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VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK (PODLIMITNÉ ZÁKAZKY)
 Formulár: Formulár č. 7  podľa Vyhlášky č. 171/2013 Z. z. 

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ/OBSTARÁVATEĽ
Mesto Zlaté Moravce
IČO:  00308676
1. mája 2, 953 33 Zlaté Moravce
Slovensko
Kontaktné miesto (miesta):  PPLA, s.r.o., Pohraničníkov 56, 851 10 Bratislava
Kontaktná osoba: Ing. Veronika Mihalová
Mobil: +421 905787876
Telefón: +421 376421126
Fax: +421 3721420
Email: veronika.mihalova@ppla.sk
Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL):  http://www.zlatemoravce.eu
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 
Šmykom riadený nakladač

II.1.2.    Druh zákazky a miesto uskutočňovania stavebných prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb 
Tovary
Hlavné miesto dodania tovarov:  Zlaté Moravce
NUTS kód: 
SK023

II.1.3.    Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov) 
Predmetom zákazky je nákup 1 ks šmykom riadeného nakladača.

II.1.4.    Spoločný slovník obstarávania (CPV) 
Hlavný predmet 
Hlavný slovník: 43250000-0 

II.2.    Množstvo alebo rozsah zákazky 
II.2.1.    Celkové množstvo alebo rozsah 

šmykom riadený nakladač - 1 ks
II.2.2.    Predpokladaná hodnota predmetu zákazky bez DPH 

Hodnota:  39 900,0000 EUR
II.3.    Trvanie zmluvy alebo lehota dodania 

Obdobie:  v dňoch (od zadania zákazky)
Zadajte hodnotu:  30

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:  Uchádzač musí spĺňať 
podmienky účasti uvedené v § 26 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní. Ich splnenie preukáže podľa § 26 ods. 2
zákona o verejnom obstarávaní predložením originálnych dokladov (podľa bodov 1 až 8) alebo ich úradne osvedčených
kópií: 
1. výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace, ktorým uchádzač preukáže, že 
1.1 nebol on ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, za
trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskej únie, za trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, za
trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny alebo za trestný čin založenia, zosnovania alebo
podporovania teroristickej skupiny alebo za trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme, 
1.2 nebol on ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu právoplatne odsúdený za trestný čin, ktorého
skutková podstata súvisí s podnikaním, 
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2. potvrdenie príslušného súdu nie staršie ako tri mesiace, že nebol na uchádzača vyhlásený konkurz, nie je v likvidácii,
ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok
majetku, 
3. potvrdenie Sociálnej poisťovne a zdravotnej poisťovne nie staršie ako tri mesiace, o tom, že uchádzač nemá 
evidované nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové 
sporenie, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia, 
4. potvrdenie miestne príslušného daňového úradu nie staršie ako tri mesiace o tom, že uchádzač nemá evidované
daňové nedoplatky, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia, 
5. doklad o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu vo vzťahu aspoň k 
jednému predmetu zákazky, na ktorú predkladá uchádzač ponuku alebo žiadosť o účasť 
6. čestné vyhlásenie o tom, že uchádzač nemá právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní a že nie je
osobou, 
a) ktorej spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % akcií tejto spoločnosti alebo členom, alebo
ktorej štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou osobou je osoba, ktorá má
právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní, 
b) ktorej spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % akcií tejto spoločnosti alebo členom, alebo
ktorej štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou osobou je osoba, ktorá je
alebo v čase, kedy prebiehalo verejné obstarávanie vo vzťahu ku ktorému bol právoplatne uložený zákaz účasti vo
verejnom obstarávaní, bola b1) spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % akcií tejto spoločnosti
alebo členom, alebo ktorej štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou osobou
osoby, ktorá má právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní, b2) právnym nástupcom osoby, ktorá mala
v čase, kedy k nástupníctvu došlo, právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní,  
c) ktorá sa stala právnym nástupcom osoby, ktorá mala v čase, kedy k nástupníctvu došlo, právoplatne uložený zákaz
účasti vo verejnom obstarávaní. 
7. čestné vyhlásenie o tom, že uchádzač nemá nesplnenú povinnosť vyplatenia odmeny alebo odplaty zo zmluvy s
osobou, ktorá je alebo bola subdodávateľom vo vzťahu k zákazke, zadanej podľa zákona o verejnom obstarávaní, ktorá
sa vymáha výkonom rozhodnutia, 
8. čestné vyhlásenie o tom, že uchádzač nemá nesplnenú povinnosť vyplatenia mzdy, platu alebo inej odmeny za prácu,
náhrady mzdy alebo odstupného, na ktorých vyplatenie má zamestnanec nárok, ktoré sa vymáhajú výkonom
rozhodnutia. 
Ak uchádzač alebo záujemca nemá sídlo v Slovenskej republike a krajina jeho sídla nevydáva niektoré z dokladov 
uvedených v bodoch 1 až 8, alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa 
predpisov platných v krajine jeho sídla. Ak má uchádzač alebo záujemca sídlo v členskom štáte inom ako Slovenská 
republika a právo tohto členského štátu neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, možno ho nahradiť vyhlásením 
urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa 
predpisov platných v krajine pôvodu alebo v krajine sídla uchádzača alebo záujemcu. 
Uchádzač zapísaný v zozname podnikateľov podľa zákona o verejnom obstarávaní v znení účinnom od 01. 07. 2013 (t. j. 
podnikateľ, ktorý o zapísanie do zoznamu podnikateľov požiadal po 30. 06. 2013 a ktorému Úrad pre verejné 
obstarávanie vydal výpis zo zoznamu podnikateľov vo forme elektronického odpisu) nie je povinný predkladať doklady 
na preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia podľa § 26 ods. 2 zákona o verejnom 
obstarávaní. 
Uchádzač zapísaný v zozname podnikateľov podľa zákona o verejnom obstarávaní v znení účinnom do 30. 06. 2013 (t. j. 
podnikateľ, ktorý o zapísanie do zoznamu podnikateľov požiadal do 30. 06. 2013 a ktorému Úrad pre verejné 
obstarávanie vydal potvrdenie o zapísaní do zoznamu podnikateľov v listinnej podobe) nie je povinný predkladať toto 
potvrdenie. Avšak je potrebné, aby tento uchádzač preukázal, že spĺňa aj podmienky účasti podľa bodov 7 a 8, príp. aj
podľa bodu 6 ak ani tento údaj potvrdenie neobsahuje. 
Odôvodnenie: Podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia určil verejný obstarávateľ v súlade s ustanovením §
26 zákona o verejnom obstarávaní. Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti
týkajúce sa osobného postavenia v zmysle § 26 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní.

