Verejný obstarávateľ:
Obec Stretava
Stretava 12, 072 13 Stretava
Príloha č. 8

Zákazka s nízkou hodnotou v zmysle § 117 ZVO
na uskutočnenie stavebných prác

SÚŤAŽNÉ PODKLADY
Názov predmetu zákazky:

„Rekonštrukcia miestnych komunikácií a
výstavba chodníkov v obci Stretava.“
Štatutárny zástupca verejného obstarávateľa
Roman Hudy, v. r.
starosta obce

Za súlad súťažných podkladov so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
(ďalej len „ZVO“) zodpovedá:

PhDr. Tomáš Doležal, PhD., v. r.
osoba vykonávajúca proces verejného obstarávania

Miesto a dátum vypracovania súťažných podkladov
Stretava, 23. 02. 2021
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A. POKYNY PRE UCHÁDZAČOV
Časť I.
VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE
1.1

Identifikácia verejného obstarávateľa
Názov organizácie:
Obec Stretava
Sídlo organizácie:
Stretava 12, 072 13 Stretava
Štatutárny zástupca: Roman Hudy, starosta obce
IČO:
00325821
DIČ:
2020742603
Kontaktná osoba:
Roman Hudy, starosta obce
Telefón:
+421 56 64 97 204, +421 904 929 258
E-mail:
stretava@stretava.sk
WEB:
www.stretava.sk
Kontaktná osoba:
PhDr. Tomáš Doležal, PhD.
osoba vykonávajúca proces VO
Telefón:
+421 915 317 001
Email:
dolezal@dolmi-slovakia.sk
Komunikácia so záujemcami/uchádzačmi a verejným obstarávateľom bude v súlade s
§ 20 ZVO realizovaná písomne.
Verejný obstarávateľ uplatňuje ustanovenie § 112 ods. 6 ZVO, t. j. vyhodnotenie
splnenia podmienok účasti a vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek
na predmet zákazky sa uskutoční po vyhodnotení ponúk na základe kritérií
na vyhodnotenie ponúk.

1.2

Predmet zákazky
1.2.1 Názov predmetu zákazky: „Rekonštrukcia miestnych komunikácií a
výstavba chodníkov v obci Stretava“.
1.2.2 Predpokladaná hodnota predmetu zákazky: 151 951.82 EUR bez DPH
1.2.3 Spoločný slovník obstarávania (CPV):
Hlavný kód CPV: 45233161-5
1.2.4 Stručný opis predmetu zákazky:
Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác stavby „Rekonštrukcia
miestnych komunikácií a výstavba chodníkov v obci Stretava“, ktorá
pozostáva z týchto stavebných objektov: SO 01 – Rekonštrukcia miestnych
komunikácii, SO 02 – Výstavba chodníkov a SO 03 – Výstavba odstavnej
plochy a vjazdov.
1.2.5 Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí projektová dokumentácia a
výkaz výmer, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto súťažných podkladov
(ďalej len „SP“).
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1.3

Rozdelenie predmetu zákazky
Predmet zákazky nie je rozdelený na časti. Ponuku je potrebné predložiť na celý
predmet zákazky.

1.4

Variantné riešenie
1.4.1 Neumožňuje sa predložiť variantné riešenie.
1.4.2 Ak súčasťou ponuky bude aj variantné riešenie, toto variantné riešenie
nebude zaradené do vyhodnotenia a bude sa naň hľadieť, akoby nebolo
predložené.

1.5 Miesto a termín plnenia (dodania) predmetu zákazky
1.5.1 Miesto plnenia (dodania) predmetu zákazky: Obec Stretava, k. ú. Stretava, ( parcela
„E“ KN č. 1382/2, parcela „C“ KN č. 499/1, č. 497, č. 496, parcela „C“ KN č. 510, č. 502,
č. 552/1, č. 498, č. 548).
1.5.2 Termín plnenia (dodania) predmetu zákazky - verejný obstarávateľ určuje
termín plnenia (dodania) zákazky nasledovne:
1.5.2.1 Začiatok realizácie prác: do 5 pracovných dní odo dňa prevzatia
staveniska.
1.5.2.2 Ukončenie realizácie prác: najneskôr do 3 mesiacov odo
dňa prevzatia staveniska, najneskôr do 31. 07. 2021.
1.6

Zdroj finančných prostriedkov
Predmet zákazky bude financovaný fondov Európskej únie z Európskeho fondu
regionálneho rozvoja, Európsky sociálny fond na základe platnej zmluvy č. ZM_SEPIMRK2-2021-003555 a z rozpočtu obce Stretava.

1.7

Zmluva
1.7.1 Výsledkom postupu verejného obstarávania bude zmluva o dielo (ďalej len
„zmluva“) na predmet zákazky.
1.7.2 Požiadavky verejného obstarávateľa, uvedené v kapitole F. Obchodné
(zmluvné) podmienky dodania predmetu zákazky, sú pre uchádzača záväzné.

1.8

Lehota viazanosti ponuky
1.8.1 Uchádzač je svojou ponukou viazaný počas lehoty viazanosti ponúk.
1.8.2 Lehota viazanosti ponúk je stanovená do 31. 08. 2021.
1.8.3 Uchádzači sú svojou ponukou viazaní do uplynutia lehoty viazanosti ponúk,
verejným obstarávateľom určenej a oznámenej, prípadne do uplynutia
primerane predĺženej lehoty viazanosti ponúk, ak to bolo z procesných
dôvodov nevyhnutné.

