Zápisnica č.01
vyhotovená podľa § 33 a §42 zákona 25/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov
z vyhodnotenia ponúk - podmienok účasti vo verejnom obstarávaní na uskutočnenie stavebných prác s názvom:
„Modernizácia farmy výkrmu brojlerových kurčiat, Rybany"
Žabokreky nad Nitrou
20.09.2013.

A. Zoznam záujemcov , ktorí sa prihlásili do verejného obstarávania a boli im
poskytnuté súťažné podklady.
HSH-V, s.r.o.
Majer 236, 951 35 Veľké Zálužie
PRENAK, spol. s .r.o.
Sládkovičova 5, 921 05 Piešťany

B. Zoznam uchádzačov , ktorí predložili ponuku do verejného obstarávania
HSH-V, s.r.o.
Majer 236, , 951 35 Veľké Zálužie
PRENAK, spol. s .r.o.
Sládkovičova 5, 921 05 Piešťany

C . Priebeh rokovania.
Komisia skontrolovala termín a čas doručených ponúk. Na základe predložených dokladov skonštatovala, že spoločnosť
HSH-V, s.r.o.
Majer 236, 951 35 Veľké Zálužie
doručila ponuku osobne 19.9.2013. o 14,.30.
Vo „Výzve na predkladanie ponúk“ uvedenej vo Vestníku verejného obstarávania
č.170/2013 pod číslom 14923-WYP
a v súťažných podkladoch bol uverejnený termín na predloženie ponuky dňa 19.9.2013 o 13,00 hod.
To znamená, že spoločnosť doručila ponuku neskoro. Ponuka bude uchádzačovi vrátená v zmysle zákona 25/2006 Z.z.
v znení neskorších predpisov §39, ods.(4), písm.a) neotvorená.
Komisia po otvorené obálok „Ostatné“ posudzovala splnenie podmienok účasti vo VO v súlade s oznámením o vyhlásení
VO a súťažnými podkladmi. Posudzovanie sa konalo v súlade s určenými pravidlami.
Výsledok je uvedený nasledovných tabuľkách.
Uchádzači, u ktorých nebolo jednoznačne jasné z ich predložených dokladov , či spĺňajú podmienky účasti , budú
požiadaný o vysvetlenie , respektíve doplnenie ich predložených dokladov podľa §33., ods.(6), zákona.
Po obdržaní vysvetlení sa uskutoční posúdenie zaslaných dokladov.

D. Mená, priezviská a podpisy zúčastnených členov komisie :
Ing.Gabriel Bíro
Ing.Juraj Štefanka,
Ing.Juraj Kuzma
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Vyhodnotenie
ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek verejného obstarávateľa uvedených v časti III. , bode 17 „Súťažných
podkladov“ vo verejnom obstarávaní na uskutočnenie stavebných prác s názvom:
„Dobudovanie kanalizácie mesta Vráble v mestskej časti Horný Ohaj“

