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VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK
Formulár: VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK podľa Vyhlášky č. 530/2009 Z. z.
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ/OBSTARÁVATEĽ

I.2.
I.2.1.

Mesto Žilina
IČO: 00321796
Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina
Slovensko
Kontaktné miesto (miesta): Mestská krytá plaváreň, s.r.o., Vysokoškolákov 8, 010 08 Žilina
Kontaktná osoba: Ing. Roman Osika, Mgr. Marián Brezáni
Mobil: +421 905924974
Telefón: +421 917990120
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 možno získať na: už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach)
Ponuky budú doručené na: už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach)
Druh verejného obstarávateľa/obstarávateľa
Druh verejného obstarávateľa/obstarávateľa
RO - Regionálny alebo miestny orgán
Zatriedenie obstarávajúceho subjektu podľa zákona: § 6 ods. 1 písm. b)

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

II.1.3.

II.1.4.

II.2.
II.2.1.
II.2.2.
II.3.

OPIS
Názov zákazky
Práce a údržba na technologických zariadeniach Mestskej krytej plavárne, s.r.o.
Druh zákazky a miesto uskutočňovania stavebných prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb
Stavebné práce
Hlavné stavenisko alebo miesto uskutočňovania stavebných prác: Mestská krytá plaváreň, s.r.o., Vysokoškolákov 8, 010
08 Žilina
NUTS kód:
SK031
Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov)
Práce pozostávajú z častí : zváračské práce, udržbárske práce, servisné práce, opravy tlakových, plynových vyhradených
technických zariadení. Pohotovostnej služby, servis a opravy zariadenioa chlórovne, zabezpečovacieho zariadenia
Jablotron, opravy bazénovéj technológie, opravy a servis zásobníkov vody Quadriga, servis, opravy a softvérové kľúče
systému vzduchotechniky a hlavného počítača LandysGyr, výmena náhradných dielov Unigyr, revízie a odstránenie
nedostatkov.
Spoločný slovník obstarávania (CPV)
Hlavný predmet
Hlavný slovník: 45232430-5
Doplňujúce predmety
Hlavný slovník: 45252123-6, 45000000-7, 45259000-7, 45262680-1, 45311200-2, 45317400-6, 45331000-6
Množstvo alebo rozsah zákazky
Celkové množstvo alebo rozsah
Viac súťažné podklady.
Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH
Hodnota: 140 000,0000 EUR
Trvanie zmluvy alebo lehota dodania
Obdobie: v mesiacoch (od uzatvorenia zmluvy)
Zadajte hodnotu: 24

ODDIEL III. OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1.
III.1.1.