Časť II.
DOROZUMIEVANIE A VYSVETĽOVANIE, KOMUNIKÁCIA
2.1

Dorozumievanie medzi verejným obstarávateľom a uchádzačom alebo
záujemcom, komunikácia
2.1.1 Verejný obstarávateľ bude pri komunikácii s uchádzačmi, resp. záujemcami
postupovať v zmysle § 20 ZVO prostredníctvom písomnej komunikácie (e-mail,
listinne poštou) tento spôsob komunikácie sa týka akejkoľvek komunikácie
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a podaní medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi počas
celého procesu verejného obstarávania. To neplatí pre podania a dokumenty
súvisiace s uplatnením námietok podľa § 170 ZVO, ktoré sa doručujú listinne
na kontaktnú adresu verejného obstarávateľa.
2.1.2 Vzájomná komunikácia a dorozumievanie medzi verejným obstarávateľom
a uchádzačmi v zmysle ZVO bude uskutočňovaná výhradne v slovenskom
jazyku spôsobom, ktorý zabezpečí úplnosť a obsah údajov uvedených
v ponuke a zaručí ochranu dôverných a osobných údajov.
2.1.3 Verejný obstarávateľ zverejní Výzvy na predkladanie ponúk v zmysle ZVO.
2.1.4 Pravidlá pre doručovanie – zásielka sa považuje za doručenú
záujemcovi/uchádzačovi, ak jej adresát bude mať objektívnu možnosť
oboznámiť sa s jej obsahom, tzn. akonáhle sa dostane zásielka do sféry jeho
dispozície.
2.2

Vysvetľovanie a doplnenie súťažných podkladov
2.2.1 Adresa stránky, kde je možný prístup ku kompletnej dokumentácií, súťažným
podkladom
k verejnému
obstarávaniu:
http://www.stretava.sk/-verejneobstaravanie
2.2.2 Podania a dokumenty súvisiace s uplatnením revíznych postupov sú medzi
verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi doručované e-mailom
alebo listinne. V prípade potreby vysvetliť údaje uvedené vo výzve na
predkladanie ponúk alebo v SP môže ktorýkoľvek zo záujemcov v stanovenej
lehote požiadať o ich vysvetlenie prostredníctvom e-mailom a listinne.
Vysvetlenie informácií uvedených vo výzve na predkladanie ponúk, v SP
alebo v inej sprievodnej dokumentácii verejný obstarávateľ bezodkladne
oznámi všetkým záujemcom, najneskôr však tri pracovné dni pred uplynutím
lehoty na predkladanie ponúk za predpokladu, že o vysvetlenie sa požiada
dostatočne vopred.
2.2.3 Verejný obstarávateľ primerane predĺži lehotu na predkladanie ponúk v súlade
s § 21 ods. 4 ZVO.

2.3

Obhliadka miesta dodania predmetu zákazky
Obhliadka miesta dodania predmetu zákazky je možná na základe požiadavky
záujemcov. Záujemcovia majú možnosť vykonať obhliadku miesta dodania (plnenia)
zákazky, aby si sami overili a získali potrebné informácie, ktoré budú potrebovať
na prípravu a spracovanie ponuky. Náklady spojené s obhliadkou znášajú
záujemcovia bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi.

Časť III.
PRÍPRAVA PONUKY
3.1

Vyhotovenie ponuky
3.1.1 Uchádzač predkladá ponuku v listinnej podobe v lehote na predkladanie
ponúk podľa požiadaviek uvedených v týchto SP.
3.1.2 Ponuka musí byť vyhotovená v zmysle § 49 ods. 1 písm. b) ZVO a zaslaná
poštou alebo doručená osobne na adresu verejného obstarávateľa.
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3.1.3 Doklady a dokumenty tvoriace obsah ponuky musia byť predložené v súlade
s výzvou na predkladanie ponúk a týmito SP.
3.1.4 V prípade, že uchádzač využije možnosť predkladania konkrétnych dokladov
na preukázanie splnenia podmienok účasti, je povinný originálne doklady alebo
ich úradne overené kópie (vrátane úradných prekladov) zaslať listinne.
3.1.5 V prípade, že sú doklady, ktorými uchádzač preukazuje splnenie podmienok
účasti vydávané orgánom verejnej správy (alebo inou povinnou inštitúciou)
priamo v digitálnej podobe, musí uchádzač zaslať na CD nosiči, resp. USB
nosiči.
3.1.6 Všetky doklady, dokumenty a vyhlásenia vystavené uchádzačom musia
byť podpísané osobami oprávnenými konať v mene uchádzača.
3.2

Jazyk ponuky
Ponuky a ďalšie doklady a dokumenty vo verejnom obstarávaní sa predkladajú
v štátnom jazyku – slovenský jazyk.

3.3

Mena a ceny uvádzané v ponuke
3.3.1 Navrhovaná zmluvná cena musí byť stanovená podľa zákona NR SR
č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR
č.87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách
v znení neskorších predpisov.
3.3.2 Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena bude vyjadrená v eurách (EUR).
Cena nesmie byť viazaná na inú menu.
3.3.3 Cenu – návrh na plnenie kritéria, uchádzač uvedie v prílohe č. 1. Ak je
uchádzač platcom dane z pridanej hodnoty (ďalej len “DPH“), navrhovanú
zmluvnú cenu uvedie v zložení:
3.3.3.1 navrhovaná zmluvná cena za celý predmet zákazky bez DPH,
3.3.3.2 vyčíslená hodnota DPH v EUR,
3.3.3.3 navrhovaná zmluvná cena za celý predmet zákazky vrátane DPH.
3.3.4 Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu
celkom v EUR s DPH. Na skutočnosť, že nie je platcom DPH upozorní/uvedie
v ponuke označením „Nie som platcom DPH“ a v cenovej ponuke uvedie
konečnú cenu. V takomto prípade je ním predložená cena ako konečná a
nemenná a bude považovaná za celkovú cenu s DPH (zmena postavenia
úspešného uchádzača na platcu DPH).

3.4

Zábezpeka
3.4.1 Zábezpeka ponuky sa nevyžaduje.

