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VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1)

I.2)

I.3)

I.4)
I.5)

NÁZOV A ADRESY
Národné lesnícke centrum (NLC)
IČO: 42001315
T.G.Masaryka 22, 960 92 Zvolen
Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Sidónia Dolniaková
Telefón: +421 911787030
Email: vo@nlcsk.org
Fax: +421 455314192
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL):: http://www.nlcsk.org
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL):: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/9427
SPOLOČNÉ VEREJNÉ OBSTARÁVANIE
Zákazka zahŕňa spoločné obstarávanie: Nie
Zákazku prideľuje centrálna obstarávacia organizácia: Nie
KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Zadajte adresu (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/9427
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky: Nie
Chcete vyplniť aj adresu: Áno
Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Elektronická komunikácia si vyžaduje využitie nástrojov a zariadení, ktoré nie sú všeobecne k dispozícii.: Nie
DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Organizácia riadená verejným právom
HLAVNÁ ČINNOSŤ
Iné (uveďte)
Iný predmet (špecifikujte): lesníctvo

ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1)
II.1.1)

II.1.2)
II.1.3)
II.1.4)

II.1.5)
II.1.6)

II.2)

ROZSAH OBSTARÁVANIA
Názov:
Stavebné práce podľa projektu Národné lesnícke centrum – Zvolen ul. Sokolská, J. C. Hronského, J. Švermu zníženie
energetickej náročnosti
Referenčné číslo: G/2017/284/6978 - PLMZ/02
Hlavný kód CPV
45200000-9
Druh zákazky
Práce
Stručný opis:
Zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy Národného lesníckeho centra, Sokolská 2, Zvolen zateplením,
oddenážovaním a udržiavacími prácami na vykurovacom systéme, rozvodoch zdravotechniky, elektroinštalácií,
rekonštrukciou osobného výťahu. Vytvorenie bezbariérového vstupu do budovy.
Celková predpokladaná hodnota
1 759 949,47 EUR bez DPH
Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Áno
Zadajte, koľkokrát sa použije časť II.2: 4
Ponuky možno predkladať na: všetky časti
Maximálny počet častí, ktoré môžu byť pridelené jednému uchádzačovi: Nie
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo prideliť zákazky kombináciou týchto častí alebo skupín častí: Nie
OPIS
Časť: 1
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II.2.1)

Názov
Národné lesnícke centrum - Zvolen ul. Sokolská, J. C. Hronského, J. Švermu zníženie energetickej náročnosti - zateplenie
a oddrenážovanie budovy a vybudovanie bezbariérového vstupu z ulice Sokolská
Časť č.: 1
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
45443000-4
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS:
SK032
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Zvolen
II.2.4) Opis obstarávania
1.Okolo objektu zo severnej strany sa po odkopaní pôvodného okapového chodníka šírky cca 2,0 m na úroveň
základovej škáry položí do nezamŕzavej hĺbky pod úroveň terénu drenážne potrubie a zvedie sa do vsakovacej šachty
pred budovou na pozemok investora zo strany západnej. Obvodové steny pod úrovňou terénu budú zateplené
extrudovaným polystyrénom XPS hr. 80 mm a ochránené NOP fóliou. Obvodová stena bude zateplená izoláciou z
minerálnej vlny hr. 150 mm. Obvodový plášť po zateplení bude mať konečnú povrchovú úpravu omietkou vonkajšou na
sklotextilnej mriežke alebo travertínovým obkladom. Na prístavbe bude omietka alebo mozaika. Navrhnuté je zateplenie
stropu nad 3. NP tepelnou izoláciou celkovej hrúbky 400 mm. Teplotechnické úpravy vnútorných konštrukcií sú
navrhnuté na strope 1. PP, ktorý sa zateplí izoláciou z minerálnych vlákien hr. 180 mm. Pre realizáciu zateplenia je
potrebná demontáž bleskozvodnej sústavy a montáž nového bleskozvodu. Po osadení dažďových žľabov sa krytina očistí
v celom rozsahu plochy a 2 x sa natrie. Podľa projektu sa vybuduje bezbariérový vstup z ulice Sokolská ku hlavnému
vchodu, t. j. na časti schodiska sa vybuduje šikmá rampa a v nadväznosti na ňu sa v budove namontuje nová
schodisková plošina pre imobilných z 1. NP na 2. NP.
2.Verejný obstarávateľ požaduje dodržať materiálovú skladbu v zmysle rozpočtu.
3.Bližšia špecifikácia je uvedená v prílohách zmluvy o dielo: príloha č. 1 projektová dokumentácia, príloha č. 2 rozpočet.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritéria
Kritéria kvality: Nie
Náklady/Cena: Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
1 241 271,50 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
Trvanie v mesiacoch: 18
Informácie o obnovenom obstarávaní
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.12)Informácie o elektronických katalógoch
Ponuky musia byť predložené vo forme elektronických katalógov alebo obsahovať elektronický katalóg: Nie
II.2.13)INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Áno
Identifikácia projektu: NFP310040J602 - NLC - Zníženie energetickej náročnosti budovy
II.2.14)Doplňujúce informácie:
Európsky fond regionálneho rozvoja. Operačný program Kvalita životného prostredia. Výzva na predkladanie žiadostí o
poskytnutie NFP zameranej na zníženie energetickej náročnosti verejných budov s kódom OPKZP-PO4-SC431-2017-19