Podmienky účasti
Osobné postavenie
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 a preukáže
ich predložením originálnych dokladov alebo ich osvedčených kópií, požadovaných v bodoch 1.1 až 1.6 a 1.8: 1.1 nebol
on ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, za trestný čin
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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; 1.8 nemá právoplatne uložený zákaz účasti vo
verejnom obstarávaní alebo nie je osobou, 1. ktorej spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 %
akcií tejto spoločnosti alebo členom, alebo ktorej štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo
ovládajúcou osobou je osoba, ktorá má právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní, 2. ktorej
spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % akcií tejto spoločnosti alebo členom, alebo ktorej
štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou osobou je osoba, ktorá je alebo v
čase, keď prebiehalo verejné obstarávanie vo vzťahu ku ktorému bol právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom
obstarávaní, bola 2a. spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % akcií tejto spoločnosti alebo
členom, alebo ktorej štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou osobou osoby,
ktorá má právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní, 2b. právnym nástupcom osoby, ktorá mala v čase,
keď k nástupn íctvu došlo, právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní, 3. ktorá sa stala právnym
nástupcom osoby, ktorá mala v čase, keď k nástupníctvu došlo, právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom
obstarávaní. Uchádzač preukazuje splnenie podmienok uvedených v bodoch 1.1 až 1.6 a 1.8 nasledovne: 1.9 podľa
bodu 1.1 a 1.2: výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace; 1.10 podľa bodu 1.3: potvrdením príslušného
súdu nie starším ako tri mesiace; 1.11 podľa bodu 1.4: potvrdením Sociálnej poisťovne a zdravotnej poisťovne nie
starším ako tri mesiace; 1.12 podľa bodu 1.5: potvrdením miestne príslušného daňového úradu nie starším ako tri
mesiace; 1.13 podľa bodu 1.6: dokladom o oprávnení uskutočňovať stavebné práce; 1.14 podľa bodu 1.8; čestným
vyhlásením. 1.15 Uchádzač zapísaný v zozname podnikateľov pre verejné obstarávanie môže nahradiť doklady uvedené
v bode 1.9 až 1.14 potvrdením Úradu pre verejné obstarávanie o zápise uchádzača do zoznamu podnikateľov.
Podnikateľ zapísaný v zozname podnikateľov podľa predpisov účinných do 17. februára 2013 na preukázanie splnenia
podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia, predloží: a) platné potvrdenie úradu o zapísaní do zoznamu
podnikateľov, b) čestné vyhlásenie, že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní alebo nie je osobou, podľa §
26 ods. 1 písm. h) bod 1., 2., 3. zákona o verejnom obstarávaní (bod 1.8 podbod 1., 2., 3.). 1.16 Ak uchádzač nemá
sídlo v Slovenskej republike a krajina jeho sídla nevydáva niektoré z dokladov uvedených v bode 1.9 až 1.14 alebo
nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením vyhotoveným podľa predpisov platných v
krajine jeho sídla. 1.17 Ak má záujemca/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. 1.18 Za závažné porušenie odborných povinností sa rozumie najmä
účasť na dohode obmedzujúcej súťaž 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. Porušenie záväzku, ak ide o bezpečnosť a
ochranu utajovaných skutočností alebo bezpečnosť dodávok, možno preukázať aj iným prostriedkom. Lehota podľa
odseku 1.7 plynie odo dňa, kedy sa rozhodnutie stane konečným. 1.19 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. 1.20 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.
1.21 Splnenie podmienok účasti podľa § 26 ods. 1 písm. g) (bod 1.7) zákona o verejnom obstarávaní preukazuje verejný
obstarávateľ. 1.22 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) zákona o
verejnom obstarávaní preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť. 1.23
Splnenie podmienok účasti môže uchádzač preukázať čestným vyhlásením, pričom doklady, preukazujúce splnenie
podmienok účasti predloží verejnému obstarávateľovi úspešný uchádzač alebo uchádzači, ktorí sa umiestnili na prvom až
treťom mieste v poradí podľa § 44 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní v čase a spôsobom, určeným verejným
obstarávateľom v súťažných podkladoch.
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
žiadosti o účasť, o schopnosti záujemcu plniť finančné záväzky.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov : 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
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záväzky.
Technická alebo odborná spôsobilosť
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: § 28, ods. 1, písm. c) údajmi
o technikoch alebo technických orgánoch, tých ktorí sú zodpovedný za kontrolu kvality bez ohľadu na to, v akom
zmluvnom vzťahu sú k uchádzačovi alebo záujemcovi, ak ide o stavebné práce, tých, na ktorých sa môže uchádzač
alebo záujemca obrátiť so žiadosťou o vykonanie týchto prác.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov : Uchádzač na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej
spôsobilosti postupuje podľa § 28 ods. 2. Uchádzač preukáže že na plnenie predmetu zákazky disponuje odborne
spôsobilými osobami :1. Technik - odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení plynových,
oprava a údržba, rekonštrukcia, montáž do funkčného celku na mieste budúcej prevádzky (Plynové zariadenia skupina A
a B)2. Technik - riadenie páce pri opravách alebo samostatne opravovať vyhradené technické zariadenie plynové
(Plynové skupiny A a B)3. Revízny technik vyhradených technických zariadení plynových (Plynové zariadenia skupina A a
B)4. Technik - riadenie práce pri opravách alebo samostatne opravovať vyhradené technické zariadenia tlakové5.
Technik - revízny technik vyhradených technických zariadení na výkon odborných prehliadok a odborných skúšok v
prevádzke tlakových6. Technik - servisný technik spôsobilýb samostatne obsluhovať reguláciu prevádzky s médiom
plynný chlór v zariadení ADVANCE - podtlakový chlorátor7. Technik programátor - pre servis, opravy a softvérové práce
systému centrálného riadiaceho počítača LandysGyr, UNIGYR, vybavenosť hardware kľúčom8. Technik - zváračské
skúšky
Vyhradené zákazky pre chránené dielne alebo chránené pracoviská: Nie

