Úrad pre verejné obstarávanie - Vestník v SR

Page 1 z 2

Slovensky

English

RSS

Prihlásenie

Hľadaj

Úvod

O úrade

Agenda a Zoznamy

Vestníky

Agenda a Zoznamy

Námietky a kontrola

Metodika

EÚ a Zahraničie

Služby

Kontakt

Vestník v SR

Legislatíva
Vestníky
Vestník v SR
Informácie § 138
ods. 4
Informácie o začatí
odvolacieho
konania
Archív

Aktuálne vydanie | Všetky vydania | Vyhľadávanie | Rozšírené vyhľadávanie | Redakčné opravy | Námietky | Zriadenie evidencie referencií |
RSS
Redakčné opravy

17276 - WYS
Vestník č. 204/2013 - 18.10.2013

•
•
•
•

PDF (53,662kB)
XML (19,646kB)
HTML (21,579kB)
Tlač (Otvorí sa nové okno)

Vestník v EÚ
Elektronické
zasielanie oznámení
Spoločný slovník
obstarávania (CPV)
Štatistika
Archív
EVO
Zákaz účasti vo
verejnom obstarávaní
Zoznamy
Najčastejšie nedostatky
zistené ÚVO
Priame rokovacie
konania
RKbZ
Centrálny register
dokumentov verejného
obstarávania

