Urbársky spolok obce Nižná Boca, pozemkové spoločenstvo
Projekt : Úprava existujúceho turistického chodníka k rozhľadni Krajčov vrch
Druh zákazky : stavebné práce

Súťažné podklady
na zabezpečenie predmetu zákazky podľa Usmernenia PPA č.8/2017 k obstarávaniu tovarov,
stavebných prác a služieb financovaných z PRV SR 2014 – 2020 v aktuálnom znení
1.

Identifikačné údaje obstarávateľa :
Názov:

Urbársky spolok obce Nižná Boca , pozemkové
spoločenstvo
Sídlo :
Nižná Boca 74, 032 34 Malužiná
Zastúpené :
Ing. Róbert Gombárik, predseda
IČO :
36145882
DIČ :
2021443677
IČ DPH:
SK2021443677
Bankové spojenie :
Slovenská sporiteľňa a.s.
IBAN :
SK11 0900 0000 0000 5676 5854
Telefonický kontakt:
0907394 307
E – mail :
urbar@urbarniznaboca.sk
Webové sídlo (internetová adresa) : https://urbarniznaboca.sk
Kontaktná osoba pre zabezpečenie obstarávania: Dana Kičinová
Adresa : Moyzesova 177/9, 033 01 Liptovský Hrádok
Telefón : 0910 955456, e-mail : dana.kicinova@gmail.com
2. Druh zákazky: zákazka na uskutočnenie stavebných prác
3. Názov zákazky : „Úprava existujúceho turistického chodníka k rozhľadni Krajčov vrch“
4. Predpokladaná hodnota zákazky : cena bez DPH je 29 537,82€
5. Hlavné miesto stavby : extravilán obce Nižná Boca, stavba je navrhnutá na pozemkoch parc. č.
KNC 2052/1 (KNE 2052), okres : Liptovský Mikuláš, kraj : Žilinský, SR.
6. Komplexnosť dodávky : Uchádzač predloží ponuku na celý predmet obstarávania určený
výkazom výmer, bez jeho delenia a bez variantných riešení.
7. Obhliadka miesta : v prípade dodania predmetu zákazky obhliadku miesta stavby
Obstarávateľ neorganizuje, avšak záujemca môže vykonať obhliadku stavu chodníka, aby si sám
overil a získal všetky potrebné informácie, ktoré bude potrebovať pre prípravu spracovania
ponuky. Výdavky spojené s touto obhliadkou znáša záujemca. Pre záujemcov, ktorí prejavia
záujem o vykonanie ohliadky miesta stavby, je kontaktnou osobou je Ing. arch. Igor Karkošiak,
0910 790 790.
8. Výsledok verejného obstarávania : Zmluva o dielo a podmienky jej uzavretia
8.1 Výsledkom verejného obstarávania bude uzavretie zmluvy o dielo s úspešným uchádzačom.
Návrh zmluvy o dielo je prílohou súťažných podkladov.
8.2 Úspešný uchádzač pred podpisom Zmluvy o dielo zákazky doručí obstarávateľovi:
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ak je fyzická osoba, originál alebo úradne overenú fotokópiu výpisu z registra trestov
úspešného uchádzača, ktoré v deň odoslania ponuky obstarávateľovi nebudú starší ako 3
mesiace
ak je právnická osoba, originály alebo úradne overené fotokópie výpisov z registra trestov
všetkých členov Štatutárneho orgánu víťazného uchádzača, všetkých členov dozornej rady
víťazného uchádzača (ak sú), prípadne prokuristov (ak sú), ktoré v deň odoslania ponuky
obstarávateľovi nebudú staršie ako 3 mesiace. Ak má osoba podľa predchádzajúcej vety
trvalý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho trvalého pobytu uvedený
dokument ani iný rovnocenný dokument, dokument možno nahradiť čestným vyhlásením
tejto osoby podľa predpisov platných v štáte jej trvalého pobytu. Čestné vyhlásenie nebude
v deň odoslania ponuky obstarávateľovi staršie ako 3 mesiace
ak je úspešný uchádzač právnická osoba, originál alebo úradne overenú fotokópiu výpisu
z registra trestov právnickej osoby, ktoré v deň odoslania ponuky obstarávateľovi nebudú
staršie ako 3 mesiace,
ak je úspešný uchádzač právnická osoba, má sídlo mimo územia Slovenskej republiky a štát
jeho sídla výpis z registra trestov právnických osôb ani iný rovnocenný dokument nevydáva,
dokument možno nahradiť čestným vyhlásením Víťazného uchádzača podľa predpisov
platných v štáte jeho sídla. Čestné vyhlásenie nebude v deň odoslania Ponuky
Obstarávateľovi staršie ako 3 mesiace (ak Obstarávateľ nestanovil vo Výzve na
predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch kratšiu lehotu).

