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Vestník č. 143/2012 - 27.7.2012
OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
Formulár: Príloha č. 4 k vyhláške č. 530/2009 Z. z.
Druh postupu: Verejná súťaž.
Druh zákazky: Tovary.
ODDIEL I. VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1.

Názov, adresy a kontaktné miesto (miesta)
Mesto Žilina
IČO: 00321796
Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina
Slovenská republika
Kontaktné miesto (miesta): Námestie obetí komunizmu 1, 011 31
Žilina
Kontaktná osoba: Ing. Roman Osika
Mobil: +421 917990120
Telefón: +421 417063212
Fax: +421 417632151
E-mail: roman.osika@zilina.sk
Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa/obstarávateľa
(URL): http://www.zilina.sk
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): http://www.zilina.sk
Ďalšie informácie možno získať na:už uvedenej adrese a kontaktnom
mieste (miestach).
Súťažné a doplňujúce podklady (vrátane podkladov pre súťažný
dialóg a dynamický nákupný systém) možno získať na:už uvedenej
adrese a kontaktnom mieste (miestach).
Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na:už uvedenú adresu
a kontaktné miesto.

I.2.

Druh verejného obstarávateľa a hlavný predmet alebo predmety
činnosti

I.2.1.

Druh verejného obstarávateľa
Regionálny alebo miestny orgán
Zatriedenie obstarávajúceho subjektu podľa zákona:
§ 6 ods. 1 písm. b).

I.2.2.

Hlavný predmet alebo predmety činnosti
Iné (uveďte)

Iný predmet (špecifikujte): samospráva
I.2.3.

Verejný obstarávateľ nakupuje pre iných verejných
obstarávateľov
Nie.

ODDIEL II. PREDMET ZÁKAZKY
II.1.

Opis

II.1.1. Názov zákazky podľa verejného obstarávateľa
Kamerový systém Mesta Žilina
II.1.2. Druh zákazky a miesto uskutočňovania stavebných prác,
dodania tovarov alebo poskytovania služieb
b) Tovary.
Kúpa.
Hlavné miesto dodania tovarov: Mesto Žilina
NUTS kód:
SK031.
II.1.3. Oznámenie zahŕňa
Verejnú zákazku.
II.1.4. Informácie o rámcovej dohode
II.1.5. Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov)
Systém je potrebný na zabezpečenie verejného poriadku v meste
Žilina a nahrádza kamerový systém, ktorý v súčasnosti nevyhovuje
potrebám prevádzky, je technicky obmedzený a jeho rekonštrukcia a
obnova by nebola pre mesto finančne výhodná. Jedná sa o dodávku
a rozmiestnenie otočných a stacionárnych kamier v hospodársky a
spoločensky najdôležitejších a najfrekventovanejších častiach mesta.
II.1.6. Spoločný slovník obstarávania (CPV)
Hlavný predmet
Hlavný slovník: 35125300-2.
Doplňujúce predmety
Hlavný slovník: 51314000-6.
II.1.7. Rozdelenie na časti
Nie.
II.1.8. Povoľuje sa predloženie variantných riešení
Nie.
II.2.

Množstvo alebo rozsah zákazky

II.2.1. Celkové množstvo alebo rozsah
Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:
Hodnota: 190000,0000 EUR
II.2.2. Opcie
Nie.

II.3.

Trvanie zmluvy alebo lehoty uskutočnenia
Obdobie: v mesiacoch (od uzatvorenia zmluvy) .
Hodnota: 36

ODDIEL III. PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ
INFORMÁCIE
III.1.

Podmienky týkajúce sa zmluvy

III.1.1. Požadované zábezpeky a záruky
Zábezpeka sa nevyžaduje.
III.1.2. Hlavné podmienky financovania a platobné dojednania alebo
odkaz na príslušné ustanovenia, ktorými sa riadia
Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtových prostriedkov
Mesta Žilina. Verejný obstarávateľ neposkytuje preddavok ani
zálohovú platbu. Viac súťažné podklady.
III.1.3. Právne vzťahy vyžadované od skupiny dodávateľov, s ktorou sa
uzatvorí zmluva
Nevyžaduje sa uzatvorenie právných vzťahov od skupiny
dodávateľov.
III.1.4. Ďalšie osobitné podmienky, ktorým podlieha plnenie zmluvy
Nie.
III.2.