I.
Pre splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní podľa zákona 25/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov
ponuka uchádzača musela obsahovať tieto doklady:
a/ doklady uvedené v časti I. v bode 7 „Súťažných podkladov“ :
aa/ §26 Osobné postavenie
aaa) 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,
aab) nebol on ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu právoplatne odsúdený za trestný čin, ktorého skutková
podstata súvisí s podnikaním,
aac) nebol naňho vyhlásený konkurz, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok
majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku,
aad) nemá evidované nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové
sporenie, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia,
aae) nemá evidované daňové nedoplatky, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia,
aaf) je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu,
aag) nebolo mu v predchádzajúcich troch rokoch preukázané závažné porušenie odborných povinností, ktoré dokáže
verejný obstarávateľ a obstarávateľ preukázať.
aah) nemá právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní
alebo
aai ) nie je osobou,
1. 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,
2. 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, keď prebiehalo verejné obstarávanie vo vzťahu ku ktorému bol právoplatne uložený zákaz účasti vo
verejnom obstarávaní, bola
2a. 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,
2b. právnym nástupcom osoby, ktorá mala v čase, keď k nástupníctvu došlo, právoplatne uložený zákaz účasti vo
verejnom obstarávaní,
3. ktorá sa stala právnym nástupcom osoby, ktorá mala v čase, keď k nástupníctvu došlo, právoplatne uložený zákaz
účasti vo verejnom obstarávaní.
aaj) nemá nesplnenú povinnosť vyplatenia odmeny alebo odplaty zo zmluvy s osobou, ktorá je alebo bola subdodávateľom
vo vzťahu k zákazke, zadanej podľa tohto zákona, ktorá sa vymáha výkonom rozhodnutia,
aak) 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.
aal) uchádzač zapísaný v zozname podnikateľov podľa § 128 zákona 25/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov môže
preukázať splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia podľa §26 ods.2
zákona 25/2006 Z.z.
v znení neskorších predpisov potvrdením Úradu pre verejné obstarávanie o zapísaní v zozname podnikateľov.
ab/ Finančné a ekonomické postavenie
podľa § 27 ods. 1 písm. d) –
1. Vyjadrenie banky (alebo bánk, ak má uchádzač otvorené účty vo viacerých bankách) alebo pobočky zahraničnej
banky, ktorej je uchádzač klientom, o schopnosti uchádzača plniť finančné záväzky, za roky 2010, 2011, 2012 a 2013
nie starším ako tri mesiace ku dňu predloženia ponuky. Vyjadrenie banky/bánk musí obsahovať údaje o tom, že:
a) uchádzač v prípade splácania úveru dodržiava splátkový kalendár,
b) uchádzač nie je v nepovolenom debete,
c) jeho bežný účet nebol ku dňu vystavenia tohto vyjadrenia predmetom exekúcie.
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2. Okrem vyjadrenia banky predloží uchádzač aj čestné vyhlásenie, že v iných bankách nemá záväzky podpísané
osobou oprávnenou konať v mene uchádzača v záväzkových vzťahoch. V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina
dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní, tento preukazuje splnenie podmienok účasti, týkajúcich sa
finančného a ekonomického postavenia, podľa tejto časti oznámenia, za všetkých členov skupiny spoločne.
Na preukázanie finančného a ekonomického postavenia môže uchádzač využiť finančné zdroje inej osoby bez ohľadu
na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy
bude môcť reálne disponovať so zdrojmi osoby, ktorej postavenie využíva na preukázanie finančného a
ekonomického postavenia. Túto skutočnosť preukazuje uchádzač
písomnou zmluvou uzavretou s touto osobou, obsahujúcou záväzok osoby, ktorej zdrojmi mieni preukázať svoje
finančné a ekonomické postavenie, že táto osoba poskytne plnenie počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba,
ktorej zdroje majú byť použité na preukázanie finančného a ekonomického postavenia musí spĺňať podmienky účasti
podľa § 26 ods. 1 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli zdroje
uchádzačovi poskytnuté.