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK (PODLIMITNÉ ZÁKAZKY)
Formulár: Formulár č. 7 podľa Vyhlášky č. 171/2013 Z. z.
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ/OBSTARÁVATEĽ
Obec Zemplínska Teplica
IČO: 00332194
Okružná č. 340/2 , 07664 Zemplínska Teplica
Slovensko
Kontaktné miesto (miesta): Zemplínska Teplica
Kontaktná osoba: Ing. Milan Filip
Mobil: +421 905303752
Telefón: +421 566796222 / 566796226
Fax: +421 566796222
Email: milan.filip@elauk.sk
Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL): http://www.elauk.sk
Ďalšie informácie možno získať na už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach)
Súťažné a doplňujúce podklady možno získať na už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach)
Ponuky budú doručené na už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach)
I.2. Druh verejného obstarávateľa/obstarávateľa
I.2.1. Druh verejného obstarávateľa/obstarávateľa
RO - Regionálny alebo miestny orgán
Zatriedenie obstarávajúceho subjektu podľa zákona: § 6 ods. 1 písm. b)
ODDIEL II. PREDMET ZÁKAZKY
II. OPIS
II.1. Názov zákazky
Komunálny úver strednodobý
II.1.2. Druh zákazky a miesto uskutočňovania stavebných prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb
Služby
Kategória služby číslo
6
Hlavné miesto poskytovania služieb: Obec Zemplínska Teplica, Okružná 340/2, 076 64 Zemplínska Teplica, okr. Trebišov.
NUTS kód:
SK042
II.1.3. Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov)
Komunálny úver strednodobý. Poskytnutie úverových zdrojov na spolufinancovanie dvoch investičných projektov obce. 1. Europrojekt podporený z OP ROP-4.1.c-Regenerácia sídel s rómskym osídlením. 2. Vlastný investičný projekt obce: Úprava miestnych
komunikácií a vstupov do dvorov. Potreba a použitie finančných zdrojov je účelové, na úhradu dvoch osobitných, vzájomne
nesúvisiacich faktúr dodávateľom stavebného diela. Výsledkom stavebného diela je urbanizácia a zveľadenie verejných
priestranstiev.
Bližšie súvislosti, podmienky a požiadavky verejného obstarávateľa na predmet zákazky sú uvedené v Súťažných podkladoch v
časti B.2 Opis predmetu zákazky.
II.1.4. Spoločný slovník obstarávania (CPV)
Hlavný predmet
Hlavný slovník: 66113100-6
Doplnkový slovník: SA04-9
II.2. Množstvo alebo rozsah zákazky
II.2.1. Celkové množstvo alebo rozsah
Výška úveru 65.000,- Eur. Obdobie čerpania úveru do 3 mesiacov po podpísaní úverovej zmluvy. Možnosť predčasného splatenia
úveru vo výške 30.000,- Eur do termínu Marec 2014. Rodelenie úveru na 60 splátkových časti. Fixácicia úveru na 3 roky. Ručenie
za úver vlastnou zmenkou klienta banky. Ostatné spresňujúce údaje sú uvedené v Prílohe č.3 Súťažných podkladov: Návrh
obchodných podmienok zmluvných strán.
II.2.2. Predpokladaná hodnota predmetu zákazky bez DPH
Hodnota 8 125,0000 EUR
II.3. Trvanie zmluvy alebo lehota dodania
Obdobie v mesiacoch (od zadania zákazky)
Zadajte hodnotu: 60
ODDIEL III. OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1. Podmienky účasti
III.1.1. Osobné postavenie
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: 33.1 Na vyhodnotenie splnenia
podmienok účasti sa vyžaduje predloženie dokladov podľa § 26 ods.2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (zákon), ktorými sa preuka-zuje splnenie
podmienok osobného postavenia podľa § 26 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní v súlade s §19 ods.3 ZVO. (ZVO zákon o
verejnom obstarávaní)
33.2 Uchádzač môže doklad podľa § 26 ods. 1 písm. f) zákona nahradiť čestným vyhlásením v súlade s § 32 ods. 11 ZVO. Pri
právnických osobách, resp. fyzických osobách zapísa-ných v obchodnom registri sa predloží aktuálny výpis z obchodného registra,
pri fyzic-kých osobách, aktuálny výpis zo živnostenského registra. Týmto dokladom musí uchá-dzač preukázať, že je oprávnený
poskytovať bankové služby.
33.3 Uchádzač zapísaný v zozname podnikateľov môže preukázať splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní v súlade s
ustanoveniami zákona a výkladovým stanoviskom č. 10/2013 k osobnému postaveniu podľa zákona zo dňa 23.7.2013,
uverejnenom na in-ternetovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie. Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok
účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 31 ods. 3 ZVO.
33.4 Doklady preukazujúce splnenie podmienok osobného postavenia musia byť predložené ako originály alebo overené kópie.
33.5 Odôvodnenie primeranosti podmienky:
33.5.1 Povinnosť preukázať splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného pos-tavenia vyplýva z taxatívneho ustanovenia §
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26 ods. 2, vyplýva z § 26 ods.1 a z § 100 ods. 1 ZVO..
33.5.2 Splnenie podmienky účasti možno preukázať čestným vyhlásením uchádzača, pričom doklady preukazujúce splnenie
podmienok účasti predkladá verejnému obstarávateľovi úspešný uchádzač podľa § 44 ods. 1 ZOV v čase a spôsobom, určeným
verejným obstarávateľom.
III.1.2. Ekonomické a finančné postavenie
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: 34.2 Vyjadrenie banky (bánk), o
solventnosti a schopnosti plniť finančné záväzky počas platnosti úverovej zmluvy.
34.3 Odôvodnenie podmienok účasti: Obstarávateľ si potrebuje, vzhľadom na predpokladanú hodnotu zákazky a dĺžku zmluvného
vzťahu, overiť uchádzačovu ekonomickú stabilitu a schopnosť bezproblémovo plniť predmet zákazky, a to v rozsahu primerane k