II.2.1)

II.2.2)
II.2.3)

II.2.4)

Časť: 2
Názov
Národné lesnícke centrum - Zvolen ul. Sokolská, J. C. Hronského, J. Švermu zníženie energetickej náročnosti rekonštrukcia výťahu.
Časť č.: 2
Dodatočné kódy CPV
45313100-5
Miesto dodania
Kód NUTS:
SK032
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Zvolen
Opis obstarávania
1.Predmetom obstarávania je rekonštrukcia výťahu, ktorá pozostáva z výmeny výťahu OL 400 (plocha kabíny
800x1250mm, 1,0m/s, nosnosť 400kg, pre 5 osôb) vrátane vybúrania betónového základu pohonu výťahu a nárazníkov,
nové prestupové otvory pre nový pohon, nový betónový poter v priehlbni výťahu a šachty, novú hydroizoláciu proti
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prenikaniu ropných látok, vyspravenie stien šachty, biely náter šachty a strojovne, 4 x výmena dverí šírky 800 mm
(rozšírenie otvoru), skúšky a dokumentácia.
2.Verejný obstarávateľ požaduje dodržať materiálovú skladbu v zmysle rozpočtu.
3.Bližšia špecifikácia je uvedená v prílohách zmluvy o dielo: príloha č. 1 projektová dokumentácia, príloha č. 2 rozpočet
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritéria
Kritéria kvality: Nie
Náklady/Cena: Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
31 649,65 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
Trvanie v mesiacoch: 18
Informácie o obnovenom obstarávaní
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.12)Informácie o elektronických katalógoch
Ponuky musia byť predložené vo forme elektronických katalógov alebo obsahovať elektronický katalóg: Nie
II.2.13)INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Áno
Identifikácia projektu: NFP310040J602 - NLC - Zníženie energetickej náročnosti budovy
II.2.14)Doplňujúce informácie:
Európsky fond regionálneho rozvoja. Operačný program Kvalita životného prostredia. Výzva na predkladanie žiadostí o
poskytnutie NFP zameranej na zníženie energetickej náročnosti verejných budov s kódom OPKZP-PO4-SC431-2017-19

II.2.1)

II.2.2)

Časť: 3
Názov
Národné lesnícke centrum - Zvolen ul. Sokolská, J. C. Hronského, J. Švermu zníženie energetickej náročnosti zdravotechnika a vykurovanie
Časť č.: 3
Dodatočné kódy CPV
45331100-7
45331110-0