Podmienky účasti

III.2.1. Osobné postavenie uchádzačov a záujemcov vrátane
požiadaviek týkajúcich sa zápisu do profesijného alebo
obchodného registra
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie
splnenia podmienok účasti: Uchádzač musí spĺňať nasledujúce
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 alebo ich
úradne osvedčených kópií resp. § 26 ods. 4 a 5 zákona. Uchádzač
zapísaný do zoznamu podnikateľov vedeného Úradom pre verejné
obstarávanie môže doklady požadované podľa § 26 ods. 2 zákona o
verejnom obstarávaní nahradiť predložením platného potvrdenia
alebo úradne osvedčenej kópie platného potvrdenia o jeho zapísaní
do zoznamu podnikateľov podľa § 128 ods. 1 zákona o verejnom
obstarávaní. § 26 ods.1 písm. a) - uchádzač, ani jeho štatutárny
orgán, ani člen štatutárneho orgánu nebol právoplatne odsúdený za
trestný čin korupcie, za trestný čin poškodzovania finančných
záujmov Európskej únie, za trestný čin legalizácie príjmu z trestnej
činnosti alebo za trestný čin založenia, zosnovania alebo
podporovania teroristickej skupiny alebo za trestný čin terorizmu a
niektorých foriem účasti na terorizme. Uchádzač predloží výpis z
registra trestov nie starší ako tri mesiace. § 26 ods. písm. b) uchádzač, ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu
nebol právoplatne odsúdený za trestný čin, ktorého skutková podstata

súvisí s podnikaním. Uchádzač predloží výpis z registra trestov nie
starší ako tri mesiace. § 26 ods. písm. c) na uchádzača nebol
vyhlásený konkurz, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené
konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz
pre nedostatok majetku. Uchádzač predloží potvrdenie príslušného
súdu nie staršie ako tri mesiace. § 26 ods. 1 písm. d) - uchádzač
nemá evidované nedoplatky poistného na zdravotné poistenie,
sociálne poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie,
ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia. Uchádzač predloží
potvrdenie zo Sociálnej poisťovne a zdravotnej poisťovne nie staršie
ako tri mesiace. § 26 ods. písm. e) - uchádzač nemá evidované
daňové nedoplatky, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia.
Uchádzač predloží potvrdenie miestne príslušného daňového úradu
nie staršie ako tri mesiace. § 26 ods. písm. f) - uchádzač je oprávnený
dodať tovar, poskytovať službu. § 26 ods. písm. g) - uchádzačovi
nebolo v predchádzajúcich troch rokoch preukázané závažné
porušenie odborných povinností, ktoré dokáže verejný obstarávateľ
preukázať. Uchádzač nepredkladá verejnému obstarávateľovi žiadne
potvrdenie. Odôvodnenie primeranosti podmienok účasti vo vzťahu k
predmetu zákazky a potrebu jej zahrnutia v súlade s ustanovením §
32 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní podmienky účasti týkajúce
sa osobného postavenia určil verejný obstarávateľ v súlade s
ustanovením § 26 zákona.
III.2.2. Ekonomické a finančné postavenie
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie
splnenia podmienok účasti: § 27, ods. 1, písm. a) vyjadrenie banky
alebo pobočky zahraničnej banky, § 27, ods. 1, písm. b) prehľadom o
celkovom obrate alebo prehľadom o dosiahnutom obrate v oblasti,
ktorej sa predmet zákazky týka, najviac za posledné hospodárske
roky, za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začiatku
prevádzkovania činnosti,
Minimálna požadovaná úroveň štandardov (ak je to uplatniteľné): k
bodu § 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 bodu § 27 ods. 1 písm. b) Verejný obstarávateľ
požaduje preukázať minimálny celkový obrat za obdobie posledných
troch hospodárskych rokov v hodnote 200 000 EUR spolu. Ak
prevádzkovanie činnosti záujemcu je kratšie ako tri roky, tak prehľad
o dosiahnutom obrate za dobu prevádzkovania podnikateľskej
činnosti musí byť v minimálnej alikvotnej hodnote 50 000 Eur. nie
staršie ako tri mesiace ku dňu predkladania žiadosti o účasť o
schopnosti záujemcu plniť finančné záväzky. Záujemca 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 511/1992 Zb. o správe daní 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. Odôvodnenie primeranosti podmienok
účasti vo vzťahu k predmetu zákazky a potrebu jej zahrnutia v súlade
s ustanovením § 32 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní
podmienky účasti týkajúce sa ekonomického a finančného
postavenia, verejný obstarávateľ dokladovaním § 27 ods. 1 písm. a,b
sleduje záujem nájsť vhodného uchádzača schopného plniť si svoje
záväzky.
III.2.3. Technická alebo odborná spôsobilosť
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie
splnenia podmienok účasti: § 28, ods. 1, písm a) zoznam
uskutočnenia minimálne troch zákaziek rovnakého alebo obdobného
charakteru ako predmet zákazky 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 toho odberateľa, ak to nie je
možné záujemca predloží vyhlásenie o úspešnom dodaní.
Požadované dôkazy predloží záujemca 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 dodanie predmetu
zákazky. Ak žiadosť o účasť predkladá skupina, preukazuje splnenie
podmienok účasti technickú a odbornú spôsobilosť spoločne,
Minimálna požadovaná úroveň štandardov (ak je to uplatniteľné): k
bodu § 28, ods. 1, písm. a) uchádzač preukáže zoznamom
uskutočnenie minimálne 3 zákaziek rovnakého alebo obdobného
charakteru ako predmet zákazky v období rokov 2009, 2010, 2011,
pričom každá zákazka musí byť v hodnote minimálne 30 000 EUR. k
bodu § 28, ods. 1 písm g) uchádzač za každého jedného
zamestnanca predloží overenú kópiu o najvyššom dosiahnutom
vzdelaní. Odôvodnenie primeranosti podmienok účasti vo vzťahu k
predmetu zákazky a potrebu jej zahrnutia v súlade s ustanovením §
32 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní podmienky účasti týkajúce
sa technickej a odbornej spôsobilosti, verejný obstarávateľ
dokladovaním § 28 ods. 1 písm. a,g sleduje záujem nájsť vhodného