3.5

Obsah ponuky
3.5.1 Listinná ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať:
3.5.1.1 Identifikačné údaje uchádzača – podľa prílohy Identifikácia
uchádzača/skupiny dodávateľov. Tento titulný list je súčasťou SP.
3.5.1.2 Potvrdenia, doklady a dokumenty, ktorými uchádzač preukazuje
splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní, požadované
vo výzve na predkladanie ponúk a v SP kapitola B. Podmienky účasti
uchádzačov.
3.5.1.2.1 Podľa § 114 ods. 1 ZVO hospodársky subjekt (uchádzač)
môže predbežne nahradiť doklady určené verejným
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obstarávateľom na preukázanie splnenia podmienok
účasti jednotným európskym dokumentom podľa § 39
ZVO alebo čestným vyhlásením v ktorom vyhlási, že spĺňa
všetky podmienky účasti určené verejným obstarávateľom
a poskytne verejnému obstarávateľovi na požiadanie
doklady, ktoré čestným vyhlásením nahradil. Hospodársky
subjekt (uchádzač) môže v čestnom vyhlásení uviesť aj
informácie o dokladoch, ktoré sú priamo a bezodplatne
prístupné v elektronických databázach, vrátane informácií
potrebných na prístup do týchto databáz, a informácie
o dokladoch, ktoré verejnému obstarávateľovi predložil
v inom verejnom obstarávaní a sú naďalej platné.
Súhrnný materiál obsahujúci informácie o jednotnom
európskom dokumente je zverejnený na webovom sídle
Úradu
pre
verejné
obstarávanie
https://www.uvo.gov.sk/legislativametodikadohlad/jednotny-europsky-dokument-605.html.
Jednotný európsky dokument podľa § 39 ZVO uchádzač
predkladá len v prípade, že ním preukazuje splnenie
všetkých
podmienok
účasti
určených
verejným
obstarávateľom.
Vzor čestného vyhlásenia uchádzača k preukázaniu
podmienok účasti podľa § 114 ods. 1 ZVO je prílohou č. 7
SP. Čestné vyhlásenie uchádzač predkladá len v prípade,
že ním preukazuje splnenie všetkých podmienok účasti
určených verejným obstarávateľom.
3.5.1.2.2 Vzor čestného vyhlásenia uchádzača o skutočnostiach
podľa § 32 ods. 1 písm. f) ZVO (zákaz účasti vo verejnom
obstarávaní) je prílohou č. 6 SP.
3.5.1.3 V prípade skupiny dodávateľov vystavenú plnú moc pre jedného
z členov skupiny dodávateľov, ktorý bude oprávnený prijímať pokyny
za všetkých a konať v mene všetkých ostatných členov skupiny,
podpísanú všetkými členmi skupiny alebo osobou, resp. osobami
oprávnenými konať v danej veci za každého člena skupiny.
3.5.1.4 Identifikačné údaje uchádzača
3.5.1.5 Fotokópia dokladu o oprávnení dodávať tovar, poskytovať
službu resp. uskutočňovať stavebné práce. U právnických osôb
napr. výpis z obchodného registra, u fyzických osôb napr. výpis
zo živnostenského registra (stačí fotokópia).
3.5.1.6 Technologický postup výstavby
3.5.1.7 Projektový plán stavby
3.5.1.8 Harmonogram výstavby (časový plán výstavby)
3.5.1.9 Vyplnený Návrh uchádzača na plnenie kritérií – Príloha č. 3 tejto
Výzvy
3.5.1.10 Návrh Zmluvy o dielo vrátane príloh doplnený uchádzačom - –
Príloha č. 4 tejto Výzvy
3.5.1.11 Prehlásenie ochrana osobných údajov – Príloha č. 5 tejto Výzvy
3.5.1.12 Čestné vyhlásenie – Príloha č. 6 a č. 7 tejto Výzvy
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3.5.1.13 Referencia (1) na realizované zákazky s predmetom plnenia
rovnakého charakteru
3.6

Náklady na ponuku
3.6.1 Všetky výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač
bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi, bez ohľadu
na výsledok verejného obstarávania.
3.6.2 Ponuky doručené a predložené v lehote na predkladanie ponúk podľa bodu
4.3.1 SP sa uchádzačom nevracajú a zostávajú ako súčasť dokumentácie
zákazky.

Časť IV.
PREDKLADANIE PONÚK
4.1

Oprávnený uchádzač
4.1.1 Uchádzač na účely ZVO je fyzická osoba, právnická osoba alebo skupina
takýchto osôb, ktorá na trhu dodáva tovar, uskutočňuje stavebné práce
alebo poskytuje službu a predložila ponuku.
4.1.2 Verejného obstarávania sa v súlade s § 37 ods. 1 ZVO môže zúčastniť
skupina dodávateľov. V prípade, ak sa tejto zákazky zúčastní skupina
dodávateľov, resp. ak skupina dodávateľov predloží ponuku, uvedie to
vo svojej ponuke na samostatnom dokumente, ktorý bude podpísaný
oprávnenými zástupcami všetkých členov skupiny. V tomto dokumente
zároveň určia (splnomocnia) spomedzi seba jedného člena skupiny, s ktorým
bude verejný obstarávateľ komunikovať (uvedú kontaktné údaje
pre komunikáciu v danom verejnom obstarávaní) a ktorý bude zastupovať
všetkých členov skupiny v celom procese tohto verejného obstarávania.
Verejný obstarávateľ bude teda komunikovať len s určeným členom a nie
so všetkými členmi skupiny. Ak ponuku predloží skupina dodávateľov podľa
§ 37 ods.1 ZVO a jej ponuka bude prijatá, verejný obstarávateľ bude
vyžadovať od tejto skupiny aby vytvorili právnu formu v zmysle § 37 ods. 2
ZVO tak, aby zodpovedali za realizáciu spoločne a nerozdielne. Skupina
dodávateľov nemusí vytvoriť určitú právnu formu do predloženia ponuky.
V prípade, ak bude ponuka skupiny dodávateľov prijatá, tak všetci členovia
skupiny dodávateľov, z dôvodu riadneho plnenia zmluvy, budú povinní vytvoriť
medzi sebou určitú právnu formu (napr. podľa Občianskeho zákonníka, príp.
Obchodného zákonníka).
4.1.3 Podľa § 37 ods. 3 ZVO 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 a technickej
spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti preukazuje spoločne.