ac/ Technická a odborná spôsobilosť
Technickú, alebo odbornú spôsobilosť preukazuje uchádzač dokladmi
- podľa § 28 ods. 1 písm. b) a to:
Zoznam stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov (09/2008 do 08/2013) doplneným
potvrdeniami o uspokojivom vykonaní stavebných prác s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia prác a zhodnotenia
uskutočnených
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,
Týmto spôsobom musí uchádzač preukázať: že uskutočnil min. 2 zákazky rovnakého alebo podobného charakteru
ako predmet zákazky /časť technológia na výkrm brojlerových kurčiat v rozsahu minimálne kŕmenie, napájanie,
vetranie, ochladzovanie pre minimálne 25 000 kurčiat/ za predchádzajúcich 5 rokov dostupné v závislosti od vzniku
alebo začiatku prevádzkovania činnosti, pričom aspoň 1 dodávka vyššieuvedenej technológie
musí
byť
v hodnote minimálne 50 000 eur bez DPH alebo ekvivalent v inej mene. Pri prepočte cudzej meny na EUR sa použije
kurz NBS platný v deň odoslania oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania na zverejnenie do Vestníka VO.
Prepočet SKK na euro sa uskutoční konverzným kurzom.
- podľa § 28 ods. 1 písm. c) a to:
ide o zákazku na stavebné práce, tých, na ktorých sa môže uchádzač alebo záujemca obrátiť so žiadosťou o vykonanie
týchto prác, údajmi o technikoch alebo technických orgánoch, tých, ktorí sú zodpovední za kontrolu kvality bez ohľadu
na to, v akom zmluvnom vzťahu sú k uchádzačovi alebo záujemcovi;
Týmto spôsobom musí uchádzač preukázať :
predloženie certifikátu kvality podľa ISO 9001:2008
systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa STN OHSAS 18001:2008
Obstarávateľ vyžaduje predloženie certifikátu kvality vydaného nezávislou inštitúciou, ktorým sa potvrdzuje splnenie
noriem zabezpečenia kvality uchádzačom alebo záujemcom. Uchádzač môže využiť systémy zabezpečenia kvality
vyplývajúce z európskych noriem. Verejný obstarávateľ a obstarávateľ uzná ako rovnocenné osvedčenia vydané
príslušnými orgánmi členských štátov. Verejný obstarávateľ a obstarávateľ musí prijať aj iné dôkazy predložené
uchádzačom alebo záujemcom, ktoré sú rovnocenné opatreniam na zabezpečenie kvality podľa požiadaviek na
vystavenie príslušného certifikátu
- podľa § 28 ods. 1 písm. h) a to:
uvedením opatrení environmentálneho manažérstva, ktoré uchádzač alebo záujemca použije pri plnení zmluvy, ktorej
predmetom je uskutočnenie stavebných prác
Týmto spôsobom musí uchádzač preukázať:
- splnenie určitých noriem environmentálneho riadenia uchádzačom alebo záujemcom, napr. certifikát
environmentálneho riadenia podľa ISO 14001. Pri tom môže využiť schému Európskej únie pre environmentálne
manažérstvo a audit alebo normy environmentálneho manažérstva vyplývajúce z príslušných európskych noriem alebo
medzinárodných noriem certifikovaných orgánov. Obstarávateľ uzná ako rovnocenné certifikáty vydané orgánmi z
členských štátov. Obstarávateľ prijme aj iné dôkazy predložené uchádzačom alebo záujemcom, ktoré sú rovnocenné
opatreniam environmentálneho riadenia podľa požiadaviek na vystavenie príslušného certifikátu.

b/

doklady uvedené v časti IX . „Súťažných podkladov“ : Zábezpeka

c/

čestné vyhlásenie podľa §32, ods. 11 zákona 25/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov
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II.
Vyhodnotenie splnenia požiadaviek jednotlivými uchádzačmi alebo skupinami dodávateľov .
+

doklad/doklady predložený/é - kritérium hodnotenia splnené

++

kritérium hodnotenia splnené - obstarávateľ nevie preukázať relevantnými dokladmi , že uchádzačovi/skupine
dodávateľov v predchádzajúcich troch rokoch bolo preukázané závažné porušenie
odborných povinností

-

doklad/doklady predložený/é - kritérium hodnotenia nesplnené

--

doklad/doklady nepredložený/é - kritérium hodnotenia nesplnené

x

kritérium hodnotenia sa neaplikuje vzhľadom na predloženie dokladu o zapísaní uchádzača do zoznamu
podnikateľov podľa § 128 zákona 25/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov,

xx

kritérium hodnotenia sa neaplikuje vzhľadom na predloženie čestného prehlásenia podľa §32, ods. 8 zákona
25/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov

?

doklad/doklady predložený/é - plnenie kritéria nie je jednoznačné, uchádzač bude požiadaný o vysvetlenie alebo
doplnenie podľa § 33 ods. 6 zákona 25/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov

1. uchádzač:
PRENAK, spol. s .r.o.
Sládkovičova 5, 921 05 Piešťany
Pozn. DYNAMIK HOLDING, a.s., preukazuje kapacity na technickú alebo odbornú spôsobilosť.
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Uchádzač bude požiadaný o vysvetlenie , prípadne doplnenie:
- doplnenie dokladu od Okresného súdu v Trnave , že uchádzač PRENAK, spol. s .r.o. nie je v likvidácii.

Mená , priezviská a podpisy členov komisie :
Ing.Gabriel Bíro
Ing.Juraj Štefanka,
Ing.Juraj Kuzma

4

