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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)
Mesto Žilina
IČO: 00321796
Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina
Slovensko
Kontaktné miesto (miesta): Mestský úrad v Žiline, Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina
Kontaktná osoba: Ing. Roman Osika
Mobil: +421 917990120
Telefón: +421 417063212
Fax: +421 417632151
Email: roman.osika@zilina.sk
Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (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 uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach)
Druh verejného obstarávateľa a hlavný predmet alebo predmety činnosti
Druh verejného obstarávateľa
Regionálny alebo miestny orgán
Zatriedenie subjektu podľa zákona
§ 6 ods. 1 písm. b)
Hlavný predmet alebo predmety činnosti
Iné (uveďte)
Iný predmet (špecifikujte): samospráva
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.

Opis
Názov zákazky podľa verejného obstarávateľa
Rekonštrukcia pešej zóny ulice Národná v Žiline
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 Žilina, Národná ulica a priľahlé
plochy.
NUTS kód: (pre zvolenú kategóriu)
SKZ
Oznámenie zahŕňa
Verejnú zákazku
Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov)
Ulica Národná v Žiline plní funkciu pešieho vstupu do mesta, je súčasťou hlavného pešieho ťahu v rámci hierarchie
dopravných vzťahov mesta. Vzhľadom na jej dôležitosť z hľadiska pešieho pohybu a atraktívnosť z priestorového
hľadiska, jej súčasný stav nevyhovuje a nezodpovedá jej dôležitosti a potrebám.Spracovaná PD- projekt na realizáciu
stavby, rieši kompletnú celkovú rekonštrukciu uvedeného priestoru pešieho pohybu, od podchodu pod Hviezdoslavovou
ulicou až po napojenie na Hlinkovo námestie, včítane kríženia Národnej ulice s ulicou Milcovou. Riešená je ulica, nie
objekty, ktoré ju ohraničujú. Projektová dokumentácia pozostáva zo stavebných objektov.
Spoločný slovník obstarávania (CPV)
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II.1.7.
II.1.8.
II.2.
II.2.1.

II.2.2.
II.3.

Hlavný predmet
Hlavný slovník: 45233262-3
Rozdelenie na časti
Nie
Povoľuje sa predloženie variantných riešení
Nie
Množstvo alebo rozsah zákazky
Celkové množstvo alebo rozsah
Stavba bude realizovaná v zmysle projektovej dokumentácie ktorá je súčastou SP. Stavba pozostáva z nasledovných
stavebných objektov SO-01-1 Architektonicko-stavebná časť, 2 Vodovodné prípojky, 3 Kanalizačné prípojky, 4
Elektroinštalácia, 5 Základná korekcia stromoradia/nie je súčasťou tejto PD/, 6 Osvetľovacia technika, 7 Mobiliár, 8
Obelisk / oceňuje sa z PD / Projektovú dokumentáciu vypracoval : Ing.arch.Ľ.Kružel a kol.
Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH
Hodnota: 790 000,0000 EUR
Opcie
Nie
Trvanie zmluvy alebo lehoty uskutočnenia
Obdobie: v mesiacoch (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.