4.2

Predloženie ponuky
4.2.1 Uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku. Uchádzač nemôže byť v tom
istom postupe zadávania zákazky členom skupiny dodávateľov, ktorá
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predkladá ponuku. Verejný obstarávateľ vylúči uchádzača, ktorý je súčasne
členom skupiny dodávateľov.
4.2.2 Uchádzač predkladá ponuku v listinnej podobe alebo elektronicky e-mailom na
adresu verejného obstarávateľa a to v lehote na predkladanie ponúk podľa
požiadaviek uvedených v týchto SP. Ponuka musí byť predložená v čitateľnej
a reprodukovateľnej podobe.
4.2.3 Ak uchádzač nevypracoval ponuku sám, uvedie v ponuke osobu podľa § 49
ods. 5 ZVO, ktorej služby alebo podklady pri jej vypracovaní použil.
4.3

Lehota na predkladanie ponúk
4.3.1 Lehota na predkladanie ponúk uplynie 03. 03. 2021 do 12.00 hod.
4.3.2 Ponuka predložená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk sa nebude
vyhodnocovať.

4.4

Doplnenie, zmena a odvolanie ponuky
4.4.1 Uchádzač môže predloženú ponuku dodatočne doplniť, zmeniť alebo vziať
späť najneskôr do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk podľa bodu 4.3.1
SP.

Časť V.
OTVÁRANIE A VYHODNOTENIE PONÚK
5.1

Otváranie ponúk
5.1.1 Ponuky sa otvárajú na mieste a v čase uvedenom vo výzve na predkladanie
ponúk. Otváranie ponúk sa uskutoční dňa: 03. 03. 2021 o 14.00 hod. SEČ, na
mieste: Obec Stretava, Stretava 12, 072 13 Stretava, zasadačka obecného
úradu.
5.1.2 Verený obstarávateľ umožní účasť na otváraní ponúk všetkým uchádzačom,
ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk. Uchádzač môže byť
zastúpený osobou oprávnenou zúčastniť sa na otváraní ponúk za uchádzača.
Na otváraní ponúk môže byť uchádzač zastúpený štatutárnym orgánom alebo
členom štatutárneho orgánu uchádzača alebo osobou splnomocnenou na jeho
zastupovanie.
5.1.3 Uchádzač (fyzická osoba), štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu
uchádzača (právnická osoba) sa preukáže na otváraní ponúk preukazom
totožnosti. Poverený zástupca uchádzača alebo zástupca skupiny uchádzačov
sa preukáže aj splnomocnením (plnou mocou) na zastupovanie.
5.1.4 Pred otvorením ponúk sa overí ich neporušenosť. Komisia zverejní obchodné
mená alebo názvy, sídla, miesta podnikania alebo adresy pobytov všetkých
uchádzačov a ich návrhy na plnenie kritérií, ktoré sa dajú vyjadriť číslom;
ostatné údaje uvedené v ponuke sa nezverejňujú.
5.1.5 Verejný obstarávateľ najneskôr do piatich pracovných dní odo dňa otvárania
ponúk podľa § 52 ods. 2 ZVO pošle všetkým uchádzačom, ktorí predložili
ponuky v lehote na predkladanie ponúk, zápisnicu z ich otvárania, ktorá bude
obsahovať údaje zverejnené podľa § 52 ods. 2 ZVO.
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5.2

Vyhodnotenie splnenia podmienok účasti uchádzačov
5.2.1 Verejný obstarávateľ vyhodnocuje splnenie podmienok účasti v súlade
s výzvou na predkladanie ponúk, pričom postupuje podľa § 40 ods. 4 až 14.
5.2.2 Ak hospodársky subjekt použije čestné vyhlásenie, verejný obstarávateľ môže
na účely zabezpečenia riadneho priebehu verejného obstarávania postupovať
podľa § 39 ods. 6 ZVO. Verejný obstarávateľ postupuje podľa § 39 ods. 7 a 8
ZVO, ak čestné vyhlásenie obsahuje aj informácie podľa druhej vety § 114
ods. 1 ZVO.
5.2.3 Ak uchádzač použije jednotný európsky dokument alebo čestné vyhlásenie,
verejný obstarávateľ môže na zabezpečenie riadneho priebehu verejného
obstarávania kedykoľvek v jeho priebehu uchádzača písomne požiadať o
predloženie dokladu alebo dokladov nahradených jednotným európskym
dokumentom alebo čestným vyhlásením. Uchádzač doručí doklady verejnému
obstarávateľovi do 5 pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti, ak
verejný obstarávateľ neurčil dlhšiu lehotu.
5.2.4 Verejný obstarávateľ písomne požiada uchádzača o vysvetlenie alebo
doplnenie predložených dokladov, ak z predložených dokladov nemožno
posúdiť ich platnosť alebo splnenie podmienky účasti. Ak verejný
obstarávateľ neurčí dlhšiu lehotu, uchádzač doručí vysvetlenie alebo
doplnenie predložených dokladov do dvoch pracovných dní odo dňa odoslania
žiadosti prostredníctvom e-mailu.
5.2.5 Verejný obstarávateľ je povinný pri vyhodnotení splnenia podmienok účasti
uchádzačov postupovať podľa § 40 ods. 5 ZVO.
5.2.6 Verejný obstarávateľ vylúči z verejného obstarávania uchádzača, ak budú
naplnené skutočnosti podľa § 40 ods. 6 alebo 7 ZVO.
5.2.7 Verejný obstarávateľ vylúči z verejného obstarávania uchádzača, ktorý
nepredložil po písomnej žiadosti doklady nahradené čestným vyhlásením
podľa § 114 ods. 1 ZVO v určenej lehote.
5.2.8 Verejný obstarávateľ bezodkladne písomne upovedomí uchádzača, že bol
vylúčený s uvedením dôvodu a lehoty, v ktorej môže byť doručená námietka.