09331100-9
Miesto dodania
Kód NUTS:
SK032
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Zvolen
II.2.4) Opis obstarávania
1. Predmetom obstarávania je vybudovanie nových ležatých rozvodov teplej vody a cirkulácie a ich napojenie na
zásobník teplej vody. Inštalácia slnečných kolektorov (10 kusov) na ohrev teplej vody a pre akumuláciu teplej vody
inštalácia nového zásobníka teplej vody (1 000 litrov) s nepriamym ohrevom (solár, plynový kondenzačný kotol).
Výmena plynového kotla za plynový kondenzačný kotol v existujúcej kotolni, kompletná výmena ležatého a stúpacieho
vykurovacieho rozvodu a radiátorov. Realizácia termostatizácie a hydraulického vyregulovania vykurovacej sústavy a
automatizovaný systém zberu meraní energie.
2.Verejný obstarávateľ požaduje dodržať materiálovú skladbu v zmysle rozpočtu.
3.Bližšia špecifikácia je uvedená v prílohách zmluvy o dielo: príloha č. 1 projektová dokumentácia, príloha č. 2 rozpočet
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritéria
Kritéria kvality: Nie
Náklady/Cena: Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
196 751,14 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
Trvanie v mesiacoch: 18
Informácie o obnovenom obstarávaní
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10)Informácie o variantoch
II.2.3)
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Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.12)Informácie o elektronických katalógoch
Ponuky musia byť predložené vo forme elektronických katalógov alebo obsahovať elektronický katalóg: Nie
II.2.13)INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Áno
Identifikácia projektu: NFP310040J602 - NLC - Zníženie energetickej náročnosti budovy
II.2.14)Doplňujúce informácie:
Európsky fond regionálneho rozvoja. Operačný program Kvalita životného prostredia. Výzva na predkladanie žiadostí o
poskytnutie NFP zameranej na zníženie energetickej náročnosti verejných budov s kódom OPKZP-PO4-SC431-2017-19

II.2.1)

II.2.2)

Časť: 4
Názov
Národné lesnícke centrum - Zvolen ul. Sokolská, J. C. Hronského, J. Švermu zníženie energetickej náročnosti elektroinštalácia
Časť č.: 4
Dodatočné kódy CPV
71318100-1

50532400-7
Miesto dodania
Kód NUTS:
SK032
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Zvolen
II.2.4) Opis obstarávania
1. Predmetom obstarávania je realizácia rekonštrukcie káblových trás, rozvodníc, rozvádzačov, osvetlenia, núdzového
osvetlenia, zásuvkovej a technologickej inštalácie v zmysle projektovej dokumentácie.
2. Verejný obstarávateľ požaduje dodržať materiálovú skladbu v zmysle rozpočtu.
3. Bližšia špecifikácia je uvedená v prílohách zmluvy o dielo: príloha č. 1 projektová dokumentácia, príloha č. 2 rozpočet
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritéria
Kritéria kvality: Nie
Náklady/Cena: Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
290 277,18 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
Trvanie v mesiacoch: 18
Informácie o obnovenom obstarávaní
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.12)Informácie o elektronických katalógoch
Ponuky musia byť predložené vo forme elektronických katalógov alebo obsahovať elektronický katalóg: Nie
II.2.13)INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Áno
Identifikácia projektu: NFP310040J602 - NLC - Zníženie energetickej náročnosti budovy
II.2.14)Doplňujúce informácie:
Európsky fond regionálneho rozvoja. Operačný program Kvalita životného prostredia. Výzva na predkladanie žiadostí o
poskytnutie NFP zameranej na zníženie energetickej náročnosti verejných budov s kódom OPKZP-PO4-SC431-2017-19
II.2.3)

ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1)Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných
registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač musí splniť podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32
ods. 1 písmeno e) zákona č 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej aj "ZoVO"). Splnenie tejto podmienky preukáže v zmysle § 114 ods. 2 ZoVO dokladom o
oprávnení uskutočňovať stavebné práce, ktoré zodpovedá predmetu zákazky resp. v zmysle § 32 ods. 4 a 5 ZoVO alebo
§ 39 alebo § 152 ZoVO.
III.1.2)Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok, odôvodnenie primeranosti každej určenej podmienky: Nepožaduje sa.
III.1.3)Technická a odborná spôsobilosť
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Zoznam a krátky opis podmienok, odôvodnenie primeranosti každej určenej podmienky: V zmysle § 34 ZoVO, technická
spôsobilosť alebo odborná spôsobilosť sa preukazuje podľa druhu, množstva, dôležitosti alebo využitia dodávky tovaru,
stavebných prác alebo služieb doloženým jedným alebo niekoľkými z týchto dokladov:
A) podľa § 34 ods. 1 písm. b) ZoVO zoznamom stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od
vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác; zoznam musí byť
doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa
obchodných podmienok, ak odberateľom
1. bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dokladom je referencia,
2. bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak
také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení,
doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené,
-Odôvodnenie primeranosti a potreby podmienky účasti podľa § 38 ods. 5 ZoVO :
Verejný obstarávateľ určil túto podmienku účasti v zmysle § 114 ods. 2) ZoVO v nadväznosti na § 34 ZoVO. Verejný
obstarávateľ si touto požiadavkou hodlá preveriť skúsenosti uchádzača pri realizovaní zákaziek podobného charakteru
ako je predmet zákazky v požadovanom rozsahu. Minimálna požadovaná úroveň štandardov bola stanovená s
prihliadnutím na predpokladanú hodnotu zákazky ako aj rozsah a charakter predmetu zákazky.
B) podľa § 34 ods. 1 písm. g) ZoVO údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácií osôb určených na
plnenie zmluvy alebo riadiacich zamestnancov, ak nie sú kritériom na vyhodnotenie ponúk.
-Odôvodnenie primeranosti a potreby podmienky účasti podľa § 38 ods. 5 ZoVO :
Verejný obstarávateľ určil túto podmienku účasti v zmysle § 114 ods. 2) ZoVO v nadväznosti na § 34 ZoVO. Vzhľadom
na rozsah stavebných prác je potrebné, aby mali odborníci, ktorí budú predmetnú zákazku zabezpečovať, požadované
vzdelanie a prax pre zabezpečenie stabilného, bezproblémového plnenia predmetu zákazky a v požadovanom rozsahu,
ktoré bude poskytované spôsobilým zmluvným partnerom, ktorý je reálne schopný po odbornej (technickej) stránke túto
zákazku po jej zadaní plniť. Verejný obstarávateľ požaduje od uchádzačov realizovať predmet zákazky prostredníctvom
kvalitných a dostatočne skúsených odborníkov.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: A) Danú požiadavku na technickú a odbornú spôsobilosť požadujeme
rovnakú ku každej časti.
Požaduje sa podľa § 34 ods. 1 písm. b) ZoVO predložiť zoznam stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť
rokov od vyhlásenia verejného obstarávania v celkovej hodnote minimálne 100.000 € bez DPH, spolu s uvedením cien,
miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác; zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní
stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok.
B) Danú požiadavku na technickú a odbornú spôsobilosť požadujeme ku každej časti v zmysle nižšie uvedeného.
Časť č. 1:
Doklady podľa § 34 ods. 1 písm. g) ZoVO - údaje o vzdelaní a odbornej praxi alebo odbornej kvalifikácii riadiacich
zamestnancov, osobitne zodpovedných za riadenie stavebných prác spracované formou zoznamu pracovníkov, ktorí
budú pracovať v rámci predmetu zákazy s uvedením údajov: meno, funkcia, vzdelanie, prax v stavebníctve. Prílohou
zoznamu musí byť doklad o odbornej spôsobilosti stavbyvedúceho (ktorý bude zodpovedný za riadenie stavebných prác)
v odbore inžinierske stavby a dokladovať oprávnenie na činnosť na vyhradenom technickom zariadení elektrickom podľa
§ 24 vyhlášky č. 208/2009 Z. z. min. v rozsahu technické zariadenia elektrické bleskozvody.
Časť č. 2:
Doklady podľa § 34 ods. 1 písm. g) ZoVO - údaje o vzdelaní a odbornej praxi alebo odbornej kvalifikácii riadiacich
zamestnancov, osobitne zodpovedných za riadenie stavebných prác spracované formou zoznamu pracovníkov, ktorí
budú pracovať v rámci predmetu zákazy s uvedením údajov: meno, funkcia, vzdelanie, prax.
Prílohou zoznamu musí byť doklad - oprávnenie na činnosť na vyhradenom technickom zariadení zdvíhacom (výťah)
podľa právnych predpisov vydané v súlade so zákonom 124/2006 Z. z.
Časť č. 3:
Doklady podľa § 34 ods. 1 písm. g) ZoVO - údaje o vzdelaní a odbornej praxi alebo odbornej kvalifikácii riadiacich
zamestnancov, osobitne zodpovedných za riadenie stavebných prác spracované formou zoznamu pracovníkov, ktorí
budú pracovať v rámci predmetu zákazy s uvedením údajov: meno, funkcia, vzdelanie, prax.
Prílohou zoznamu musí byť doklad - oprávnenie na činnosť na vyhradenom technickom zariadení plynovom (kotol) a
súčasne vyhradené technické zariadenie tlakové podľa právnych predpisov vydané v súlade so zákonom 124/2006 Z. z.
Prílohou zoznamu musí byť doklad - držiteľ osvedčenia o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu ďalšieho
vzdelávania: Inštalácia fotovoltických a slnečných tepelných systémov.
Časť č. 4:
Doklady podľa § 34 ods. 1 písm. g) ZoVO - údaje o vzdelaní a odbornej praxi alebo odbornej kvalifikácii riadiacich
zamestnancov, osobitne zodpovedných za riadenie stavebných prác spracované formou zoznamu pracovníkov, ktorí
budú pracovať v rámci predmetu zákazy s uvedením údajov: meno, funkcia, vzdelanie, prax.
Prílohou zoznamu musí byť doklad - oprávnenie na činnosť na vyhradenom technickom zariadení elektrickom podľa § 24
vyhlášky č. 208/2009 Z. z. vydané v súlade so zákonom 124/2006 Z. z.
III.1.5)Informácie o vyhradených zákazkách
Zákazka je vyhradená pre chránené pracovné dielne a hospodárske subjekty, ktorých hlavným cieľom je sociálna a
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profesionálna integrácia postihnutých alebo znevýhodnených osôb: Nie
Uskutočnenie zákazky je vyhradené pre rámcové programy chránených pracovných miest: Nie
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2)Podmienky vykonania zákazky:
A) Vzhľadom na financovanie predmetu zákazky, zmluva sa bude uzatvárať s odkladacou podmienkou účinnosti, ktorou
je platnosť a účinnosť zmluvy o poskytnutí NFP, t.j. akýkoľvek vznik, zmena alebo zánik práv a povinností vyplývajúcich
zo zmluvy nastane až okamihom splnenia odkladacej podmienky. V prípade ak sa zmluva o poskytnutí NFP nestane
platnou a účinnou, má sa za to, že k uzatvoreniu tejto zmluvy nedošlo.
B) Uchádzač ako zhotoviteľ sa zaväzuje, že v rámci záväzkového vzťahu strpí výkon kontroly/auditu súvisiaceho s
dodávanými stavebnými prácami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, a to oprávnenými
osobami na výkon tejto kontroly/auditu a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Bližšie informácie v súťažných
podkladoch.
C) Splatnosť faktúr bude 60 dní.
III.2.3)Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky: Áno

