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OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
Formulár: Príloha č. 4 podľa Vyhlášky č. 530/2009 Z. z.
Druh postupu: Verejná súťaž
Druh zákazky: Stavebné práce

ODDIEL I. VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1.

I.2.
I.2.1.

I.2.2.

I.2.3.

Názov, adresy a kontaktné miesto (miesta)
ŽILINA REAL, s.r.o.
IČO: 36433420
Námestie obetí komunizmu 1, 010 01 Žilina
Slovensko
Kontaktné miesto (miesta): A. Bernoláka 35, 010 01 Žilina
Kontaktná osoba: Ing. Roman Osika, Ing. Stanislav Bořuta
Mobil: +421 911770727
Telefón: +421 917990120
Fax: +421 415620879
Email: roman.osika@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 uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach)
Druh verejného obstarávateľa a hlavný predmet alebo predmety činnosti
Druh verejného obstarávateľa
Organizácia riadená verejným právom
Zatriedenie subjektu podľa zákona
§ 6 ods. 1 písm. d)
Hlavný predmet alebo predmety činnosti
Iné (uveďte)
Iný predmet (špecifikujte): obchodná činnosť
Verejný obstarávateľ nakupuje pre iných verejných obstarávateľov
Nie

ODDIEL II. PREDMET ZÁKAZKY
II.1.
II.1.1.
II.1.2.

II.1.3.
II.1.5.

II.1.6.

II.1.7.
II.1.8.

Opis
Názov zákazky podľa verejného obstarávateľa
Záchytné parkovisko v Mojši
Druh zákazky a miesto uskutočňovania stavebných prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb
Stavebné práce
Uskutočnenie prác
Hlavné stavenisko alebo miesto uskutočňovania stavebných prác: Katastrálne územie Mojš
NUTS kód: (pre zvolenú kategóriu)
SKZZZ
Oznámenie zahŕňa
Verejnú zákazku
Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov)
Stavebné práce pozostávajú z objektov SO.01 Parkovisko a príjazdová cesta, SO.02 Dažďová kanalizácia + ORL, SO.03
Vonkajšie osvetlenie, SO.04 Hygienická bunka, SO.05 Prípojka vody, SO.06 Splašková kanalizácia + ČOV, SO.07 Prípojka
NN viac súťažné podklady.
Spoločný slovník obstarávania (CPV)
Hlavný predmet
Hlavný slovník: 45223300-9
Rozdelenie na časti
Nie
Povoľuje sa predloženie variantných riešení
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II.2.
II.2.1.

II.2.2.
II.3.

Nie
Množstvo alebo rozsah zákazky
Celkové množstvo alebo rozsah
Stavebné práce sa budú realizovať v zmysle projektovej dokumentácie a výkazu výmer ktoré sú súčasťou súťažných
podkladov.
Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH
Hodnota: 280 400,0000 EUR
Opcie
Nie
Trvanie zmluvy alebo lehoty uskutočnenia
Obdobie: v dňoch (od uzatvorenia zmluvy)
Hodnota: 90

ODDIEL III. PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1.
III.1.1.
III.1.2.

III.1.3.
III.1.4.
III.2.
III.2.1.

III.2.2.

III.2.3.

Podmienky týkajúce sa zmluvy
Požadované zábezpeky a záruky
Zábezpeka sa nevyžaduje.
Hlavné podmienky financovania a platobné dojednania alebo odkaz na príslušné ustanovenia, ktorými sa
riadia
Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtových prostriedkov verejného obstarávateľa. Verejný obstarávateľ
neposkytuje preddavok ani zálohovú platbu. Vlastná platba sa bude realizovať formou bezhotovostného platobného
styku v euro po dodaní predmetných stavebných prác na základe predloženej faktúry. Splatnosť faktúry a ostatné
náležitosti viď. Návrh zmluvy ktorá je súčasťou súťažných podkladov.
Právne vzťahy vyžadované od skupiny dodávateľov, s ktorou sa uzatvorí zmluva
Neuplatňuje sa.
Ďalšie osobitné podmienky, ktorým podlieha plnenie zmluvy
Nie
Podmienky účasti
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
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.
Ekonomické a finančné postavenie
Informácie a formálne náležitosti 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 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
rovnocenných dokladov 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 overená fotokópia 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 dodržiava 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 600.000,-€.
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 200.000,- €/rok.
Technická alebo odborná spôsobilosť
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti
§ 28, ods.1 písm. b) Zoznamom stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov 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
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o plnení potvrdí tento verejný obstarávateľ, ak bola iná osoba ako verejný obstarávateľ, dôkaz o plnení potvrdí
odberateľ; ak to nie je možné, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení,§ 28, ods. 1, g) údajmi o
vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácii riadiacich zamestnancov, osobitne osôb zodpovedných za riadenie
stavebných prác alebo za poskytnutie služby.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov (ak je to uplatniteľné)
k bodu 28, ods. 1 písm. b) Zoznamom stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich piatich rokov 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 možné, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, uchádzač preukáže tri zákazky
stavebného charakteru v minimálnej hodnote 50 000 EUR bez DPH, k bodu § 28, ods. 1, g) doklad odbornej spôsobilosti
pre činnosť stavbyvedúceho.

ODDIEL IV. POSTUP
IV.1.
IV.1.1.
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.

Druh postupu
Druh postupu
Verejná súťaž
KRITÉRIÁ NA VYHODNOTENIE PONÚK
Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Použije sa elektronická aukcia
Áno
Presné informácie o technických aspektoch a priebehu elektronickej aukcie sú uvedené v súťažných podkladoch.
ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
Evidenčné číslo spisu, ktoré pridelil verejný obstarávateľ
373/4/2012
Predchádzajúce oznámenie (oznámenia) týkajúce sa tejto zákazky
Nie
Podmienky na získanie súťažných podkladov a doplňujúcich dokumentov alebo informatívnych
dokumentov
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady alebo o prístup k dokumentom
Dátum a čas: 08.02.2013 14:00
Úhrada za súťažné podklady
Nie
Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
18.02.2013 09:00
Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Do termínu
Dátum: 30.06.2013
Podmienky otvárania ponúk
Dátum a čas: 18.02.2013 10:00
Miesto (ak sa uplatňuje)
Otváranie obálok s ponukami sa uskutoční na adrese Žilina Real spol. s.r.o., A. Bernoláka 35, 010 01 Žilina, 1. poschodie
Osoby oprávnené zúčastniť sa na otváraní ponúk (ak sa uplatňuje)
Pri použití elektronickej aukcie sa § 41 nepoužije.

ODDIEL VI. DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
VI.1.
VI.2.
VI.3.

Toto obstarávanie sa bude opakovať
Nie
Zákazka sa týka projektu /programu financovaného z fondov EÚ
Nie
Ďalšie informácie
Žiadosti o vydanie súťažných podkladov je potrebné zaslať na adresu Žilina Real s.r.o., A. Bernoláka 35, 01001 Žilina.
Žiadosti o vysvetlenie súťažných podkladov -záujemca musí doručiť verejnému obstarávateľovi najneskôr do
11.02.2013. Súťažné podklady budú zasielané v písomnej forme a aj na CD nosiči s výkazom výmer. Komunikáciu na
tieto účely verejný obstarávateľ určuje výlučne v slovenskom jazyku. 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. Taktiež podmienky účasti podľa § 28 sledujú výber technicky a odbornej zdatného uchádzača.
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. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje neprijať ani jednu
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VI.4.

z predložených ponúk. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo na uzavretie dodatkov ktoré sú v súlade s § 9 zákona o
VO.
Dátum odoslania tohto oznámenia
15.01.2013
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