5.3

Vyhodnocovanie ponúk
5.3.1 Vyhodnocovanie ponúk komisiou je neverejné. Komisia vyhodnotí ponuky
z hľadiska splnenia požiadaviek verejného obstarávateľa na predmet zákazky
a v prípade pochybností overí správnosť informácií a dôkazov, ktoré poskytli
uchádzači. Ak verejný obstarávateľ vyžadoval od uchádzačov zábezpeku,
komisia posúdi zloženie zábezpeky. 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.
5.3.2 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.
5.3.3 Ak boli predložené najmenej tri ponuky od uchádzačov, ktorí spĺňajú
podmienky účasti, ktoré spĺňajú požiadavky verejného obstarávateľa
na predmet zákazky, mimoriadne nízkou ponukou je vždy aj ponuka, ktorá
obsahuje cenu plnenia najmenej o
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15% nižšiu, ako priemer cien plnenia podľa ostatných ponúk okrem
ponuky s najnižšou cenou a
b) 10% nižšiu, ako je cena plnenia podľa ponuky s druhou najnižšou cenou
plnenia.
Komisia zohľadní vysvetlenie ponuky uchádzačom v súlade s požiadavkou
podľa bodu 5.3.1 SP alebo odôvodnenie mimoriadne nízkej ponuky
uchádzačom, ktoré vychádza z predložených dôkazov.
Verejný obstarávateľ vylúči ponuku z dôvodov v zmysle § 53 ods. 5. písm. a),
b), d), f), g), h) ZVO.
Verejný obstarávateľ vylúči ponuku v zmysle § 53 ods. 5. písm. c) ZVO,
ak uchádzač nedoručí písomné vysvetlenie ponuky na základe požiadavky
podľa § 53 ods. 1 ZVO do dvoch pracovných dní odo dňa odoslania žiadosti
o vysvetlenie, ak komisia neurčila dlhšiu lehotu. Verejný obstarávateľ vylúči
ponuku v zmysle § 53 ods. 5. písm. e) ZVO, ak uchádzač nedoručí písomné
odôvodnenie mimoriadne nízkej ponuky do piatich pracovných dní odo dňa
doručenia žiadosti, ak komisia neurčila dlhšiu lehotu.
Ak uchádzač odôvodňuje mimoriadne nízku ponuku získaním štátnej pomoci,
musí byť schopný v primeranej lehote určenej komisiou preukázať, že mu
štátna pomoc bola poskytnutá v súlade s pravidlami vnútorného trhu
Európskej únie, inak verejný obstarávateľ vylúči ponuku.
Verejný obstarávateľ písomne oznámi uchádzačovi jeho vylúčenie s uvedením
dôvodov v zmysle § 53 ods. 7 ZVO a lehoty, v ktorej môžu byť doručené
námietky.
a)

5.3.4

5.3.5

5.3.6

5.3.7

5.4

Elektronická aukcia
Elektronická aukcia sa nepoužije.

Časť VI.
DÔVERNOSŤ VO VEREJNOM OBSTARÁVANÍ
6.1

Dôvernosť procesu verejného obstarávania
6.1.1 Verejný obstarávateľ je povinný zachovávať mlčanlivosť o informáciách
označených ako dôverné, ktoré mu uchádzač alebo záujemca poskytol; na
tento účel uchádzač označí, ktoré skutočnosti považuje za dôverné.
6.1.2 Za dôverné informácie je na účely ZVO možné označiť výhradne obchodné
tajomstvo, 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.
6.1.3 Ustanovením bodu 6.1.1 SP nie sú dotknuté ustanovenia ZVO, ukladajúce
povinnosť verejného obstarávateľa oznamovať či zasielať Úradu pre verejné
obstarávanie dokumenty a iné oznámenia, ako ani ustanovenia ukladajúce
verejnému obstarávateľovi a úradu zverejňovať dokumenty a iné oznámenia
podľa ZVO a tiež povinnosti zverejňovania zmlúv podľa osobitného predpisu
(Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov).

Podlimitná zákazka na uskutočnenie stavebných prác: „Rekonštrukcia miestnych komunikácií a výstavba
chodníkov v obci Stretava.“
- 12

-

Verejný obstarávateľ:
Obec Stretava
Stretava 12, 072 13 Stretava
6.1.4 Verejný obstarávateľ môže hospodárskym subjektom uložiť povinnosti
zamerané na ochranu dôverných informácií, ktoré sprístupňujú počas
priebehu verejného obstarávania.
6.1.5 Informácie týkajúce sa preskúmania, vysvetľovania a vyhodnocovania,
vzájomného porovnania ponúk a odporúčaní prijatia ponúk sú dôverné.
Členovia komisie a zodpovedné osoby verejného obstarávateľa
nesmú/nebudú počas prebiehajúceho procesu vyhlásenej súťaže poskytovať
alebo zverejňovať informácie o obsahu ponúk ani uchádzačom, ani žiadnym
iným tretím osobám.
6.1.6 Verejný obstarávateľ má za to, že predložením ponuky uchádzač zodpovedá
za zabezpečenie aj súhlasov všetkých ostatných dotknutých osôb so
spracovaním osobných údajov uvedených v predloženej ponuke podľa zákona
č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých
zákonov. Uvedené rovnako platí aj pre prípad, keď ponuku predkladá skupina
dodávateľov.

