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Vestník č. 81/2012 - 26.4.2012
Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania
Formulár: Príloha č. 2 Podľa Vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 842/2011
Druh postupu: Verejná súťaž.
Druh zákazky: Služby.

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV, ADRESY A KONTAKTNÉ MIESTO (MIESTA)
Mesto Žilina
Vnútroštátne identifikačné číslo (ak je to známe) : 00321796
Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina
Slovenská republika
Kontaktné miesto (miesta): Mestský úrad Žilina, Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina
Kontaktná osoba: Ing. Roman Osika, Mgr. Katarína Zahradniková
Mobil: +421 917990120
Telefón: +421 417063212
Fax: +421 417231912
E-mail: roman.osika@zilina.sk
Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL): http://www.zilina.sk
(Na poskytnutie podrobnejších informácií použite prílohy A)
Ďalšie informácie možno získať na adrese: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta.
Súťažné a doplňujúce podklady (vrátane podkladov pre súťažný dialóg a dynamický
nákupný systém) možno získať na adrese: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta.
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta.
I.2) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Regionálny alebo miestny orgán
HLAVNÁ ČINNOSŤ
I.3)
Iné (uveďte)
samospráva
I.4) Zadanie zákazky v mene iných verejných obstarávateľov
Verejný obstarávateľ nakupuje v mene iných verejných obstarávateľov: Nie.

ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) OPIS
II.1.1) Názov pridelený zákazke verejným obstarávateľom
Údržba zelene na vymedzenom území mesta Žilina v r.2012-2016
II.1.2) Druh zákazky a miesto uskutočňovania prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb
c) Služby.
Kategória služieb č.: 27.
Hlavné miesto alebo lokalita uskutočňovania prác, dodania tovarov alebo poskytovania
služieb: Kataster mesta Žilina
NUTS kód:
SK031.
Informácie o verejnej zákazke, rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
II.1.3)
(DPS)
Oznámenie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody.
II.1.4) Informácie o rámcovej dohode
Rámcová dohoda s jediným uchádzačom.
Trvanie rámcovej dohody (obdobie): Trvanie v mesiacoch.

II.1.5)

II.1.6)

II.1.7)

II.1.8)
II.1.9)
II.2)
II.2.1)

II.2.2)
II.2.3)
II.3)

Hodnota: 54
Odôvodnenie uzatvorenia rámcovej dohody, ktorej platnosť je dlhšia než štyri roky: Verejný
obstarávateľ má záujem o ucelený časový úsek poskytovania služby do 31.12.2016.
Predpokladaná hodnota bez DPH:
Hodnota: 1700000,0000 EUR
Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov)
Predmetom zákazky je údržba verejnej mestskej zelene, ktorá zahŕňa hlavne tieto služby : kosenie parkových trávnikov s pohrabaním a odvozom pokosenej hmoty - 300 ha - jesenné
hrabanie lístia s odvozom pohrabaného lístia- 40 ha - jarné vyhrabávanie trávnikov- 40 ha údržba kvetinových záhonov (plošné úpravy)- 15 000 m2 - ruč. dozber hrubých nečistôt
zo zelene, konárov zo samoorezov a vianočných stromčekov- 500 hod. - orezávanie stromov a
krov - 1500 hod. - rez živých plotov 8000 m2 - úprava uličných stromoradí- 440 ks (14000 m2)
- sezónna výsadba letničiek a cibuľovín- do 30 000 ks/rok - výsadba stromov- 80 ks/rok výsadba krov - do 1000 ks/rok - výsadba, montáž a demontáž závesných kvetináčov - 120
ks/rok - polievanie výsadieb- ca 200/rok (podľa potreby) - výrub drevín ca 200 ks/ rok ostatné
práce spojené so zakladaním a údržbou zelene podľa potreby: - založenie trávnika výsevom terénne úpravy - frézovanie pňov po výruboch - oprava kolovania
Spoločný slovník obstarávania (CPV)
Hlavný predmet
Hlavný slovník: 77310000-6.
Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na túto zákazku sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní (GPA)
Nie.
Časti
Nie.
Informácie o variantoch
Varianty sa budú prijímať: Nie.
MNOŽSTVO ALEBO ROZSAH ZMLUVY
Celkové množstvo alebo rozsah
Množstvá a rozsah poskytovania služby tvorí prílohu súťažných podkladov.
Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:
Hodnota: 1700000,0000 EUR
Informácie o opciách
Nie.
Informácie o obnovenom obstarávaní (ak je uplatniteľné)
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie.
TRVANIE ZÁKAZKY ALEBO LEHOTA NA DOKONČENIE (ak je to známe)
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky).
Hodnota: 54

ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ
INFORMÁCIE
III.1)
III.1.1)

III.1.2)

III.1.3)
III.1.4)

PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
Požadované zábezpeky a záruky
Zábezpeka je požadovaná vo výške 60 000 EUR. Viac súťažné podklady.
Hlavné podmienky financovania a spôsoby platieb a/alebo odkaz na príslušné
ustanovenia, ktorými sa tieto podmienky a spôsoby riadia
Predmet zákazky bude financovaný z vlastných rozpočtových prostriedkov verejného
obstarávateľa. Doba splatnosti dielčích faktúr 60 dní odo dňa ich doručenia po potvrdení
realizácie služby.
Právna forma, ktorú má vytvoriť skupina hospodárskych subjektov, ktorej sa zadá
zákazka:
Verejný obstarávateľ nevyžaduje vytvorenie novej právnej formy.
Ďalšie osobitné podmienky: (ak je to uplatniteľné)
Nie.

PODMIENKY ÚČASTI
Osobné postavenie hospodárskych subjektov vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu
III.2.1)
do profesijných alebo obchodných registrov
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok:
Záujemca musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 26 ods. 1
zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
(ďalej len zákon o verejnom obstarávaní) a preukázať ich splnenie dokladmi podľa § 26 ods.
2, resp. ods. 3 a ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní v originálnom vyhotovení alebo ako
úradne overené fotokópie týchto dokladov. Záujemca zapísaný v zozname podnikateľov môže
nahradiť doklady uvedené v § 26 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní predložením
potvrdenia Úradu pre verejné obstarávanie o zápise v zozname podnikateľov platnom v čase
predkladania žiadostí o účasť. Ak žiadosť o účasť predkladá skupina dodávateľov, doklady
preukazujúce splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní - osobné postavenie,
predloží každý člen skupiny osobitne.
III.2.2) Ekonomická a finančná spôsobilosť
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok: § 27 ods.
1, písm. a) vyjadrenie banky, pobočky zahraničnej banky alebo zahraničnej banky, nie staršie
ako tri mesiace ku dňu predkladania ponuky, o schopnosti záujemcu plniť finančné záväzky. §
27 ods.1, písm. d) prehľad o dosiahnutom obrate v oblasti, ktorej sa predmet zákazky týka
za posledné tri hospodárske roky. Uchádzač predloží výkazy ziskov a strát alebo výkazy
o príjmoch a výdavkoch, za posledné tri hospodárske roky, za ktoré sú dostupné. Súčasťou
predložených výkazov musí byť overenie príslušného daňového úradu
podľa zákona č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných
finančných orgánov v znení neskorších predpisov alebo rovnocenný doklad vydávaný
v krajine sídla záujemcu. Ak žiadosť o účasť predkladá skupina, preukazuje splnenie
podmienok účasti - ekonomické a finančné postavenie spoločne. Verejný obstarávateľ
požaduje predloženie dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti - ekonomické a
finančné postavenie v originálnom vyhotovení alebo ako úradne overené fotokópie týchto
dokladov, pokiaľ nie je uvedené inak.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov (ak je to uplatniteľné): k § 27 ods. 1. písm. a)
v predmetnom vyjadrení banka, pobočka zahraničnej banky alebo zahraničná banka potvrdí,
že: - záujemca nie je v nepovolenom debete, - v prípade splácania úveru záujemca dodržuje
splátkový kalendár, - bežný účet záujemcu nie je predmetom exekúcie. Zároveň záujemca
predloží čestné vyhlásenie, že v iných bankách ako tých, ktorých potvrdenia predkladá, nemá
vedené účty ani žiadne záväzky. k § 27 ods.1, písm. d) Verejný obstarávateľ požaduje
preukázať minimálny celkový obrat za obdobie posledných troch hospodárskych rokov
v hodnote spolu vo výške1 000 000.00,- €. Ak prevádzkovanie činnosti záujemcu je kratšie
ako tri roky, tak prehľad o dosiahnutom obrate za dobu prevádzkovania podnikateľskej
činnosti musí byť v minimálnej hodnote 500.000 €/rok.
III.2.3) Technická spôsobilosť
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok: § 28,
ods. 1, písm. a) zoznam poskytnutých služieb rovnakého alebo obdobného charakteru
za predchádzajúce tri roky, t.j. 2009, 2010, 2011 s uvedením odberateľov, lehôt dodania, cien
poskytnutých služieb. 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 tohto odberateľa, ak to nie je možné, uchádzač
predloží vyhlásenie o úspešnom dodaní. Požadované dôkazy predloží uchádzač
na samostatných listoch za každú poskytnutú službu uvedenú v zozname. § 28 ods. 1, písm. g.
údaje o vzdelaní a odbornej praxi alebo odbornej kvalifikácii riadiacich zamestnancov,
osobitne osôb zodpovedných za poskytnutie služby. Ak žiadosť o účasť predkladá skupina
dodávateľov, preukazuje splnenie podmienok účasti - technickú alebo odbornú spôsobilosť,
spoločne. Verejný obstarávateľ požaduje predloženie dokladov preukazujúcich splnenie
podmienok účasti - technickú alebo odbornú spôsobilosť, v originálnom vyhotovení alebo ako
úradne overené fotokópie týchto dokladov, pokiaľ nie je uvedené inak.
III.2)