ODDIEL IV: POSTUP
IV.1)
IV.1.3)
IV.1.6)
IV.2)
IV.2.2)
IV.2.6)

IV.2.7)

OPIS
Informácie o rámcovej dohode
Obstarávanie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody: Nie
Informácie o elektronickej aukcii
Použije sa elektronická aukcia: Nie
ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 01.08.2017 10:00
Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí byť platná do
Ponuka musí platiť do: 01.03.2018
Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 01.08.2017 13:00
Miesto: Budova Národného lesníckeho centra na ulici T.G.Masaryka 22 vo Zvolene.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Otváranie častí ponúk "Ostatné" je neverejné.
Otváranie častí ponúk "Kritériá" vykoná sa na mieste a v čase oznámenom uchádzačom len vo vzťahu k ponukám, ktoré
neboli vylúčené Štatutárny zástupca uchádzača sa preukáže dokladom totožnosti a kópiou dokladu o oprávnení
podnikať. Poverený zástupca uchádzača sa preukáže aj splnomocnením na zastupovanie

ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2)

VI.3)

INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použije sa elektronické objednávanie: Nie
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia: Nie
Použijú sa elektronické platby: Nie
DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
A) V súlade s § 39 ZoVO hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok
účasti určené verejným obstarávateľom (ďalej aj VOb) jednotným európskym dokumentom (ďalej aj JED). Hospodársky
subjekt môže v časti IV. JED uviesť tzv. "globálny údaj pre všetky podmienky účasti" bez toho aby musel vyplniť iné
oddiely časti IV. Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 37 ods. 3
ZoVO. V súlade s § 39 ZoVO hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok
účasti určené VOb-om JED-om. Manuál k vypĺňaniu JED-u je možné stiahnuť na linku:
http://www.uvo.gov.sk/legislativametodikadohlad/jednotny-europsky-dokument-pre-verejneobstaravanie-553.html
Pre vyplnenie a opätovné použitie JED-u je možné využiť aj bezplatnú e-službu Európskej komisie poskytujúcu
elektronickú verziu tohto formulára: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=sk
B) VOb pri zadávaní tejto zákazky požaduje dodržiavať Etický kódex záujemcu/uchádzača vo verejnom obstarávaní,
ktorý je zverejnený na http://www.uvo.gov.sk/eticky-kodex-zaujemcu-uchadzaca-54b.html.
C) Zábezpeka sa vyžaduje. Zábezpeka je stanovená ku každej časti osobitne. Výška zábezpeky pre časť 1 je stanovená
vo výške 35.000 €, pre časť 2 vo výške 900 €, pre časť 3 vo výške 5.000 €, pre časť 4 vo výške 8.000 €. Podmienky
zloženia zábezpeky sú uvedené v súťažných podkladoch (ďalej aj SP).
D) VOb poskytuje neobmedzený a úplný priamy bezodplatný prístup k dokumentom potrebným na vypracovanie ponuky
odo dňa uverejnenia výzvy v profile verejného obstarávateľa vedenom na UVO -http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanieprofilov/detail/9427 (ďalej aj profil) a na www stránke verejného obstarávateľa:
http://www.nlcsk.org/nlc_sk/aktuality_m/verejne_obstaravanie/podlimitne-zakazky.aspx. Súťažné podklady sa
neposkytujú v tlačenej podobe. VOb bude v profile uverejňovať všetky dokumenty potrebné na vypracovanie ponuky vysvetlenia/doplnenia súťažných podkladov ako aj iné informácie týkajúce sa tejto zákazky.
E) VOb odporúča záujemcom, aby svoj záujem zúčastniť sa verejného obstarávania oznámili VOb za účelom poskytnutia
informácií o zverejnení vysvetlenia a iných informácií s uvedením údajov: obchodný názov, kontaktná osoba, telefónny
kontakt, emailová adresa alebo môže požiadať o zaslanie súťažných podkladov a výkazov výmer v editovateľnom
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VI.5)

formáte na e-mailovej adrese: vo@nlcsk.org.
F) V zmysle § 20 ods. 2 ZoVO komunikácia a výmena informácií sa bude riadiť ustanoveniami § 187 ods 8. ZoVO.
Doručovanie sa riadi ustanoveniami zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov.
G) VOb vylúčia z verejného obstarávania uchádzača alebo záujemcu, ak na základe dôveryhodných informácií má
dôvodné podozrenie, že uchádzač alebo záujemca uzavrel v danom verejnom obstarávaní s iným hospodárskym
subjektom dohodu narúšajúcu hospodársku súťaž.
H) Záujemcom sa odporúča vykonať obhliadku miesta dodania predmetu, aby získali všetky informácie, ktoré budú
potrebovať na prípravu a spracovanie ponuky. Výdavky spojené s obhliadkou miesta dodania predmetu zákazky idú na
ťarchu uchádzača. Záujemcovia, ktorí prejavia záujem o vykonanie obhliadky miesta dodania predmetu zákazky,
dostanú informácie u Ing. Vladimír Slančík, tel.: 0905260129, email: slancik@nlcsk.org.
I) Pri sumách uvedených v inej mene ako v € sa použije pri prepočte z inej meny na € kurz inej meny k € uvedený v
kurzovom lístku ECB zverejnený NBS v deň zverejnenia oznámenia vo Vestníku verejného obstarávania.
J) Pre uzavretie zmluvy platí ustanovenie uvedené v §11 ods.1 ZoVO.
K) VOb uzná rovnocenné potvrdenie vydané príslušným úradom iného členského štátu EÚ, ktorým uchádzač preukazuje
splnenie podmienok účasti v tomto postupe verejného obstarávania. Verejný obstarávateľ príjme aj iný rovnocenný
doklad predložený uchádzačom.
DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
27.06.2017
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