WYS
Druh zákazky: Sluţby.

ODDIEL I. VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ/OBSTARÁVATEĽ
I.1.

Názov, adresy a kontaktné miesto (miesta)
Úradný názov: Mesto Žilina

IČO: 00321796
Poštová adresa: Námestie obetí komunizmu 1
PSČ: 01131
Mesto/obec: Ţilina
Štát: Slovenská republika
Kontaktné miesto (miesta): Mestský úrad Ţilina Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Ţilina
Kontaktná osoba: Mgr. Katarína Zahradníková
Mobil: +421 917990119
Telefón: +421 417063212
Fax: +421 417231912
E-mail: katarina.zahradnikova@zilina.sk
Ďalšie informácie moţno získať na: uţ uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach).
Súťaţné a doplňujúce podklady moţno získať na: uţ uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach).
Ponuky budú doručené na: uţ uvedenú adresu a kontaktné miesto.
I.2.

Druh verejného obstarávateľa/obstarávateľa

I.2.1. Druh
verejného
Regionálny alebo miestny orgán

obstarávateľa/obstarávateľa

Zatriedenie obstarávajúceho subjektu podľa zákona:
§ 6 ods. 1 písm. b).

ODDIEL II. PREDMET ZÁKAZKY
II.1.

Opis

II.1.1. Názov

zákazky

Organizačno - technické zabezpečenie Staromestských slávností v dňoch 31.05.2012 02.06.2012 v Ţiline.

II.1.2. Druh zákazky a miesto uskutočňovania stavebných prác, dodania tovarov alebo
poskytovania
služieb
c) Služby.
Kategória sluţby (podľa prílohy č. 2 k zákonu): 27.
a)

Stavebné práce

b)

Tovary

c)

Služby
Hlavné miesto poskytovania sluţieb: Mesto Ţilina, Mariánske námestie a Námestie A. Hlinku
NUTS kód:
SK031.

II.1.3. Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov)

Predmetom zákazky je organizačné a technické zabezpečenie Staromestských slávností v

dňoch 31.05.2012 aţ 02.06.2012 na Mariánskom námestí a Námestí A. Hlinku v Ţiline a
zabezpečenie účastí 4 headlinerov (spevák speváčka s doprovodom, hudobné skupiny Českej
a Slovenskej populárnej scény).
II.1.4. Spoločný slovník obstarávania (CPV)
Hlavný
Hlavný slovník: 79952100-3.
II.2.

predmet

Množstvo alebo rozsah zákazky

II.2.1. Celkové množstvo alebo rozsah
II.2.2 Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:
Hodnota: 39990,0000 EUR
II.3.

Trvanie zmluvy alebo lehota dodania
Obdobie: v intervale .
Začatie: 31. 5. 2012
Ukončenie: 2. 6. 2012

ODDIEL III. OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A
INFORMÁCIE
III.1.

TECHNICKÉ

Podmienky účasti

III.1.1. Osobné postavenie
Informácie a formálne náleţitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti:

Uchádzač musí spĺňať nasledovnú podmienku účasti týkajúcu sa osobného postavenia,
ktorú preukáţe predloţením dokladu ku dňu predkladania ponúk: 1.1. doklad o oprávnení
podnikať, potvrdenie príslušného orgánu alebo čestné vyhlásenie podľa predpisov v krajine
svojho sídla; v ktorom musí byť zapísaný predmet podnikania oprávňujúci uchádzača na
dodávanie poţadovanej sluţby: 1.1.1. ţivnostenské oprávnenie alebo výpis zo
ţivnostenského registra (predkladá fyzická osoba podnikateľ), 1.1.2. výpis z obchodného
registra (predkladá právnická osoba podnikateľ, fyzická osoba podnikateľ zapísaný v
obchodnom registri), 1.1.3. iné neţ ţivnostenské oprávnenie, vydané podľa osobitných
predpisov. 1.2 výpis z registra trestov o tom, ţe nebol on ani jeho štatutárny orgán, ani
člen štatutárneho orgánu právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, za trestný čin
poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev, za trestný čin legalizácie
príjmu z trestnej činnosti, za trestný čin zaloţenia, zosnovania a podporovania zločineckej
skupiny alebo za trestný čin zaloţenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny,
o tom, ţe nebol on ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu právoplatne
odsúdený za trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním, 1.3 potvrdenie
príslušného súdu o tom, ţe nie je voči nemu vedené konkurzné konanie, nie je v konkurze,
v likvidácii, ani nebol proti nemu zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok
majetku, 1.4 potvrdenie Sociálnej poisťovne a zdravotnej poisťovne o tom, ţe nemá
evidované nedoplatky na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevkov na starobné
dôchodkové sporenie, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia, 1.5 potvrdenie miestne
príslušného daňového úradu o tom, ţe nemá evidované daňové nedoplatky, ktoré sa
vymáhajú výkonom rozhodnutia, 1.6 ak uchádzač nemá sídlo v Slovenskej republike a
krajina jeho sídla nevydáva niektoré z dokladov uvedených v bode 1.1 aţ 1.5 alebo
nevydáva rovnocenné doklady, moţno ich nahradiť čestným vyhlásením platných v krajine
sídla, ak uchádzač más sídlo v členskom štáte inom ako Slovenská republika a právo tohto
členského štátu neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, moţno ho nahradiť vyhlásením
pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou
inštitúciou podľa predpisov platných v krajine pôvodu alebo krajine sídla uchádzača alebo
záujemcu. 1.7 v prípade, ak je uchádzač zapísaný do zoznamu podnikateľov môţe nahradiť

