10496 - WYP
Vestník č. 172/2012 - 7.9.2012
Druh zákazky: Stavebné práce.

ODDIEL I. VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ/OBSTARÁVATEĽ
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: Ing. Roman Osika, Ing. Kornel Elzer
Mobil: +421 917990120
Telefón: +421 417063114
Fax: +421 417632151
E-mail: roman.osika@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
Druh verejného obstarávateľa/obstarávateľa
I.2.1.
Regionálny alebo miestny orgán
Zatriedenie obstarávajúceho subjektu podľa zákona:
§ 6 ods. 1 písm. b).
I.1.

ODDIEL II. PREDMET ZÁKAZKY
II.1.

Opis
Názov zákazky
II.1.1.
Výber zhotoviteľa na sanáciu striech budovy Mestského úradu v Ţiline
Druh zákazky a miesto uskutočňovania stavebných prác, dodania tovarov alebo
II.1.2. poskytovania služieb
a) Stavebné práce.
a)
Stavebné práce
Hlavné stavenisko alebo miesto uskutočňovania stavebných prác: Budova MsÚ Ţilina,
Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Ţilina
b)
Tovary
c)
Služby
NUTS kód:
SK031.
II.1.3. Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov)
Predmetom zákazky je výber zhotoviteľa na sanáciu striech budovy Mestského úradu v Ţiline
podľa dokumentácie sanácie striech budovy MsÚ v Ţiline vypracovanej spol. ENERMA s.r.o.,
z obdobia 08/2012. Táto dokumentácia rieši sanáciu všetkých striech budovy MsÚ, avšak
predmetom súťaţe bude sanácia iba strechy A a strechy B podľa označenia v dokumentácii.
II.1.4. Spoločný slovník obstarávania (CPV)
Hlavný predmet
Hlavný slovník: 45261910-6.

II.2. Množstvo alebo rozsah zákazky
II.2.1. Celkové množstvo alebo rozsah
v zmysle súťaţných podkladov
II.2.2 Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:
Hodnota: 70000,0000 EUR
II.3. Trvanie zmluvy alebo lehota dodania
Obdobie: v dňoch (od uzatvorenia zmluvy).
Hodnota: 30

ODDIEL III. OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A
TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1. Podmienky účasti
III.1.1. Osobné postavenie
Informácie a formálne náleţitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti:
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. 3,4 a 5 zákona o verejnom obstarávaní v originálnom vyhotovení alebo ako
úradne overené fotokópie týchto dokladov. Záujemca zapísaný v zozname podnikateľov môţe
nahradiť doklady uvedené v § 26 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní predloţením
potvrdenia Úradu pre verejné obstarávanie o zápise v zozname podnikateľov platnom v čase
predkladania ţiadostí o účasť. Ak ţiadosť o účasť predkladá skupina dodávateľov, doklady
preukazujúce splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní - osobné postavenie,
predloţí kaţdý člen skupiny osobitne.
III.1.2. Ekonomické a finančné postavenie
Informácie a formálne náleţitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: §
27, ods. 1, písm. a) vyjadrenie banky, pobočky zahraničnej banky alebo zahraničnej banky, nie
staršie ako tri mesiace ku dňu predkladania ponúk, 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. Záujemca predloţí výkazy ziskov a strát alebo
výkazy o príjmoch a výdavkoch, za posledné tri hospodárske roky, za ktoré sú dostupné.
Súčasťou predloţených 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 rovnocenných dokladov vydávaný
v krajine sídla záujemcu. Ak ţiadosť o účasť predkladá skupina, preukazuje splnenie
podmienok účasti ekonomické a finančné postavenie spoločne. Verejný obstarávateľ poţaduje
predloţenie dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti ekonomické a finančné
postavenie v originálnom vyhotovení alebo ako úradne overená fotokópia dokladov, pokiaľ
nie je uvedené inak.
Minimálna poţadovaná úroveň štandardov (ak je to uplatniteľné): k § 27, ods. 1, písm. a)
v predmetnom vyjadrení banka, pobočka zahraničnej banky alebo zahraničná banka potvrdí,
ţe: - záujemca nie je v nepovolenom debete, - v prípade splácania úveru záujemca dodrţiava
splátkový kalendár, - beţný účet záujemcu nie je predmetom exekúcie. Zároveň záujemca
predloţí čestné vyhlásenie, ţe v iných bankách ako tých, ktorých potvrdenia predkladá, nemá
vedené účty ani ţiadne záväzky k k § 27, ods. 1, písm. d) Verejný obstarávateľ poţaduje
preukázať minimálny celkový obrat za obdobie posledných troch hospodárskych rokov
v hodnote 150.000,-€. Ak prevádzkovanie činnosti záujemcu je kratšie ako tri roky, tak
prehľad o dosiahnutom obrate za dobu prevádzkovanie podnikateľskej činnosti musí byť
v minimálnej alikvotnej hodnote 50.000,- €/rok
III.1.3. Technická alebo odborná spôsobilosť
Informácie a formálne náleţitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: §
28, ods.1 písm. b) Zoznamom stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov
(2011,2010,2009,2008,2007) doplneným potvrdeniami o uspokojivom vykonaní stavebných
prác s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia prác a zhodnotenia uskutočnených prác
podľa obchodných podmienok, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ podľa tohto zákona,