V prípade, že uchádzač predloží ponuku, považuje to obstarávateľ, že súhlasí so zmluvnými
a obchodnými podmienkami. Zmluva bude uzavretá v súlade s podmienkami týchto súťažných
podkladov a ponukou úspešného uchádzača. Zmluvu do ponuky nepredkladá.
V prípade, že uchádzač už má doklady uvedené v bode 8.2 súťažných podkladov, môže tieto
doklady doložiť do svojej ponuky a obstarávateľ ho nebude vyzývať na ich predloženie ak
bude v súťaži úspešný.
9. Zdroj finančných prostriedkov : stavba bude financovaná z MAS_097/6.4/2 pre opatrenie
6, podopatrenie 6.4. Podpora na investície do vytvárania a rozvoja nepoľnohospodárskych
činností
10. Opis predmetu zákazky : Na stavbu bola spracovaná projektová dokumentácia pod názvom
„Úprava existujúceho turistického chodníka k rozhľadni Krajčov vrch“, Ing. arch. Igorom
Karkošiakom, Moyzesova 176, 03301 Liptovský Hrádok. Rozsah stavby je určený výkazom
výmer, projektovou dokumentáciou a podmienkami verejného obstarávania.
Predmet dodávky tvoria stavebné práce na obnove existujúceho chodníka k rozhľadni Krajčov
vrch a doplnenie náučného chodníka formou informačných tabúľ. Dĺžka chodníka je 350m.
Povrchové úpravy spočívajú vo vylepšení chodníka prostredníctvom prírodného kameniva,
sklonové pomery sa zlepšia osadením terénnych schodov – z dreveného masívu 180/180 mm,
v kombinácii štrkového zásypu frakcie 8-32mm. Osadením odvodňovacích žľabov zhotovených
z hranolov 100/100 mm, dna z fošne 50/300 mm sa zamedzí erózii povrchu chodníka .
Navrhnutá je aj drobná drevená architektúra a to oddychové lavice, drevené sedáky, drevené
smetné koše a informačné tabule.
Technické a kvalitatívne požiadavky na predmet zákazky :
 V súvislosti s označením niektorých materiálov a výrobkov vo výkaze výmer obchodným
názvom, odkazom na výrobcu, výrobný postup, typ, oblasť alebo miesto pôvodu obstarávateľ
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umožňuje predložiť ekvivalent, ktorý má identické technické parametre, úžitkové a kvalitatívne
vlastnosti. Ponúknutý ekvivalent musí spĺňať všetky príslušné technické normy, právne
a bezpečnostné predpisy, týkajúce sa predmetných výrobkov.
 Na túto skutočnosť uchádzač upozorní v samostatnej prílohe k rozpočtu, kde uvedie ponúkané
„ekvivalenty“ a predloží opis (názov, výrobca, technické a kvalitatívne parametre .....), prípadne
aj fotografie ( prospekty, obrázky) ním ponúkaného ekvivalentu ak ich má k dispozícii.
 Posúdenie ekvivalentnosti je výlučne v kompetencii obstarávateľa.
 Ak uchádzač nevyužije možnosť použitia ekvivalentu a neuvedie vo svojej ponuke opisy ním
ponúkaného ekvivalentu, bude mať
obstarávateľ za to, že uchádzač uvažoval s tým
materiálom, technológiou, prípadne výrobkom, ktorého obchodný názov uviedol obstarávateľ.
 Všetky dodávky súvisiace s realizáciou predmetu zákazky musia byť dodané ako nové dodávky
/tovary – nie je prípustné dodať tovary staršie, repasované, použité a pod. Všetky materiály a
technológie použité v procese realizácie musia byť platne certifikované, resp. musia byť v
súlade so zákonom o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody.
13. Predpokladaný termín dodania predmetu zákazky : je do 185 kalendárnych dní, predpoklad
realizácie je v roku 2022
Začatie realizácie stavby : do 5 kalendárnych dní odo dňa odovzdania a prevzatia staveniska
14. Oprávnení uchádzači – podmienky účasti :
14.1. Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia a to :
14.1.1 preukazuje uchádzač doložením dokladu o oprávnení uskutočňovať stavebné práce a to
originál alebo úradne osvedčená fotokópia dokladu, ktorý preukáže oprávnenie realizovať
predmet zákazky (výpis z obchodného registra, výpis zo živnostenského registra), ktoré
v deň odoslania ponuky verejnému obstarávateľovi nebudú staršie ako 3 mesiace.
14.1.2 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.
Oprávnenie poskytovať predmet zákazky preukazuje člen skupiny dodávateľov len vo
vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.
15. Finančné a ekonomické postavenie podľa – sa nevyžaduje
16. Technická a odborná spôsobilosť
16.1 Uchádzač musí spĺňať podmienky týkajúce sa technickej a odbornej spôsobilosti a to :
16.1.1 Uchádzač preukáže splnenie podmienky účasti technickej spôsobilosti alebo odbornej
spôsobilosti a to : predložením referencie od jedného alebo niekoľkých užívateľov stavieb,
ktorým uchádzač uskutočnil stavebné práce obdobného charakteru, ako je predmet zákazky,
a to v období 5 rokov predchádzajúcich dňu odoslania ponuky verejnému obstarávateľovi
referencie sa môžu týkať všetkých pozemných aj inžinierskych stavieb.
16.1.2 Minimálny požiadavky na referencie :
- Uchádzač predloží jednu referenciu, na preukázanie realizácie stavebných prác v hodnote
min. 25 666,-€ ceny bez DPH alebo najmenej dve referencie, ak každá z nich preukáže
realizáciu stavebných prác v hodnote min. 18 912,-€ ceny bez DPH
- Uchádzač môže predložiť viac referencií od rovnakého užívateľa stavby, ak sú vystavené
k realizácii rôznych stavieb. Referencie nemôžu byť staršie ako 5 rokov ku dňu odoslania
ponuky. V prípadoch ak sa na prácach uchádzač podieľal ako subdodávateľ doručí aj
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16.1.3