Minimálna požadovaná úroveň štandardov (ak je to uplatniteľné): k § 28, ods. 1, písm. a)
uchádzač preukáže min. 1 zákazkou rovnakého alebo obdobného charakteru ktorých
predmetom bola starostlivosť o plochy zelene, trávnaté plochy, v minimálnej hodnote zákazky
200 000/ ročne k § 28 ods. 1, písm. g. Uchádzač za každého uvedeného zamestnanca predloží:
- overenú kópiu dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní - profesijný životopis podpísaný
príslušným pracovníkom Verejný obstarávateľ požaduje nasledovného kľúčového odborníka :
1.Hlavný koordinátor - stredoškolské/vysokoškolské vzdelanie
poľnohospodárskeho/záhradníckeho smeru ktorý potvrdí že bude počas trvania zmluvy
odborným garantom.
III.2.4) Informácie o vyhradených zákazkách (ak je to uplatniteľné)
III.3) OSOBITNÉ PODMIENKY PRE ZÁKAZKY NA POSKYTOVANIE SLUŽIEB
III.3.1) Informácie o konkrétnej profesii
Poskytovanie služby je vyhradené pre konkrétnu profesiu: Nie.
III.3.2) Pracovníci zodpovední za poskytnutie služby
Právnické osoby by mali uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov zodpovedných
za poskytnutie služby: Nie.

ODDIEL IV: POSTUP
IV.1)
IV.1.1)
IV.1.2)
IV.1.3)
IV.2)
IV.2.1)
IV.2.2)

IV.3)
IV.3.1)
IV.3.2)

IV.3.3)

IV.3.4)
IV.3.6
IV.3.7)

IV.3.8)

DRUH POSTUPU
Druh postupu
Otvorená.
Obmedzenie počtu uchádzačov, ktorí budú vyzvaní na predloženie ponuky, alebo
na účasť
Zníženie počtu uchádzačov počas rokovania alebo dialógu
KRITÉRIÁ NA VYHODNOTENIE PONÚK
Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena.
Informácie o elektronickej aukcii
Použije sa elektronická aukcia: Áno.
Dodatočné informácie o elektronickej aukcii: Viac súťažné podklady.
ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
Referenčné číslo spisu, ktoré pridelil verejný obstarávateľ
1518/2012
Predchádzajúce uverejnenie týkajúce sa tejto zákazky
Áno.
Ak áno: Predbežné oznámenie.
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: 2012/S 046-075720 z 07.03.2012
Podmienky na získanie súťažných podkladov a doplňujúcich dokumentov alebo
informatívneho dokumentu
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady alebo o prístup k dokumentom
Dátum: 21. 5. 2012. Čas: 14.00 h.
Spoplatnená dokumentácia: Nie.
Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum: 30. 5. 2012. Čas: 09.00 h.
Jazyk (jazyky), v ktorom možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
Úradný jazyk/úradné jazyky EÚ.
slovenčina
Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie: do dátumu.
Dátum: 31. 8. 2012
Podmienky na otváranie ponúk
Dátum: 30. 5. 2012. Čas: 13.00 h.
Miesto: Mestský úrad Žilina, Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina
Osoby oprávnené zúčastniť sa na otváraní ponúk: Nie.
Dodatočné informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk

ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
Informácie o opakovaní obstarávania (ak je to uplatniteľné)
Nie.
VI.2) Informácie o fondoch Európskej únie
Zákazka sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie.
Doplňujúce informácie
Podmienkou na poskytnutie súťažných podkladov je predloženie písomnej žiadosti záujemcu
o vydanie súťažných podkladov v slovenskom jazyku. Písomná žiadosť o vydanie súťažných
podkladov sa bude akceptovať nasledujúcimi formami: e-mailom odporúčame - záujemca
musí uviesť kontaktnú osobu a adresu, faxom - záujemca musí potvrdiť žiadosť buď písomnou
formou - poštou v originálnom vyhotovení, alebo emailom; až po prevzatí takto doplnenej
žiadosti sa záujemca zaregistruje a odošlú sa mu súťažné podklady, osobne - súťažné
podklady bude verejný obstarávateľ poskytovať po predbežnom (napr. telefonickom)
dohovore v pracovných dňoch od 8:00 do 14:00 h, inak do 5 dní odo dňa prevzatia žiadosti,
poštou - žiadosť musí byť podpísaná oprávnenou osobou alebo ňou poverenou osobou
na tento účel. Náležitosti kompletnej písomnej žiadosti o účasť/poskytnutie súťažných
podkladov: - určenie kontaktnej osoby zodpovednej za doručovanie písomností a komunikáciu
pri vysvetľovaní, hodnotení ponuky a spracovaní zmluvy na plnenie zákazky, - uvedenie tel. a
email. kontaktu/adresy určenej osoby na elektronickú komunikáciu (formou e-mailu) v etape
zadávania zákazky do predloženia zmluvy na podpis. Registrácia oprávneného záujemcu nastane po doručení kompletnej žiadosti. Žiadosti o vysvetlenie súťažných podkladov záujemca musí doručiť verejnému obstarávateľovi najneskôr do 14:00 hod. dňa 22.05.2012.
Komunikáciu na tieto účely verejný obstarávateľ určuje výlučne v slovenskom jazyku. Ako
podklad pre spracovanie ponuky uchádzača bude poskytnuté súťaťné podklady s opisom
VI.3) zákazky. V súlade s ustanovením § 32 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní, verejný
obstarávateľ odôvodňuje primeranosť každej určenej podmienky účasti vo vzťahu k predmetu
zákazky a potrebu jej zahrnutia nasledovne: Podmienky účasti týkajúce sa finančného a
ekonomického postavenia určil verejný obstarávateľ v súlade s ustanovením § 27 zákona.
Požiadavky predložiť vyjadrenie banky/bánk o schopnosti uchádzača plniť svoje finančné
záväzky ako aj prehľad o dosiahnutom obrate v oblasti, ktorej sa predmet zákazky týka
za posledné tri hospodárske roky, za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia
prevádzkovania činnosti sú primerané a jej potreba zahrnutia sleduje cieľ vybrať schopného
zhotoviteľa, ktorý si plní všetky svoje záväzky včas a riadne. Podmienky účasti týkajúce sa
technickej alebo odbornej spôsobilosti určil verejný obstarávateľ v súlade s ustanovením § 28
zákona. Splnením podmienky účasti, uvedenej uchádzač preukáže skúsenosti, schopnosť a
spôsobilosť pre vykonanie požadovaných služieb v plnom rozsahu a v požadovanej kvalite.
Verejný obstarávateľ požaduje predložiť doklad odborného zamestnanca/osoby ktorá je
k dispozícii počas trvania zmluvy, nakoľko osoba, ktorá bude zodpovedná za zhotovenie
predmetu zákazky musí byť dostatočne odborne spôsobilá pre poskytovanie služby. Verejný
obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť použitý postup zadávania zákazky, ak sa zmenili
okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo verejné obstarávanie a za podmienok podľa §46 zákona
resp. neprijať ani jednu z ponúk. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo na uzavretie
dodatkov ktoré sú v súlade s § 9 zákona o VO. Pri použití elektronickej aukcie sa neuplatňuje
§ 41.
VI.4) Odvolacie konanie
VI.4.1) Orgán zodpovedný za odvolacie konanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31 797 903
Dunajská 68, P. O. BOX 58, 820 04 Bratislava 24
Slovenská republika
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
VI.1)

Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
Orgán zodpovedný za mediáciu
Mesto Žilina
Vnútroštátne identifikačné číslo: 00321796
Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina
Slovensko
Telefón: +421 417231912
Internetová adresa (URL): http://www.zilina.sk
VI.4.2) Podanie odvolania
Presné informácie o termínoch na podanie odvolania: Revízne postupy sa uplatňujú
v zmysle § 136 a 138 Zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších
predpisov.
VI.4.3) Úrad, od ktorého možno získať informácie o podaní odvolania
Úrad pre verejné obstarávanie
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31 797 903
Dunajská 68, P. O. BOX 58, 820 04 Bratislava 24
Slovenská republika
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
Dátum odoslania tohto oznámenia
VI.5)
25. 4. 2012