III.1.2.    Ekonomické a finančné postavenie 
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti:  Doklad podľa § 27 ods.1
písm. a) zákona o verejnom obstarávaní - Vyjadrenie banky alebo pobočky zahraničnej banky / bánk, ktorým uchádzač
preukáže, že uchádzač nie je v nepovolenom debete, v prípade splácania úveru, dodržuje splátkový kalendár a, že jeho
bežný účet nie je predmetom exekúcie. Zároveň predloží uchádzač aj vyhlásenie, že v iných bankách ako v tých, za
ktoré predložil potvrdenie nemá vedený účet alebo iné záväzky. 
 
Odôvodnenie primeranosti podmienky účasti: Podmienka je stanovená pre overenie finančnej stability a disciplíny
uchádzačov.

III.1.3.    Technická alebo odborná spôsobilosť 
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti:  Doklad podľa § 28 ods. 1
písm. a) zákona - Zoznam dodávok tovaru alebo poskytnutých služieb za predchádzajúce tri roky doplneným
potvrdeniami o kvalite dodania tovaru alebo poskytnutia služieb s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; ak
odberateľom 
1. bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dokladom je referencia (potvrdený dôkaz o plnení), 
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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 dodaní,
doplneným dokladom, preukazujúcim ich dodanie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli dodané. 
Odôvodnenie primeranosti podmienky účasti: Podmienka je stanovená pre overenie skúsenosti uchádzačov s dodaním
rovnakého alebo podobného typu tovaru ako je predmet zákazky v primeranom finančnom objeme.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov :  Verejný obstarávateľ požaduje predloženie zoznamu a potvrdení
odberateľov o realizovaných dodávkach rovnakého alebo podobného charakteru a zložitosti ako je predmet zákazky za
roky 2011, 2012 a 2013, pričom uchádzač musí preukázať dodanie tovaru rovnakého alebo podobného charakteru ako
predmet zákazky v minimálnej celkovej hodnote 80 000,00 EUR bez DPH.
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 
Áno

IV.2.    Administratívne informácie
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:  18.02.2014 12:00
Úhrada za súťažné podklady
Uvedte:  Nie

IV.2.3.    Lehota na predkladanie ponúk 
Dátum a čas:  18.02.2014 12:00

IV.2.4.    Podmienky otvárania ponúk 
Dátum a čas:  18.02.2014 12:05
Miesto :  Mesto Zlaté Moravce, 1. mája 2, 953 33 Zlaté Moravce
Osoby oprávnené zúčastniť sa na otváraní ponúk :  Uchádzač môže byť na otváraní zastúpený štatutárnym orgánom
alebo členom štatutárneho orgánu uchádzača alebo osobou splnomocnenou na jeho zastupovanie. V prípade účasti
skupiny sa na otváraní môžu zúčastniť oprávnení zástupcovia všetkých členov skupiny. Uchádzač (fyzická osoba),
štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu uchádzača (právnická osoba) sa preukáže na otváraní obálok
preukazom totožnosti. Poverený zástupca uchádzača sa preukáže preukazom totožnosti a splnomocnením na
zastupovanie, príp. poverením (originálom alebo overenou fotokópiou).

ODDIEL VI. DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
VI.1.    Zákazka sa týka projektu /programu financovaného z fondov EÚ 

Nie
VI.2.    Ďalšie doplňujúce informácie 

Požiadať o súťažné podklady je možné na e-mailovej adrese: veronika.mihalova@ppla.sk (odporúčaný spôsob) alebo na
adrese PPLA, s.r.o., Pohraničníkov 56, 851 10 Bratislava. V prípade doručenia žiadosti elektronicky, nie je potrebné
zasielať žiadosť aj poštou.

VI.3.    Dátum odoslania tejto výzvy 
28.01.2014
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