Podmienky týkajúce sa zmluvy
Požadované zábezpeky a záruky
Zábezpeka je požadovaná vo výške 39.500 EUR. Spôsob zloženia zábezpeky:- zložením finančných prostriedkov na
bankový účet verejného obstarávateľa, alebo- poskytnutím bankovej záruky Viac súťažné podklady.
Hlavné podmienky financovania a platobné dojednania alebo odkaz na príslušné ustanovenia, ktorými sa
riadia
Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtových prostriedkov mesta Žilina a verejnej zbierky za účelom rekonštrukcie
Národnej ulice v Žiline. Obvodný úrad v Žiline rozhodnutím o povolení konania verejnej zbierky Č. j.: ObU-OVVS22012/21202-002/03-VZ/2SA zo dňa 1.10.2012, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 1.10.2012. Verejný obstarávateľ
neposkytuje preddavok ani zálohovú platbu. Viac súťažné podklady.
Právne vzťahy vyžadované od skupiny dodávateľov, s ktorou sa uzatvorí zmluva
Skupina dodávateľov nemusí vytvoriť právnu formu, musí však stanoviť vedúceho člena skupiny dodávateľov. Všetci
členovia skupiny dodávateľov musia udeliť písomné plnomocenstvo jednému z členov skupiny dodávateľov (vedúci člen
skupiny) konať v mene všetkých členov skupiny dodávateľov a prijímať pokyny v tomto verejnom obstarávaní ako aj
konať v mene skupiny pre prípad prijatia ich ponuky, podpisu zmluvy a komunikácie/zodpovednosti v procese plnenia
zmluvy. Plnomocenstvo musí byť podpísané osobami oprávnenými konať v mene jednotlivých členov skupiny
dodávateľov, ktorí plnomocenstvo udeľujú. Podpisy osôb udeľujúcich plnomocenstvo musia byť úradne overené.
Plnomocenstvo bude predložené ako súčasť žiadosti o účasť.
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
Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia uvedené v § 26 ods. 1 zákona o verejnom
obstarávaní: 1.1 nebol on ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu právoplatne odsúdený za trestný čin
korupcie, za trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskej únie, za trestný čin legalizácie príjmu z trestnej
činnosti, za trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny alebo za trestný čin založenia,
zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny alebo za trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na
terorizme; 1.2 nebol on ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu právoplatne odsúdený za trestný čin,
ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním; 1.3 nebol naňho vyhlásený konkurz, nie je v likvidácii, ani nebolo proti
nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku; 1.4 nemá
evidované nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové
sporenie, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia; 1.5 nemá evidované daňové nedoplatky, ktoré sa vymáhajú
výkonom rozhodnutia; 1.6 je oprávnený uskutočňovať stavebné práce; 1.7 nebolo mu v predchádzajúcich troch rokoch
preukázané závažné porušenie odborných povinností, ktoré dokáže verejný obstarávateľ preukázať; Uchádzač
preukazuje splnenie podmienok uvedených v bodoch 1.1 až 1.6 predložením originálnych dokladov alebo ich
osvedčených kópií: 1.8 podľa bodu 1.1 a 1.2: výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace; 1.9 podľa bodu 1.3:
potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace; 1.10 podľa bodu 1.4: potvrdením Sociálnej poisťovne a
zdravotnej poisťovne nie starším ako tri mesiace; 1.11 podľa bodu 1.5: potvrdením miestne príslušného daňového úradu
nie starším ako tri mesiace; 1.12 podľa bodu 1.6: dokladom o oprávnení uskutočňovať stavebné práce; 1.13 Podľa §
128 ods. 1 zákona uchádzač zapísaný v zozname podnikateľov pre verejné obstarávanie môže nahradiť doklady
uvedené v bode 1.8 až 1.12 predložením úradne overenej kópie potvrdenia Úradu pre verejné obstarávanie o zápise
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III.2.2.

III.2.3.

uchádzača do zoznamu podnikateľov platnom ku dňu uplynutia lehoty na predkladanie ponúk 1.14 Ak uchádzač nemá
sídlo v Slovenskej republike a krajina jeho sídla nevydáva niektoré z dokladov uvedených v bode 1.8 až 1.12 alebo
nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť cestným vyhlásením podľa predpisov platných v krajine jeho
sídla. 1.15 Ak má uchádzač sídlo v členskom štáte inom ako Slovenská republika a právo tohto členského štátu
neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, možno ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom,
notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v krajine pôvodu alebo v
krajine sídla záujemcu/uchádzača. 1.16 Ak uchádzačovi bolo v predchádzajúcich troch rokoch preukázané závažné
porušenie odborných povinností, ktoré dokáže verejný obstarávateľ preukázať, bude z verejnej sútaže vylúčený. 1.17 Za
závažné porušenie odborných povinností sa rozumie najmä účasť na dohode obmedzujúcej sútaž vo verejnom
obstarávaní, porušenie zákazu nelegálneho zamestnávania za ktoré bola právoplatne uložená pokuta a iné hrubé
porušenie práva alebo hrubé porušenie zmluvných povinností, ktoré možno preukázať konečným rozhodnutím
príslušného orgánu verejnej moci. Lehota podľa odseku 1.16 plynie odo dňa, kedy sa rozhodnutie stane konečným. 1.18
Konečným rozhodnutím príslušného orgánu verejnej moci sa rozumie: a) Právoplatné rozhodnutie príslušného správneho
orgánu, proti ktorému nie je možné podať žalobu, b) právoplatné rozhodnutie príslušného správneho orgánu, proti
ktorému nebola podaná žaloba, c) právoplatné rozhodnutie súdu, ktorým bola žaloba proti rozhodnutiu alebo postupu
správneho orgánu zamietnutá alebo konanie zastavené alebo d) iný právoplatný rozsudok súdu. 1.19 Podmienku účasti
týkajúcu sa osobného postavenia podľa odseku 1.7 spĺňa aj ten, komu nebola uložená pokuta alebo mu bola uložená
znížená pokuta podľa osobitného predpisu. 1.20 Splnenie podmienok účasti podľa § 26 ods. 1 písm. g) (bod 1.7) zákona
o verejnom obstarávaní preukazuje verejný obstarávateľ. 1.21 Uchádzač, ktorého tvorí skupina dodávateľov, preukazuje
splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Splnenie podmienky
účasti podľa § 26 ods. 1 písm. f) (bod 1.6) zákona o verejnom obstarávaní preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej
časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.
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 1 600.000,-€.
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 800.000,- €
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
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 500 000 EUR bez DPH k bodu § 28, ods. 1, g) doklad odbornej
spôsobilosti pre činnosť stavbyvedúceho