III.3.

uchádzača schopného plniť si svoje záväzky ktorý už realizoval
zákazky obdobného charakteru.
Osobitné podmienky zákaziek na poskytovanie služieb

ODDIEL IV. POSTUP
IV.1.

Druh postupu

IV.1.1. Druh postupu
Verejná súťaž.
IV.1.2. Obmedzenie počtu záujemcov, ktorí budú vyzvaní na predloženie
ponuky alebo na účasť na dialógu
IV.1.3. Zníženie počtu ponúk alebo riešení počas rokovania alebo
dialógu
IV.2.

Kritériá vyhodnotenia ponúk

IV.2.1. Kritériá vyhodnotenia ponúk
Najnižšia cena.
IV.2.2. Použije sa elektronická aukcia
Áno.
v zmysle § 43 zákona o verejnom obstarávaní. Viac súťažné
podklady.
IV.3.

Administratívne informácie

IV.3.1. Evidenčné číslo spisu, ktoré pridelil verejný obstarávateľ
23874/2012
IV.3.2. Predchádzajúce oznámenie (oznámenia) týkajúce sa tejto
zákazky
Nie.
IV.3.3. Podmienky na získanie súťažných podkladov a doplňujúcich
dokumentov alebo informatívnych dokumentov
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady alebo o prístup k
dokumentom
Dátum: 17. 8. 2012. Čas: 14.00 h.
Úhrada za súťažné podklady: Nie.
IV.3.4. Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum: 28. 8. 2012. Čas: 09.00 h.
IV.3.5. Dátum odoslania výziev na predkladanie ponúk alebo na účasť
na dialógu vybraným záujemcom
IV.3.6. Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Do termínu.
Dátum: 31. 1. 2013
IV.3.7. Podmienky otvárania ponúk
Dátum: 28. 8. 2012. Čas: 13.00 h.
Miesto: Mestský úrad Žilina, Námestie obetí komunizmu 1, 011 31

Žilina prízemie, miestnosť PP
Osoby oprávnené zúčastniť sa na otváraní ponúk: Pri elektronickej
aukcii sa § 41 nepoužije.
ODDIEL VI. DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
VI.1.

Toto obstarávanie sa bude opakovať
Nie.

VI.2.

Zákazka sa týka projektu /programu financovaného z fondov EÚ
Nie.

VI.3.

Ďalšie 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 e-mailom; 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 20.08.2012 do 9,00 hod Komunikáciu na
tieto účely verejný obstarávateľ určuje výlučne v slovenskom jazyku.
Ako podklad pre spracovanie ponuky uchádzača bude poskytnutá
technická správa a výkaz - výmer. 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, resp. použiť rokovacie konanie bez
zverejnenia za dodržania zákona o verejnom obstarávaní.

VI.4.

Dátum odoslania tohto oznámenia
24. 7. 2012

