § 31 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní .
Odôvodnenie primeranosti podmienky účasti : Zoznam dodávok tovaru má garantovať odborné a kvalitné plnenie
zákazky ako aj preukázanie skúsenosti uchádzača s plnením zmlúv rovnakého alebo podobného charakteru ako je
predmet zákazky a to s prihliadnutím na finančný objem požadovaného predmetu zákazky. Požiadavka je
nediskriminačná a postačuje verejnému obstarávateľovi k prevereniu schopnosti uchádzača dodávať verejnému
obstarávateľovi obdobný objem predmetu plnenia.

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

IV.3.
IV.3.2.
IV.3.3.

IV.3.4.
IV.3.6.

IV.3.7.

Druh postupu
Druh postupu
Verejná súťaž
KRITÉRIÁ NA VYHODNOTENIE PONÚK
Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Použije sa elektronická aukcia
Áno
Verejný obstarávateľ použije za účelom zostavenia poradia ponúk elektronickú aukciu podľa § 43 zákona o verejnom
obstarávaní. Po úvodnom úplnom vyhodnotení ponúk bude verejný obstarávateľ pokračovať v postupezadávania
zákazky elektronickou aukciou. Podrobné informácie o elektronickej aukcii (technické zabezpečenie a priebeh
elektronickej aukcie) sú uvedené v súťažných podkladoch.
ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
Predchádzajúce oznámenie (oznámenia) týkajúce sa tejto zákazky
Nie
Podmienky na získanie súťažných podkladov a doplňujúcich dokumentov alebo informatívnych
dokumentov
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady alebo o prístup k dokumentom
Dátum a čas: 07.06.2013 10:00
Úhrada za súťažné podklady
Nie
Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
25.06.2013 10:00
Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Do termínu
Dátum: 30.09.2013
Podmienky otvárania ponúk
Dátum a čas: 25.06.2013 11:00
Miesto (ak sa uplatňuje)
Obecný úrad Rakovice, 922 08 Rakovice 42, zasadačka starostu obce.
Osoby oprávnené zúčastniť sa na otváraní ponúk (ak sa uplatňuje)
Otváranie obálok je neverejné. Na otváraní obálok s ponukami sa zúčastní len komisia menovaná na otváranie a
vyhodnotenie ponúk bez prítomnosti uchádzačov v zmysle § 43 ods. 3 zákona o VO.

ODDIEL VI. DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
VI.1.
VI.2.
VI.3.

Toto obstarávanie sa bude opakovať
Nie
Zákazka sa týka projektu /programu financovaného z fondov EÚ
Nie
Ďalšie informácie
(1) Súťažné podklady si záujemcovia vyžiadajú formou písomnej alebo elektronickej žiadosti doručenej na adresu
kontaktného miesta verejného obstarávateľa: Obecný úrad Rakovice, 922 08 Rakovice 42. Žiadosť musí obsahovať
kompletné identifikačné údaje žiadateľa (názov, adresa sídla, adresa doručovania v prípade, že je iná ako adresa sídla),
uvedený predmet žiadosti (čo sa žiada), meno referenta zodpovedného za žiadosť a jeho telefónne číslo. Žiadosť musí
byť napísaná v slovenskom alebo českom jazyku. Na žiadosti doručené na inú adresu, alebo v inom jazyku alebo
nezrozumiteľné žiadosti sa nebude reagovať. Po doručení kompletnej žiadosti budú záujemcovi na poštovú adresu
doručené súťažné podklady. Tie budú poskytnuté výlučne v tlačenej forme. Verejný obstarávateľ odporúča záujemcom,
aby si vyžiadali súťažné podklady aj vtedy, ak získali tieto súťažné podklady od inej fyzickej alebo právnickej osoby. V
prípade, že verejný obstarávateľ nebude poznať identifikačné údaje resp. kontaktné údaje na záujemcov, nevie im
zabezpečiť doručenie vysvetlení, zmien a iných informácií, ktoré by mohli mať vplyv na vypracovanie kvalifikovanej
ponuky k tejto súťaži. V prípade, že si potenciálny záujemca nevyžiada súťažné podklady, koná tak na vlastnú
zodpovednosť a vlastné riziko. (2) Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky, dokladov,
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ktorými preukazuje splnenie podmienok účasti a iných dokladov súvisiacich s týmto oznámením, znáša
záujemca/uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi, a to bez ohľadu na výsledok verejného
obstarávania. (3) Akákoľvek komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi bude výlučne v
slovenskom jazyku a písomnou alebo elektronickou formou. Zo strany záujemcu/uchádzača bude akceptovaný aj český
jazyk. Pri poskytnutí informácií elektronickými prostriedkami, napríklad elektronickou poštou, faxom a pod. (ďalej len
elektronické prostriedky), ktorými nemožno trvalo zachytiť ich obsah, tieto informácie sa doručia aj v písomnej forme,
najneskôr do 3 dní odo dňa odoslania informácie elektronickými prostriedkami, pri DODRŽANÍ stanovených lehôt. Pri
zistení rozdielov medzi obsahom informácie bez trvalého zachytenia obsahu a informácie doručenej v písomnej forme je
rozhodujúca písomná forma. (4) Uchádzač môže preukázať splnenie podmienok účasti čestným vyhlásením uchádzača
podľa § 32 ods. 8 zákona o verejnom obstarávaní, pričom doklady, preukazujúce splnenie podmienok účasti predkladá
verejnému obstarávateľovi len úspešný uchádzač podľa § 44 ods. 1 v čase a spôsobom určeným verejným
obstarávateľom v súťažných podkladoch. Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti uchádzačov so sídlom mimo
územia Slovenskej republiky musia byť predložené v pôvodnom jazyku a súčasne musia byť úradne preložené do
slovenského jazyka okrem dokladov predložených v českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je
preklad v štátnom jazyku.
Dátum odoslania tohto oznámenia
24.05.2013
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