doklady uvedené v bode 1.1 1.6. predloţením úradne osvedčenej kópie platného potvrdenia
o zapísaní do zoznamu podnikateľov podľa §128 ods.1, 1.8 uchádzač preukazuje splnenie
podmienok účasti podľa § 26 ods. 2 písm. a) aţ e) podľa zákona o verejnom obstarávaní
III.1.2. Ekonomické a finančné postavenie
Informácie a formálne náleţitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: Verejný

obstarávateľ nevyţaduje

III.1.3. Technická alebo odborná spôsobilosť
Informácie a formálne náleţitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti:

Uchádzač v ponuke predloţí nasledovné informácie a dokumenty, ktorými preukazuje
odbornú a technickú spôsobilosť na dodanie sluţby: 1.1 zoznam uskutočnenia minimálne
dvoch zákaziek rovnakého alebo obdobného charakteru ako predmet zákazky za
predchádzajúce tri roky, t.j. 2009, 2010, 2011 s uvedením odberateľov, lehôt dodania, cien
poskytnutých sluţieb. Ak odberateľom bol verejný obstarávateľ podľa zákona o verejnom
obstarávaní, dôkaz o plnení potvrdí osoba oprávnená konať v danej veci za verejného
obstarávateľa. V prípade odberateľa inej osoby ako verejný obstarávateľ dôkaz o plnení
potvrdí osoba oprávnená konať v danej veci za toho odberateľa, ak to nie je moţné
záujemca predloţí vyhlásenie o úspešnom dodaní. Poţadované dôkazy predloţí záujemca na
samostatných listoch za kaţdú poskytnutú sluţbu uvedenú v zozname.
Minimálna poţadovaná úroveň štandardov (ak je to uplatniteľné): K bodu 1.1. záujemca preukáţe

zoznamom uskutočnenie minimálne dvoch zákaziek rovnakého alebo obdobného charakteru
ako predmet zákazky v období rokov 2009, 2010, 2011. Ročne uchádzač predloţí doklad o
jednej zákazke v minimálnej hodnote 35 000 EUR.
III.1.4. Vyhradené zákazky pre chránené dielne alebo chránené pracoviská
Nie.

ODDIEL IV. POSTUP
IV.1.

Kritériá na vyhodnotenie ponúk

IV.1.1. Kritériá
Najniţšia cena.

na

vyhodnotenie

ponúk

IV.1.2. Použije
Nie.

sa

elektronická

aukcia

IV.2.

Administratívne informácie

IV.2.1. Evidenčné
13509/2012

číslo

spisu,

ktoré

pridelil

verejný

obstarávateľ/obstarávateľ

IV.2.2. Podmienky na získanie súťažných podkladov a doplňujúcich dokumentov
Lehota na prijímanie ţiadostí o súťaţné podklady alebo o prístup k dokumentom
Dátum: 2. 4. 2012. Čas: 14.00 h.
Úhrada za súťaţné podklady: Nie.
IV.2.3. Lehota na predkladanie ponúk
Dátum: 16. 4. 2012. Čas: 11.00 h.
IV.2.4. Podmienky otvárania ponúk
Dátum: 16. 4. 2012. Čas: 13.30 h.
Miesto: Mestský úrad Ţilina Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Ţilina, prízemie, miestnosť

PP vo vestibule Mestského úradu v Ţiline

Osoby oprávnené zúčastniť sa na otváraní ponúk: Na otváraní obálok s ponukami sa môţe

zúčastniť kaţdý uchádzač, ktorý predloţil ponuku.Na otváraní obálok s ponukami môţe byť
uchádzač zastúpený najviac jednou osobou oprávnenou zúčastniť sa na otváraním ponúk.

Uchádzač (fyzická osoba), štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu uchádzača
(právnická osoba) sa preukáţe na otváraní obálok s ponukami preukazom totoţnosti a
kópiou dokladu o oprávnení podnikať (napr. kópiu výpisu z obchodného alebo
ţivnostenského registra). Poverený zástupca uchádzača sa preukáţe na otváraní obálok s
ponukami preukazom totoţnosti. a splnomocnením na zastupovanie. Na otváraní obálok s
ponukami za účasti uchádzačov sa všetkým zúčastneným zverejnia obchodné mená, adresy
alebo sídla všetkých uchádzačov, ktorých ponuky boli doručené v lehote na predkladanie
ponúk na uvedenú adresu a ich návrhy na plnenie kritérií, ktoré sa dajú vyjadriť číslicou,
určených verejným obstarávateľom na hodnotenie ponúk. Všetkým uchádzačom, ktorí
predloţili ponuky, bude najneskôr do piatich dní odo dňa otvárania ponúk odoslaná
zápisnica z otvárania obálok s uvedením údajov.

ODDIEL VI. DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
VI.1. Zákazka
Nie.

sa

týka

projektu

/programu

financovaného

z

fondov

EÚ

VI.2. Ďalšie informácie
VI.3. Dátum
26. 3. 2012

odoslania

tejto

výzvy