16.1.4

16.1.5

16.1.6

fotokópiu zmluvy, na základe ktorej bola príslušná investícia vzťahujúca sa k referenciám
realizovaná a zároveň referenciu vystavenú hlavnému dodávateľovi stavebných prác.
Každá referencia musí byť:
a) originál alebo úradne overená fotokópia (s výnimkou referencie podľa bodu 16.1.5),
b) podpísaná užívateľom stavby,
c) s dátumom a podpisom Štatutárneho orgánu Uchádzača a s odtlačkom pečiatky
Uchádzača, na spodnej strane referencie.
Každá referencia musí obsahovať všetky náležitosti uvedené v nezáväznom vzore referencie,
ktorá tvorí Prílohu č.4 súťažných podkladov. Uchádzač nie je povinný použiť vzor referencie,
ktorý je prílohou, avšak referencia musí obsahovať všetky náležitosti uvedené vo vzore.
Obstarávateľ akceptuje fotokópiu referencií z údajov o hospodárskom subjekte vedených v
informačných systémoch Úradu pre verejné obstarávanie podľa Zákona, v registri –
Evidencia referencií. Referencie nemôžu byť v deň odoslania Ponuky Obstarávateľovi
staršia ako 5 rokov a fotokópia referencie musí byť podpísaná Štatutárnym orgánom
uchádzača, s uvedením dátumu podpisu a s odtlačkom pečiatky uchádzača.
V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom
obstarávaní, tento preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa technickej
spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti za všetkých členov skupiny spoločne.