Časť VII.
PRIJATIE PONUKY
7.1

Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk
7.1.1 Ak nedošlo k predloženiu dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti
skôr alebo ak sa vyhodnotenie splnenia podmienok účasti uskutoční
po vyhodnotení ponúk, verejný obstarávateľ je povinný po vyhodnotení ponúk
vyhodnotiť splnenie podmienok účasti uchádzačmi, ktorí sa umiestnili
na prvom až treťom mieste v poradí alebo vyhodnotiť splnenie podmienok
účasti uchádzačom, ktorý sa umiestnil na prvom mieste v poradí. Ak verejný
obstarávateľ vyhodnocuje ponuky z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet
zákazky po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na hodnotenie ponúk, je
povinný vyhodnotiť u uchádzača, ktorý sa umiestnil na prvom mieste v poradí
alebo u uchádzačov, ktorí sa umiestnili na prvom až treťom mieste v poradí,
splnenie podmienok účasti a požiadaviek na predmet zákazky. Ak dôjde
k vylúčeniu uchádzača alebo uchádzačov alebo ich ponúk, vyhodnotí sa
následne splnenie podmienok účasti a požiadaviek na predmet zákazky
u ďalšieho uchádzača alebo uchádzačov v poradí tak, aby uchádzači
umiestnení na prvom až treťom mieste v novo zostavenom poradí spĺňali
podmienky účasti a požiadavky na predmet zákazky alebo aby uchádzač
umiestnený na prvom mieste v novo zostavenom poradí spĺňal podmienky
účasti a požiadavky na predmet zákazky. Verejný obstarávateľ písomne
požiada uchádzačov o predloženie dokladov preukazujúcich splnenie
podmienok účasti v lehote nie kratšej ako päť pracovných dní odo dňa
doručenia žiadosti a vyhodnotí ich podľa § 40 ZVO. Požiadavky na predmet
zákazky verejný obstarávateľ vyhodnotí podľa § 53.
7.1.2 Verejný obstarávateľ je povinný po vyhodnotení ponúk, po skončení postupu
podľa § 55 ods. 1 ZVO a po odoslaní všetkých oznámení o vylúčení
uchádzača bezodkladne písomne oznámiť všetkým uchádzačom, ktorých
ponuky sa vyhodnocovali, výsledok vyhodnotenia ponúk, vrátane poradia
uchádzačov a súčasne uverejniť informáciu o výsledku vyhodnotenia ponúk a
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poradie uchádzačov v profile. Úspešnému uchádzačovi oznámi, že jeho
ponuku prijíma. Neúspešnému uchádzačovi oznámi, že neuspel a dôvody
neprijatia jeho ponuky. Neúspešnému uchádzačovi v informácii o výsledku
vyhodnotenia ponúk uvedie aj identifikáciu úspešného uchádzača, informáciu
o charakteristikách a výhodách prijatej ponuky a lehotu, v ktorej môže byť
doručená námietka.
7.2

Uzavretie zmluvy
7.2.1 Verejný obstarávateľ pri uzavretí zmluvy bude postupovať podľa § 56 ZVO
a podľa § 114 ods. 7 ZVO.
7.2.2 Uzavretá zmluva nesmie byť v rozpore so SP a s ponukou predloženou
úspešným uchádzačom.
7.2.3 Verejný obstarávateľ v súlade § 11 ZVO nesmie uzavrieť zmluvu
s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do
registra partnerov verejného sektora (zákon č. 315/2016 Z. z. o registri
partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov /ďalej
len „zákon o registri partnerov verejného sektora“) a nie sú zapísaní v registri
partnerov verejného sektora (§ 18 zákona č. 315/2016 Z. z.) alebo ktorých
subdodávatelia alebo subdodávatelia podľa osobitného predpisu, (zákon o
registri partnerov verejného sektora) ktorí majú povinnosť zapisovať sa do
registra partnerov verejného sektora (zákon o registri partnerov verejného
sektora) a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora (§ 18 zákona
č. 315/2016 Z. z.).

Časť VIII.
ZRUŠENIE VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
8.1

Zrušenie verejného obstarávania
8.1.1 Pri zrušení verejného obstarávania verejný obstarávateľ postupuje podľa § 114
ods. 8 ZVO.

Časť IX.
REVÍZNE POSTUPY
9.1

Revízne postupy
Revízne postupy budú uplatňované v zmysle príslušných ustanovení ZVO.
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B. PODMIENKY ÚČASTI UCHÁDZAČOV
Uchádzač musí spĺňať nasledovné podmienky účasti vo verejnom obstarávaní:
1. Podmienky účasti – osobné postavenie uchádzačov - § 32 ZVO
V zmysle výzvy na predkladanie ponúk:
ODDIEL III. OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ
INFORMÁCIE
III.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských
alebo obchodných registrov

2. Podmienky účasti – ekonomické a finančné postavenie uchádzačov - § 33 ZVO
V zmysle výzvy na predkladanie ponúk:
ODDIEL III. OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ
INFORMÁCIE
III.1) Podmienky účasti
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie

3. Podmienky účasti – technická spôsobilosť alebo odborná spôsobilosť uchádzačov
- § 34 ZVO
V zmysle výzvy na predkladanie ponúk:
ODDIEL III. OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ
INFORMÁCIE
III.1) Podmienky účasti
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť

4. DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
V zmysle výzvy na predkladanie ponúk:
ODDIEL VI. DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
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C. KRITÉRIÁ NA VYHODNOTENIE PONÚK
A PRAVIDLÁ ICH UPLATNENIA
1.

Kritériá na vyhodnotenie ponúk
1.1 Jediným kritériom vyhodnotenia ponúk je najnižšia cena s DPH za predmet
zákazky.

2. Spôsob vyhodnotenia ponúk
2.1 Vyhodnotenie ponúk bude vykonané verejným obstarávateľom menovanou
komisiou.
2.2 Komisia určí poradie uchádzačov podľa výšky navrhnutej ceny uvedenej
v jednotlivých ponukách od 1 po „n“ pričom n je číslo zodpovedajúce počtu
vyhodnocovaných ponúk. Úspešný bude ten uchádzač, ktorý navrhol
za predmet zákazky najnižšiu cenu a bude mu pri vyhodnocovaní určené prvé
miesto. Ostatným uchádzačom bude určené miesto podľa výšky navrhovanej
ceny vzostupne.
2.3 Každá ponuka bude vyhodnotená členom komisie priradením poradia s tým, že
uchádzač s najlepšou ponukou – najnižšou cenou za daný predmet zákazky
dostane priradené prvé miesto a ostatným uchádzačom budú priradené miesta
vzostupne, podľa výšky navrhovanej ceny.
2.4 Úspešným uchádzačom zákazky sa stane ten, ktorého ponuka obsahovala
najnižšiu cenu a bola hodnotená každým členom komisie na prvom mieste.
Poradie ostatných uchádzačov sa stanoví podľa výšky navrhovanej ceny
vzostupne.
2.5 Ostatné ponuky budú vyhodnotené ako neúspešné.
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D. OPIS PREDMETU ZÁKAZKY
1.