predpokladanej hodnote zákazky. Uchádzač môže doklady podľa § 27 zákona ekonomické a finančné postavenie nahradiť
čestným vyhlásením v súlade s § 32 ods. 11 ZVO.
34.4 Celkové poradie uchádzačov bude určené výsledkom číselného porovnania údajov v časti ponúk Kritéria.
34.5 Úspešným uchádzačom sa stane uchádzač s najnižšou výškou celkovej ceny ponuky uvedenej v eurách podľa aritmetického
výsledku hodnoty uvedených čísiel ponuky uchádzača v časti Kritéria.
34.6 Splnenie podmienok účasti možno preukázať čestným vyhlásením uchádzača, pričom doklady preukazujúce splnenie
podmienok účasti predkladá verejnému obstarávateľovi úspešný uchádzač podľa § 44 ods. 1 v čase a spôsobom, určeným
verejným obstaráva-teľom.
III.1.3. Technická alebo odborná spôsobilosť
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: 35.1 Záujemca/uchádzač je povinný
preukázať svoju technickú alebo odbornú spôsobilosť podľa § 28 zákona; poskytovať bankové služby v prospech predmetu
zákazky tu uvedeným spôsobom. Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti
týkajúce sa technickej a odbornej spôsobilosti uchádzača:
35.1.1 § 28 ods. 1 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní uchádzač (alebo osoba podľa § 28 ods. 2 zákona o verejnom
obstarávaní) musí preukázať bankové partnerstvo s poskytovateľom verejných finančných zdrojov pre obce SR (MF SR,...) .
35.1.2 Dosiahnutú úroveň partnerstva uchádzač preukáže zoznamom referencií, obcí a miest, ktorým poskytol investičný úver v
rovnakej alebo podobnej oblasti pri zabezpečovaní investičného rozvoja obce cestou 5 % spolufinancovania Euro-projektov v
sledovanom období 2010, 2011, 2012 a 2013 s možnosťou ich overenia.
35.1.3 Zoznam musí obsahovať názov obce a jej sídlo, zoznam poskytnutých úverov a ich špecifikáciu, celkovú zmluvnú cenu za
poskytnutie úveru, termín a lehota splatnosti úveru, kontakt a poverenie na odtajnenie súvislosti, podmienok po-skytnutia úveru,
vrátane tel. čísiel, na ktorých si možno overiť predkladané in-formácie.
35.1.4 Verejný obstarávateľ podľa § 101 ods. 4) môže požiadať o predloženie dokla-dov, ktorými záujemca preukazuje splnenie
podmienok účasti, v závislosti od predmetu zákazky.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov : Vyššie uvedenou podmienkou verejný obstarávateľ si overiť postavenie uchádzača,
aby sa uistil, že uchádzač má skúsenosti s poskytovaním investičných úverov obciam a rozumie hospodársko-sociálnej politike
obcí v SR. Verejný obstarávateľ považuje túto požiadavku za primeranú vo vzťahu k predmetu zákazky.
35.2.1 V druhom rade je podmienka primeraná aj podmienkam realizácie podobných projektov, čo predstavuje určité špecifika
náročnosti pri požadovanej garančnej lehote splácania úveru počas sledovaného obdobia t.j. minimálne 5 rokov po odovzdaní
diela na ktorý sa predmet zákazky vzťahuje.
35.3 Splnenie podmienok účasti možno preukázať čestným vyhlásením uchádzača, pričom doklady preukazujúce splnenie
podmienok účasti predkladá verejnému obstará-vateľovi úspešný uchádzač podľa § 44 ods. 1 v čase a spôsobom, určeným
verejným obstarávateľom.
Vyhradené zákazky pre chránené dielne alebo chránené pracoviská Nie
ODDIEL IV. POSTUP
IV.1. Kritériá na vyhodnotenie ponúk
IV.1.1. Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Voľba Najnižšia cena
IV.1.2. Použije sa elektronická aukcia
Nie
IV.2. Administratívne informácie
IV.2.1. Evidenčné číslo spisu, ktoré pridelil verejný obstarávateľ/obstarávateľ
750/2013/KUS
IV.2.2. Podmienky na získanie súťažných podkladov a doplňujúcich dokumentov
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady alebo o prístup k dokumentom
Dátum a čas: 30.10.2013 12:00
Úhrada za súťažné podklady
Uvedte Nie
IV.2.3. Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 07.11.2013 12:00
IV.2.4. Podmienky otvárania ponúk
Dátum a čas: 07.11.2013 16:00
Miesto : Obecný úrad Zemplínska Teplica, Okružná 340/2, 076 64 Zemplínska Teplica, 1. poschodie, miestnosť č. 2.
Osoby oprávnené zúčastniť sa na otváraní ponúk : 23.4 Na otváraní ponúk sa môže zúčastniť každý oprávnený uchádzač, ktorý
predložil ponuku v lehote na predkladanie ponúk. Uchádzač môže byť zastúpený osobou oprávnenou zúčastniť sa na otváraní
ponúk, za uchádzača. Uchádzač (fyzická osoba), štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu uchádzača (právnická osoba) sa
preukáže na otváraní ponúk preukazom totožnosti. Poverený zástupca uchádzača sa preukáže preukazom totožnosti a
splnomocnením na zastupovanie.
ODDIEL VI. DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
VI.1. Zákazka sa týka projektu /programu financovaného z fondov EÚ
Nie
VI.2. Ďalšie doplňujúce informácie
23.2 Otváranie časti ponúk označených ako Ostatné, je neverejné, uskutoční sa dňa: 07.11.2013 o 16:00 hod. v zasadačke
obecného úradu.
23.3 Otváranie časti ponúk označených ako Kritériá vykoná komisia len vo vzťahu k ponukám, ktoré neboli vylúčené a to na
mieste a v čase oznámenom uchádzačom.
VI.3. Dátum odoslania tejto výzvy
17.10.2013

Redakčné opravy
17364-IOX publikovaná vo vestníku číslo 205/2013
V oznámení 17276 - WYS verejného obstarávateľa/obstarávateľa Obec Zemplínska Teplica, Okružná č. 340/2, 076 64 Zemplínska Teplica
zverejnenom vo VVO č. 204/2013 zo dňa 18.10.2013 boli nesprávne zverejnené údaje
ODDIEL II. PREDMET ZÁKAZKY
II.2.2. Predpokladaná hodnota predmetu zákazky bez DPH
Namiesto:
Hodnota: 8 125,0000 Eur
Viď:
Hodnota: 73 125,0000 Eur
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