17. Spôsob predloženia ponuky :
Uchádzač, ktorý je oprávnený dodať predmet zákazky, predloží iba jednu cenovú ponuku.
Ponuky sa predkladajú v písomnej forme v uzatvorenom nepriehľadnom obale a to výlučne
doporučenou poštou ako doporučená zásielka v termíne do : 26.4.2021 do 14:00 hod.
miestneho času.
Adresa doručenia :
Urbársky spolok obce Nižná Boca , pozemkové spoločenstvo
Nižná Boca 74, 032 34 Malužiná
Označenie obálky ponuky :
Adresa doručenia
Obchodné meno a sídlo, resp. miesto podnikania uchádzača
Označenie : „Neotvárať“
Označenie heslom : „Chodník Nižná Boca“
18. Lehota viazanosti ponuky je stanovená : do 31.10.2021
19. Obsah ponuky a požiadavky na ponuku :
Ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať nasledovné:
19.1 Identifikačné údaje uchádzača - v súlade so vzorom, ktorý tvorí Prílohu č.1 súťažných
podkladov
19.2 Cenovú ponuku - Návrh na plnenie kritéria - v súlade so vzorom, ktorý tvorí Prílohu č.2
súťažných podkladov. Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, na túto skutočnosť upozorní
v cenovej ponuke
19.3 Originál alebo úradne osvedčená fotokópia dokladu, ktorý preukáže oprávnenie realizovať
predmet zákazky(výpis z obchodného registra, výpis zo živnostenského registra), ktoré
v deň odoslania ponuky verejnému obstarávateľovi nebudú staršie ako 3 mesiace.
19.4 Pokiaľ má uchádzač sídlo mimo SR, originál alebo overená fotokópia dokladu, ktorý podľa
právneho poriadku štátu, v ktorom má uchádzač sídlo, dostatočne preukazuje oprávnenie
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19.5

19.6

19.7
19.8
19.9

uchádzača realizovať predmet zákazky a ktorý v deň odoslania ponuky Obstarávateľovi
nebude starší ako 3 mesiace
Štruktúrovaný rozpočet podľa výkazu výmer v elektronickej podobe, na pamäťovom médiu
a zároveň v listinnej - podpísaný uchádzačom alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača.
Ak uchádzač ponúkne náhradu, týkajúcu sa špecifikácie predmetu obstarávania –
„ekvivalent“ postupuje v súlade s bodom 11.2 tejto výzvy - Príloha č.3
Referencie – v súlade s nezáväzným vzorom, ktorý tvorí Prílohu č.6 , v prípade, že uchádzač
použije iný druh referencie musí táto obsahovať min. všetky náležitosti uvedené
v predkladanom vzore
Čestné vyhlásenie uchádzača podľa Prílohy č. 5a resp. Prílohy č. 5b, v závislosti podľa toho či
sa jedná o právnickú osobu alebo fyzickú osobu.
Požiadavka v súlade
s bodom 8.2, ale iba v prípade, že uchádzač ju sám chce predložiť