Východiskové podmienky a požiadavky plnenia (dodania) predmetu zákazky:
Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác stavby „Rekonštrukcia miestnych
komunikácií a výstavba chodníkov v obci Stretava“, ktorá pozostáva z týchto
stavebných objektov:
SO 01 – Rekonštrukcia miestnych komunikácii:
Od cesty č. II/555 po koniec parcely č. 49 v dĺžke 237,32 je navrhnuté rekonštruovať
jestvujúcu vozovku novým asfaltovým krytom s vyrovnaním deformácii vozovky
obaľovaným kamenivom priemernej hrúbky 50 mm.
SO 02 – Výstavba chodníkov:
Stavebne sú chodníky označené ako CH1 s dĺžkou 141,27 m a CH2 s dĺžkou 205,77 m
SO 03 – Výstavba odstavnej plochy a vjazdov:
Navrhovaná odstavná plocha s krytom zo zámkovej dlažby pojme 24 kolmých státí
osobných áut s vjazdom a výjazdom na miestnu komunikáciu.
Smerové vedenie úpravy miestnej komunikácie je dané jestvujúcimi smerovými
pomermi a je definované vo výkrese situácie.
Smerové vedenie chodníka CH1je navrhnuté nasledovne:
km 0,00000 – 0,07634 priama, dĺžka 76,34m
km 0,07634 – 0,08651 kružnicový oblúk R = 56 m, dĺžka 10,17 m
km 0,08651 – 0,14127 priama, dĺžka 54,76m
Smerové vedenie chodníka CH2 je zrejmé z výkresu situácie
Tvar odstavnej plochy tvorí nepravidelný obdĺžnik o dĺžkach strán 28,5 a 32,5 m pri
šírke 15 m, šírka vjazdu je 5,5 m.
Šírka jestvujúcej vozovky je 3,75 m – jazdný pruh 2,75 m a 2x spevnená krajnica po
0,5 m, čo je aj pri rekonštrukcii rešpektované.
Šírka navrhovaného chodníka CH1 bola stanovená na 1,5 m, chodníka CH2 na 2,25
m. Rozmery státia pre osobné motorové vozidlá na odstavnej ploche boli stanovené na
5 (resp. 4,5) m x 2,5 (resp. 3,5) m.
Pre predmetnú stavbu nebol vykonaný inžiniersko-geologický prieskum. Pred
zahájením stavby je potrebné zabezpečiť vytýčenie jestvujúcich inžinierskych sietí, aby
nedošlo k ich porušeniu.
Plocha komunikácie je : 916 m2
Plocha chodníka celkom je 641,0m2 : z toho CH1 - 202 m2, CH2 - 439 m2
Plocha odstavnej plochy a vjazdov je:: 560 m2
Napojenia všetkých chodníkov na komunikácie sa prevedie bezbariérovou úpravou, ak
je to technicky možné.
Pri zemných prácach treba postupovať a dodržiavať STN 73 6133, STN 73 3050.
Zemné práce pozostávajú z výkopu pre teleso chodníkov, odstavnej plochy a vjazdov
(496,45 m3) a zriadení zhutneného násypu (14 m3) pri napájaní chodníka CH1 na
cestu II/555
Prebytok výkopu o celkovej kubatúre 482,45 m3 bude realizované odvozom na skládku
určenej investorom v rozpočtovej vzdialenosti 5 km.
Deformačný modul na pláni Edef2 by nemal klesnúť pod 30 Mpa. Zemné teleso bude
zhotovené podľa STN 73 6133 Stavba ciest – Teleso pozemných komunikácií.
Kvalitatívne požiadavky pre zhotovenie násypu stanovuje STN 72
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1006 Kontrola zhutnenia zemín a sypanín. Prebytočná zemina sa odvezie na skládku.
Vzdialenosť odvozu do 3000m.
Predmet verejného obstarávania pozostáva z:
a) realizácie diela podľa Projektovej dokumentácie a Výkazu výmer - viď Príloha
č. 1 a Príloha č. 2 tejto Výzvy
b) záručného servisu po dobu 5 rokov od dokončenia a odovzdania diela
Predmet zákazky v celom rozsahu je opísaný tak, aby bol presne a zrozumiteľne
špecifikovaný. Ak niektorý z použitých parametrov, alebo rozpätie parametrov
identifikuje konkrétny typ produktu, alebo produkt konkrétneho výrobcu, verejný
obstarávateľ umožňuje nahradiť takýto produkt ekvivalentným produktom alebo
ekvivalentom technického riešenia pod podmienkou, že ekvivalentný produkt alebo
ekvivalentné technické riešenie bude spĺňať úžitkové, prevádzkové a funkčné
charakteristiky, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie účelu, na ktoré sú uvedené
zariadenia určené. Pri produktoch, príslušenstvách konkrétnej značky, môže uchádzač
predložiť aj ekvivalenty inej značky v rovnakej alebo vyššej kvalite.
V prípade, že informácie uvedené v projektovej dokumentácii budú vykazovať rozpor
medzi informáciami uvedenými v tejto Výzve na predkladanie ponúk platí zásada, že
informácia uvedená vo Výzve na predkladanie ponúk a v zmluve má prednosť pred
informáciou uvedenou v projektovej dokumentácii.
1.1 Technické požiadavky na stavebné práce vychádzajú z technických špecifikácií,
ktorými sa určujú charakteristické vlastnosti stavebných prác.
1.2 Podrobný opis predmetu zákazky obsahuje projektová dokumentácia a výkaz
výmer, ktoré sú súčasťou týchto SP (Príloha SP).
1.3 Akýkoľvek odkaz na konkrétnu značku alebo typ je možné nahradiť ekvivalentnou
ponukou (ekvivalentom). V prípade, ak sa kdekoľvek v SP, vo výkaze výmer, alebo
projektovej dokumentácii, resp. inej sprievodnej dokumentácii nachádza akýkoľvek
odkaz na konkrétnu značku alebo typ (názov výrobku, materiálu alebo výrobcu),
uchádzač môže použiť jeho ekvivalent, ktorý však musí dosahovať minimálne
technické požiadavky a kvalitatívne parametre ako pôvodne navrhované (umožňuje
sa uchádzačom predloženie ponuky s ekvivalentným riešením s porovnateľnými,
respektíve lepšími parametrami). V prípade uplatnenia ekvivalentov navrhnuté
ekvivalenty uchádzač uvedie priamo do oceneného výkazu výmer (príloha SP
a farebne ich vyznačí) a zároveň doloží samostatný zoznam ekvivalentov
k ocenenému výkazu výmer, kde bude uvedená pôvodná položka a navrhovaný
ekvivalent k nej.
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E. SPOSOB URČENIA CENY
1.