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

Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Voľba: Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka z hľadiska
kritérií uvedených nižšie (kritériá na vyhodnotenie ponúk je potrebné uviesť s ich relatívnou váhou alebo v zostupnom
poradí dôležitosti, ak nemožno z preukázateľných dôvodov uviesť ich relatívnu váhu)
Časť: 1
Názov: Montážné a zváračské práce sadzba za 1 hodinu s DPH
Váha: 30
Časť: 2
Názov: Tlakové nádoby servisné práce sadzba za 1 hodinu s DPH
Váha: 30
Časť: 3
Názov: Diagnostika porúch sadzba za 1 hodinu s DPH
Váha: 10
Časť: 4
Názov: Pohotovosť 24 hodín sadzba za 1 hodinu s DPH
Váha: 10
Časť: 5
Názov: Udržbárske práce sadzba za 1 hodinu s DPH
Váha: 10

IV.1.2.
IV.2.
IV.2.1.
IV.2.2.

IV.2.3.
IV.2.4.

Časť: 6
Názov: Plyn a plynové zariadenia servisné práce sadzba za 1 hodinu s DPH
Váha: 10
Použije sa elektronická aukcia
Nie
Administratívne informácie
Evidenčné číslo spisu, ktoré pridelil verejný obstarávateľ/obstarávateľ
10698/2013
Podmienky na získanie súťažných podkladov a doplňujúcich dokumentov
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady alebo o prístup k dokumentom
Dátum a čas: 06.05.2013 14:00
Úhrada za súťažné podklady
Uvedte: Nie
Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 17.05.2013 09:00
Podmienky otvárania ponúk
Dátum a čas: 20.05.2013 13:00
3/4

Miesto : Mestský úrad v Žiline, Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina
Osoby oprávnené zúčastniť sa na otváraní ponúk : Na otváraní obálok s ponukami sa môže zúčastniť každý uchádzač,
ktorý predložil ponuku. Na otváraní obálok s ponukami môže 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 preukáže na otváraní obálok s ponukami preukazom totožnosti a kópiou dokladu
o oprávnení podnikať (napr. kópiu výpisu z obchodného alebo živnostenského registra). Poverený zástupca uchádzača
sa preukáže na otváraní obálok s ponukami preukazom totožnosti. a splnomocnením na zastupovanie.

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

VI.3.

Zákazka sa týka projektu /programu financovaného z fondov EÚ
Nie
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 (roman.osika@zilina.sk) 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 08.05.2013 do 14,00 hod. Komunikáciu na tieto účely verejný
obstarávateľ určuje výlučne v slovenskom jazyku. Ako podklad pre spracovanie ponuky uchádzača budú poskytnuté
súťažné podklady s výkazom - výmer. 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 a technickej a odbornej
spôsobilosti určil verejný obstarávateľ v súlade s ustanovením § 27 a § 28 zákona. Požiadavky predložiť vyjadrenie
banky/bánk o schopnosti uchádzača plniť svoje finančné záväzky sú primerané a jej potreba zahrnutia sleduje cieľ
vybrať schopného dodávateľa, ktorý si plní všetky svoje záväzky včas a riadne. Požiadavky na odbornú spôsobilosť
technikov sú priamo úmerné požadovaným práca na technológiách už inštalovaných v objekte Mestskej krytej plavárni
s.r.o. 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.
Dátum odoslania tejto výzvy
09.01.2013
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