Požiadavky na ponuku :
a) Uchádzač predloží dve originál ponuky alebo dve úradne overené fotokópie ponuky
b) Ponuka a všetky jej prílohy, s výnimkou referencií, nemôžu byť v deň odoslania ponuky
obstarávateľovi staršie ako 3 mesiace. Referencie nesmú byť staršie ako 5 rokov
c) Ponuka musí byť podpísaná štatutárnym orgánom uchádzača alebo osobou
splnomocnenou na tento úkon, musí obsahovať otlačok pečiatky uchádzača a dátum
vyhotovenia ponuky
d) Originál alebo úradne overená fotokópia plnomocenstva. Plnomocenstvo musí obsahovať
identifikačné údaje uchádzača a splnomocnenej osoby, jednoznačné vymedzenie úkonov,
na ktoré sa plná moc udeľuje, úradne overený podpis Štatutárneho orgánu Uchádzača
a deň udelenia plnomocenstva,
20 . Otváranie obálok s ponukami a vyhodnotenie ponúk :
20.1 Otváranie obálok je verejné a uskutoční sa na adrese Urbársky spolok obce Nižná Boca,
pozemkové spoločenstvo, Nižná Boca 74, 032 34 Malužiná, dňa 26.4.2021 o 14:15 h
miestneho času.
20.2 Vyhodnotenie ponúk je neverejné, vyhodnocovať doručené ponuky bude
komisia
menovaná predsedom urbáru, na adrese obstarávateľa dňa 26.4.2021 o 14:30 h.
20.3 Obstarávateľ má možnosť predĺženia lehoty na predkladanie ponúk, v súvislosti so
zabezpečením kompletnej ponuky od uchádzača a to o 5 pracovných dní. V prípade, že nastane
táto skutočnosť, obstarávateľ bude všetkých záujemcov informovať emailom a záujemcovia sú
povinní potvrdiť emailom prijatie tohto oznámenia, zároveň zverejní oznámenie o výzve na
predkladanie ponúk s predĺženou lehotou aj na webovom sídle urbárskeho spoločenstva
21. Kritéria na vyhodnotenie ponúk a pravidlo ich uplatnenia :
Vyhodnotenie vykoná komisia a jediným kritériom je celková cena bez DPH.
Do hodnotenia budú zaradené len také ponuky, ktoré splnili podmienky účasti a požiadavky
na obsah ponuky v súlade s bodom 14/, 16 a 19/ týchto súťažných podkladov.
Hodnotenie ponúk podľa stanoveného kritéria : Ponuke s najnižšou cenou bude určené prvé
poradie. Ostatné ponuky budú zaradené do poradia podľa výšky ponúknutej celkovej ceny
(druhé poradie, atď.) a budú kvalifikované ako neúspešné.
22. Mena a ceny uvádzané v ponuke:
5

Urbársky spolok obce Nižná Boca, pozemkové spoločenstvo
Projekt : Úprava existujúceho turistického chodníka k rozhľadni Krajčov vrch
Druh zákazky : stavebné práce