Formuláre pre určenie ceny predmetu zákazky
1.1 Uchádzač pre stanovenie ceny použije Výkaz výmer, predložený verejným
obstarávateľom, ktorý je prílohou SP a ktorý obsahuje:
1.1.1 neocenený zoznam položiek požadovaných prác, s uvedením množstva
(počtu merných jednotiek) potrebného na určenie ceny za predmet
zákazky.
1.2 Návrh na plnenie kritéria – samostatný dokument – príloha SP (príloha č. 1.
SP), kde bude uvedená cena za celý predmet zákazky, ktorá je totožná s cenou
v ocenenom výkaze výmer a s návrhom ceny, ktorá je uvedená v návrhu zmluvy.

2.

Pokyny k spôsobu určenia ceny
2.1 Cena za realizáciu prác predmetu zákazky musí byť stanovená v zmysle zákona
NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR
č.87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách
v znení neskorších predpisov.
2.2 Uchádzač je povinný do celkovej ceny zahrnúť všetky náklady. Cena za práce sa
bude týkať celého predmetu zákazky. Uchádzač je povinný predložiť cenovú
ponuku v zmysle opisu predmetu zákazky podľa kapitoly D. Opis predmetu
zákazky. Uchádzač uvedie cenu bez DPH, vyčísli samostatne DPH 20 %
a uvedie celkovú cenu s DPH.
2.3 Cena uvedená v cenovej ponuke zákazky, ktorá bude neoddeliteľnou súčasťou
Návrhu zmluvy, musí obsahovať cenu za obstarávaný predmet zákazky v zložení
podľa bodu 2.2 vrátane všetkých súvisiacich výdavkov na predmet zákazky.
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F. OBCHODNÉ (ZMLUVNÉ) PODMIENKY DODANIA
PREDMETU ZÁKAZKY
Minimálny zoznam zmluvných podmienok
1. Verejný obstarávateľ uzavrie zmluvu s úspešným uchádzačom v súlade so SP
a ponukou predloženou úspešným uchádzačom.
2.

Verejný obstarávateľ požaduje od uchádzača doplniť údaje, ktoré sú v návrhu zmluvy
vybodkované vrátane vyplnenia miesta, dátumu, názvu organizácie (uchádzača)
a osoby, resp. osôb oprávnenej/ých konať v mene uchádzača a jej, resp. ich podpisy,
príp. doplnené pečiatkou organizácie (uchádzača).
Príloha č. 2: Zoznam známych subdodávateľov - túto prílohu zmluvy vypĺňa
a predkladá verejnému obstarávateľovi len úspešný uchádzač pri podpise zmluvy, nie
je súčasťou ponuky uchádzača.

3.

V zmysle § 41 ods. 3 ZVO verejný obstarávateľ vyžaduje, aby úspešný uchádzač
v zmluve najneskôr v čase jej uzavretia uviedol údaje o všetkých známych
subdodávateľoch, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno
a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia. Úspešný uchádzač je povinný oznámiť
v zmysle § 41 ods. 4 ZVO verejnému obstarávateľovi akúkoľvek zmenu údajov
o subdodávateľovi a zmenu subdodávateľa vrátane údajov o novom subdodávateľovi
podľa § 41 ods. 3 ZVO.

4.

Zmluva o dielo bude s úspešným uchádzačom podpísaná až po overení procesu
verejného obstarávania zo strany poskytovateľa nenávratného finančného príspevku
(NFP). V prípade, že proces verejného obstarávania nebude akceptovaný zo strany
poskytovateľa NFP, verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neuzatvoriť zmluvu
s úspešným uchádzačom.

5.

V prípade skupiny dodávateľov úspešný uchádzač predloží pri podpise zmluvy ako jej
prílohu Zmluvu medzi členmi skupiny.

6.

Návrh zmluvy (zmluvné podmienky) je prílohou týchto SP (Príloha SP).

Podlimitná zákazka na uskutočnenie stavebných prác: „Rekonštrukcia miestnych komunikácií a výstavba
chodníkov v obci Stretava.“
- 20

-

Verejný obstarávateľ:
Obec Stretava
Stretava 12, 072 13 Stretava

PRÍLOHY
SÚŤAŽNÝCH PODKLADOV
Projektová dokumentácia
Výkaz výmer
Návrh na plnenie kritéria
Návrh zmluvy o dielo
Prehlásenie uchádzača o poskytnutí osobných údajov
Čestné vyhlásenie uchádzača podľa § 32 ods. 1 písm. f) ZVO
Čestné vyhlásenia uchádzača o splnení všetkých podmienok účasti
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