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

Druh postupu
Druh postupu
Verejná súťaž
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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.

KRITÉRIÁ NA VYHODNOTENIE PONÚK
Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Použije sa elektronická aukcia
Áno
Verejný obstarávateľ vyzve elektronickými prostriedkami prostredníctvom administrátora súčasne všetkých uchádzačov,
ktorých ponuky spĺňajú určené podmienky, na predloženie nových jednotkových cien v elektronickej aukcii. Vo Výzve na
účasť v elektronickej aukcii – pozvánke (ďalej len „Výzva“) budú v zmysle § 43 ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní
uvedené podrobné informácie týkajúce sa elektronickej aukcie. Výzva bude zaslaná elektronicky zodpovednej osobe
uchádzača určenej v ponuke ako kontaktná osoba pre elektronickú aukciu (v ponuke uviesť správne kontaktné údaje
zodpovednej osoby). V prípade zmeny kontaktných údajov uvedenej osoby je potrebné príslušnú zmenu dať verejnému
obstarávateľovi na vedomie najneskôr dva pracovné dni pred začatím elektronickej aukcie. Elektronická aukcia bude
realizovaná do 16 dní po otváraní obálok v prípade neuplatnenia revíznych postupov (136 ods. 1 písm. e). V prípade že
nebude ani jeden uchádzač vylúčený, elektronická aukcia sa uskutoční do 7 dní po otváraní obálok. Elektronická aukcia
sa uskutoční prostredníctvom elektronických zariadení - na internetovej adrese www.eaukcie.sk/zilina, na ktorej po
prihlásení bude každému uchádzačovi administrátorom sprístupnený vstup do aukčnej siene. Kontakt na administrátora
e-aukcie: e-mail: podpora@eaukcie.sk tel.č.: +421 2 6541 1356 , mobil: +421 905 378 454.
ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
Evidenčné číslo spisu, ktoré pridelil verejný obstarávateľ
4311/2013
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: 05.03.2013 14:00
Úhrada za súťažné podklady
Nie
Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
18.03.2013 10:00
Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Do termínu
Dátum: 30.08.2013
Podmienky otvárania ponúk
Dátum a čas: 18.03.2013 13:00
Miesto (ak sa uplatňuje)
Mestský úrad v Žiline, Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina
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.

VI.4.

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 Mesto Žilina, Námestie obetí komunizmu č. 1, 011
31 Žilina. Žiadosti o vysvetlenie súťažných podkladov -záujemca musí doručiť verejnému obstarávateľovi najneskôr do
07.03.2013 do 14:00 hod. Súťažné podklady budú zasielané v písomnej forme a aj na CD nosiči s výkazom výmer a
projektovou dokumentáciou. 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 majú za cieľ vybrať schopného zhotoviteľa, ktorý si plní všetky svoje záväzky
včas a riadne. 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 z predložených ponúk. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo na uzavretie dodatkov
ktoré sú v súlade s § 9 zákona o VO. Verejný obstarávateľ odporúča obhliadku miesta dodania predmetu zadávanej
zákazky. Obhliadka sa uskutoční dňa 06.03.2013 o 10:00 hod. Stretnutie pred hotelom Astória, Národná ulica Žilina.
Dátum odoslania tohto oznámenia
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