Navrhovaná zmluvná cena musí byť stanovená podľa zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení
neskorších predpisov. Uchádzačom navrhovaná cena bude vyjadrená v EUR.
Uchádzač uvedie navrhovanú cenu v zložení :
Navrhovaná zmluvná cena bez DPH
Uchádzač uvedie informáciu či je platca DPH.
23. Jazyk, v ktorom možno predložiť ponuky
Štátny jazyk, slovenský jazyk. Ak je doklad alebo dokument vyhotovený v cudzom jazyku,
predkladá sa spolu s jeho úradným prekladom do štátneho jazyka opatrený úradnou pečiatkou
prekladateľa; v tomto prípade platí a bude posúdená slovenská verzia to neplatí pre ponuky,
doklady a dokumenty vyhotovené v českom jazyku
24. Konflikt záujmov
Obstarávateľ zabezpečí, aby v tomto verejnom obstarávaní nedošlo ku konfliktu záujmov, ktorý
by mohol narušiť alebo obmedziť hospodársku súťaž alebo porušiť princíp transparentnosti a
princíp rovnakého zaobchádzania v súlade s usmernením PPA.
25. Podmienky a požiadavky verejného obstarávateľa pre zabezpečenie predmetu zákazky:
- Zmluva bude uzatvorená v súlade s návrhom zmluvy, ktorý tvorí prílohu súťažných podkladov
podľa §536 a násl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v platnom znení v súlade
s podmienkami týchto súťažných podkladov a ponukou úspešného uchádzača. Úspešný
uchádzač berie na vedomie, že obstarávateľ je povinný v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z.
o verejnom obstarávaní a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobode informácií povinný zverejniť
uzavretú zmluvu o dielo.
- Záruka za stavebné práce : bude 60 mesiacov odo dňa odovzdania a prevzatia diela
- Cenu za zhotovenie diela zaplatí obstarávateľ na základe faktúr, ktoré zhotoviteľ doručí
objednávateľovi a to za dielo skutočne vykonané. Faktúra sa považuje za doručenú, ak bola
doručená ako doporučená zásielka alebo bola osobne prevzatá s a dátum prevzatia bude
potvrdený jej podpisom. Prílohou faktúry musí byť súpis fakturovaných prác.
- Splatnosť faktúry je stanovená do 14 dní.
- Faktúra musí obsahovať náležitosti podľa § 74 Zákona č. 222/2004 Z. z. v znení neskorších
predpisov. obstarávateľ skontroluje údaje, uvedené vo faktúre do 3 pracovných dní a
v prípade zistených rozdielov môže objednávateľ faktúru vrátiť k prepracovaniu. Ak
v uvedenej lehote nezašle objednávateľ faktúru k prepracovaniu považuje sa za schválenú.
- Zmluva so zhotoviteľom sa uzatvára na dobu určitú, pričom táto zmluva sa stáva platnou
dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť nadobudne po nadobudnutí
účinnosti zmluvy o schválení nenávratného príspevku pre obstarávateľa.
- Objednávateľ požaduje, aby zhotoviteľ sa zaviazal strpieť výkon kontroly/ auditu/ overovania
súvisiaceho s dodaním predmetu zákazky, kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy
o poskytnutí nenávratného príspevku, a to oprávnenými osobami a taktiež poskytnúť
potrebnú súčinnosť v súlade s návrhom zmluvy o dielo
- Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou, predložením cenovej ponuky, resp. účasťou na
obhliadke miesta, znáša uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi
a bez ohľadu na výsledky prieskumu. Ponuky doručené na adresu obstarávateľa v zmysle
súťažných podmienok v lehote na predkladanie ponúk sa uchádzačom nevracajú. Zostávajú
ako súčasť dokumentácie súťaže
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Projekt : Úprava existujúceho turistického chodníka k rozhľadni Krajčov vrch
Druh zákazky : stavebné práce

- Prípadné nejasnosti je možné konzultovať s kontaktnou osobou: Dana Kičinová, Moyzesova
177/9, 033 01 Liptovský Hrádok
- Obstarávateľ si vyhradzuje právo prieskum nevyhodnocovať a zrušiť ho, ak ani jeden uchádzač
nedoručil ponuku, ani jedna z predložených ponúk nezodpovedá požiadavkám určených m
obstarávateľom, ak sa podstatne zmenili okolnosti, za ktorých bola súťaž vyhlásená a nebolo
možné ich predvídať
- Obstarávateľ môže požiadať uchádzača o vysvetlenie ponuky
- Po vyhodnotení ponúk bude všetkým uchádzačom elektronicky - emailom odoslané
oznámenie o výsledku vyhodnotenia na kontaktný email.

V Nižnej Boci, dňa 15.03.2021
Schválil :
Ing. Róbert Gombárik

Ing. arch. Igor Karkošiak

Vypracoval :
Dana Kičinová, osoba poverená VO
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Prílohy:
1. Súťažné podklady
2. Príloha č.1 – Identifikačné údaje
3. Príloha č.2 – Cenová ponuka za predmet zákazky
4. Príloha č. 3 – Výkaz výmer
5. Príloha č. 4 - Návrh zmluvy o dielo
6. Príloha č. 5a a 5b – Čestné prehlásenie
7. Príloha č.6 – Vzor referencie
8. Príloha č. 7 – Projektová dokumentácia.
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