dôkaz o plnení potvrdí tento verejný obstarávateľ, ak bola iná osoba ako verejný obstarávateľ,
dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak to nie je moţné, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu
o ich uskutočnení § 28, ods. 1 písm. g) údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej
kvalifikácii riadiacich zamestnancov, osobitne osôb zodpovedných za riadenie stavebných
prác alebo poskytnutie sluţieb ak je vhodné
Minimálna poţadovaná úroveň štandardov (ak je to uplatniteľné): k bodu 28, ods. 1 písm. b)
Zoznamom stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich piatich rokov
(2011,2010,2009,2008,2007) doplneným potvrdeniami o uspokojivom vykonaní stavebných
prác s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia prác a zhodnotenia uskutočnených prác
podľa obchodných podmienok, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ podľa tohto zákona,
dôkaz o plnení potvrdí tento verejný obstarávateľ, ak bola iná osoba ako verejný obstarávateľ,
dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak to nie je moţné, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu
o ich uskutočnení, uchádzač preukáţe tri zákazky stavebného charakteru v minimálnej
hodnote 30 000 EUR bez DPH k bodu 28, ods. 1 písm. g) Verejný obstarávateľ poţaduje
predloţiť doklad o odbornej spôsobilosti pre činnosť stavbyvedúceho vydaný SKSI
III.1.4. Vyhradené zákazky pre chránené dielne alebo chránené pracoviská
Nie.

ODDIEL IV. POSTUP
Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Kritériá na vyhodnotenie ponúk
IV.1.1.
Najniţšia cena.
Použije sa elektronická aukcia
IV.1.2.
Nie.
IV.2. Administratívne informácie
Evidenčné číslo spisu, ktoré pridelil verejný obstarávateľ/obstarávateľ
IV.2.1.
41280/2012
IV.2.2. Podmienky na získanie súťažných podkladov a doplňujúcich dokumentov
Lehota na prijímanie ţiadostí o súťaţné podklady alebo o prístup k dokumentom
Dátum: 14. 9. 2012. Čas: 14.00 h.
Úhrada za súťaţné podklady: Nie.
IV.2.3. Lehota na predkladanie ponúk
Dátum: 27. 9. 2012. Čas: 09.00 h.
IV.2.4. Podmienky otvárania ponúk
Dátum: 27. 9. 2012. Čas: 10.00 h.
Miesto: Mestský úrad Ţilina, Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Ţilina zasadačka PP
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.
IV.1.

ODDIEL VI. DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
Zákazka sa týka projektu /programu financovaného z fondov EÚ
Nie.
Ďalšie informácie
Podmienkou na poskytnutie súťaţných podkladov je predloţenie písomnej ţiadosti záujemcu
o vydanie súťaţných podkladov v slovenskom jazyku. Písomná ţiadosť o vydanie súťaţných
VI.2. podkladov sa bude akceptovať nasledujúcimi formami: e-mailom odporúčame - záujemca musí
uviesť kontaktnú osobu a adresu, faxom - záujemca musí potvrdiť ţiadosť buď písomnou
formou - poštou v originálnom vyhotovení, alebo e-mailom; aţ po prevzatí takto doplnenej
ţiadosti sa záujemca zaregistruje a odošlú sa mu súťaţné podklady, osobne - súťaţné podklady
VI.1.

bude verejný obstarávateľ poskytovať po predbeţnom (napr. telefonickom) dohovore
v pracovných dňoch od 8:00 do 14:00 h, inak do 5 dní odo dňa prevzatia ţiadosti, poštou ţiadosť musí byť podpísaná oprávnenou osobou alebo ňou poverenou osobou na tento účel.
Náleţitosti kompletnej písomnej ţiadosti o účasť/poskytnutie súťaţných 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 predloţenia zmluvy na podpis.. Registrácia oprávneného záujemcu - nastane
po doručení kompletnej ţiadosti. Ţiadosti o vysvetlenie súťaţných podkladov -záujemca musí
doručiť verejnému obstarávateľovi najneskôr do . 14.09.2012 do 14,00 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. V súlade
s ustanovením § 32 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní, verejný obstarávateľ odôvodňuje
primeranosť kaţdej 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. Poţiadavky predloţiť 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 preukáţe skúsenosti, schopnosť a spôsobilosť pre vykonanie poţadovaných
stavebných prác v plnom rozsahu a v poţadovanej kvalite. Verejný obstarávateľ poţaduje
predloţiť doklad o odbornej spôsobilosti pre činnosť stavbyvedúceho a doklad odborného
zamestnanca podľa osobitnej vyhlášky, nakoľko osoba, ktorá bude zodpovedná za zhotovenie
predmetu zákazky musí byť dostatočne odborne spôsobilá pre vykonávanie predmetných
stavebných prác. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť pouţitý 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.
Dátum odoslania tejto výzvy
VI.3.
5. 9. 2012

