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OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
Formulár: Príloha č. 2 podľa Vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 842/2011
Druh postupu: Užšia súťaž
Druh zákazky: Služby
Kategória služby: 1

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1)

I.2)

I.3)

I.4)

NÁZOV, ADRESY A KONTAKTNÉ MIESTA
Mesto Žilina
Vnútroštátne identifikačné číslo: 00321796
Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina
Slovensko
Kontaktné miesto (miesta): Mestský úrad Žilina, Námestie obetí komunizmu č.1, 011 31 Žilina
Kontaktná osoba: Ing. Roman Osika, Ing. Igor Liška
Mobil: +421 917990120
Telefón: +421 417063203
Fax: +421 417232912
Email: roman.osika@zilina.sk
Internetová adresa (internetové adresy)
Ďalšie informácie možno získať na adrese:
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Súťažné a doplňujúce podklady (vrátane podkladov pre súťažný dialóg a dynamický nákupný systém)
možno získať na adrese:
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať na:
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa
Regionálny alebo miestny orgán
HLAVNÁ ČINNOSŤ
Hlavný predmet alebo predmety činnosti:Iné (uveďte)
Iný predmet: samospráva
ZADANIE ZÁKAZKY V MENE INÝCH VEREJNÝCH OBSTARÁVATEĽOV
Verejný obstarávateľ nakupuje v mene iných verejných obstarávateľov
Nie

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

II.1.3)
II.1.5)

OPIS
Názov pridelený zákazke verejným obstarávateľom
Komplexná letná a zimná údržba miestnych komunikácií, opravy a rekonštrukcie komunikácií a ostatné činnosti.
Druh zákazky a miesto uskutočňovania prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb
Služby
Kategória služieb č.: 1
Hlavné miesto alebo lokalita uskutočňovania prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb: Kataster Mesta Žilina
Kód NUTS:SK031
Informácie o verejnej zákazke, rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme (DPS)
Oznámenie zahŕňa verejnú zákazku
Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov)
A./ Komplexná letná údržba zahŕňa činnosti:
1./ inžinierska činnosť na komunikáciách;
2./ bežné prehliadky MK;
3./ vyspravovanie vozoviek, chodníkov a vozoviek asfaltobetónovou zmesou;
4./ vyspravovanie vozoviek, chodníkov a vozoviek recyklovanou asfaltobetónovou zmesou;
5./ údržba a oprava chodníkov, parkovísk, komunikácií;
6./ údržba dažďovej kanalizácie;
7./ údržba a osadenie zvislých dopravných značiek;
8./ obnova vodorovných dopravných značiek;
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II.1.6)

II.1.7)
II.1.8)
II.1.9)
II.2)
II.2.1)

II.2.2)
II.2.3)
II.3)

9./ strojné čistenie miestnych komunikácií po zimnej údržbe;
10./ kosba cestnej zelene okolo MK na území Mesta a v prímestských častiach 2 x ročne ( aj s obkosením obrubníkov a
iných zábran);
11./ oprava a kontrola cestnej svetelnej signalizácie;
12./ údržba mostov, zábradlí a príslušenstva;
13./ ostatné nezaradené práce.
B./ Komplexná zimná údržba miestnych komunikácií zahŕňa činnosti:
1./ strojové odhŕňania snehu z komunikácií, chodníkov, parkovísk a parkov podľa Operačného plánu zimnej údržby;
2./ posyp ciest, chodníkov, parkovísk a parkov;
3./ hrnutie snehu;
4./ odvoz snehu;
5./ ručné čistenie chodníkov, pešej zóny, schodíkov, lávok, mostov autobusových zastávok od snehu a ľadu;
6./ dispečerská služba počas zimného obdobia;
7./ pohotovosť;
8./ kontrola úsekov;
9./ ostatné prace ZÚMK;
10./ vypracovanie Operačného programu zimnej údržby a po jeho odsúhlasení jeho zverejnenie na stránke mesta;
11./ v prípade regulácie parkovania na sídliskách prenechanie zimnej údržby na parkoviskách na prevádzkovateľa
parkovania.
C./ Oblasť opráv a rekonštrukcií komunikácií zahŕňa činnosti uvedené v SP
D./ Oblasť ostatných činností zahrňa činnosti uvedené v SP
Spoločný slovník obstarávania (CPV)
Hlavný predmet
Hlavný slovník: 50230000-6
Doplňujúce predmety
Hlavný slovník: 50232000-0, 45233140-2, 45233141-9, 45233142-6, 45233290-8, 45233250-6, 90610000-6,
90620000-9, 90630000-2
Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na túto zákazku sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní (GPA): Áno
Časti
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
Informácie o variantoch
Varianty sa budú prijímať: Nie
MNOŽSTVO ALEBO ROZSAH ZMLUVY
Celkové množstvo alebo rozsah
Celkové množstvo a rozsah je uvedený v súťažných podkladoch.
Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH
Hodnota: 4 800 000,0000 EUR
Informácie o opciách
Opcie: Nie
Informácie o obnovenom obstarávaní
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
TRVANIE ZÁKAZKY ALEBO LEHOTA NA DOKONČENIE
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
Hodnota: 48

ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.1.1)Požadované zábezpeky a záruky
Zábezpeka je požadovaná vo výške 140 000 EUR. Spôsob a podmienky zábezpeky sú uvedené v súťažných podkladoch.
III.1.2)Hlavné podmienky financovania a spôsoby platieb a/alebo odkaz na príslušné ustanovenia, ktorými sa
tieto podmienky a spôsoby riadia
Verejný obstarávateľ neposkytuje preddavok. Fakturácia bude prebiehať mesačne. Lehota splatnosti faktúr 30 do dní.
Viac súťažné podklady.
III.1.3)Právna forma, ktorú má vytvoriť skupina hospodárskych subjektov, ktorej sa zadá zákazka
V prípade skupiny dodávateľov budú zmluvnou stranou zmluvy o dielo všetci jej členovia. Skupina dodávateľov utvorená
na dodanie predmetu zákazky musí v súvislosti s predložením ponuky a ďalšími nasledovnými úkonmi stanoviť lídra
skupiny, ktorý bude oprávnený prijímať pokyny od verejného obstarávateľa za všetkých členov skupiny a zastupovať
všetkých ostatných členov skupiny.
III.1.4)Ďalšie osobitné podmienky
Plnenie zmluvy podlieha osobitnym podmienkam: Nie
III.2) PODMIENKY ÚČASTI
III.2.1)Osobné postavenie hospodárskych subjektov vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do profesijných
alebo obchodných registrov
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Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok
Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti podľa ustanovenia § 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. Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti týkajúce sa
osobného postavenia:
a) 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 a
podporovania teroristickej skupiny, alebo za trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme,
b) nebol on ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu právoplatne odsúdený za trestný čin, ktorého
skutková podstata súvisí s podnikaním,
c) nebol naňho vyhlásený konkurz, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre
nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku,
d) nemá evidované nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevkov na starobné
dôchodkové sporenie, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia,
e) nemá evidované daňové nedoplatky, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia,
f) je oprávnený uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, vo vzťahu aspoň k jednému predmetu zákazky,
na ktorú predkladá uchádzač ponuku alebo žiadosť o účasť,
g) nebolo mu v predchádzajúcich troch rokoch preukázané závažné porušenie odborných povinností, ktoré dokáže
verejný obstarávateľ preukázať,
h) 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 nástupníctvu 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.
i) nemá nesplnenú povinnosť vyplatenia odmeny alebo odplaty zo zo zmluvy s osobou, ktorá je alebo bola
sudodávateľom vo vzťahu k zákazke, zadanej podľa zákona č. 25/2006 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorá sa vymáha výkonom rozhodnutia,
j) nemá nesplnenú povinnosť vyplatenia mzdy, platu alebo inej odmeny za prácu, náhrady mzdy alebo odstupného, na
ktorých má zamestnanec nárok, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia.
Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienok účasti podľa odseku 1
a) písm. a) a b) výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace,
b) písm. c) potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace,
c) písm. d) potvrdením Sociálnej poisťovne a zdravotnej poisťovne nie starším ako tri mesiace,
d) písm. e) potvrdením miestne príslušného daňového úradu nie starším ako tri mesiace,
e) písm. f) dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu,
f) písm. h) čestným vyhlásením,
g) písm. i) a j) čestným vyhlásením.
2. Údaje zapísané v zozname podnikateľov sú účinné voči každému verejnému obstarávateľovi a obstarávateľovi, nie je
potrebné ich v postupoch verejného obstarávania overovať a verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ je povinný na
účely posudzovania splnenia podmienok účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 26 zabezpečiť preukázanie splnenia
podmienok účasti vyžiadaním si údajov, zapísaných v zozname podnikateľov alebo potvrdenia úradu o tom, že údaj nie
je zapísaný v zozname podnikateľov podľa § 133 ods. 2. Verejný obstarávateľ bude postupovať v súlade s výkladovým
stanoviskom UVO č. 10/2013.
3. Ak uchádzač nemá sídlo v Slovenskej republike a krajina jeho sídla nevydáva niektoré z uvedených dokladov alebo
nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v krajine jeho
sídla.
4. 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 krajine sídla
uchádzača.
Odôvodnenie primeranosti použitia každej určenej podmienky účasti podľa § 26 zákona vo vzťahu k predmetu zákazky a
potrebu jej zahrnutia medzi podmienky účasti podľa § 32 ods. 6 zákona:
podmienky účasti na osobné postavenie vyplývajú z § 26 a § 32 ods. 1 zákona.
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III.2.2)Ekonomická a finančná spôsobilosť
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok
§ 27 ods. 1 písm. d) prehľadom o celkovom obrate alebo prehľadom o dosiahnutom obrate v oblasti, ktorej sa predmet
zákazky týka, najviac za posledné tri hospodárske roky, za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia
prevádzkovania činnosti, pričom požiadavka na výšku obratu za obdobie jedného hospodárskeho roku nesmie
presiahnuť trojnásobok predpokladanej hodnoty zákazky vypočítanej na obdobie 12 mesiacov, ak ide o podlimitnú
zákazku alebo nesmie presiahnuť predpokladanú hodnotu zákazky vypočítanú na obdobie 12 mesiacov, ak ide o
nadlimitnú zákazku.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov
k § 27 ods. 1 písm. d) Požiadavka na výšku obratu za obdobie jedného hospodárskeho roku 1 200 000 EUR za obdobie
rokov 2010, 2011 a 2012. Uchádzač požadovaný prehľad podloží výkazom ziskov a strát, resp. výkazov príjmov a
výdavkov (alebo ich ekvivalent) za uvedené hospodárske roky potvrdený príslušným správcom dane alebo audítorom
alebo ekvivalentným orgánom štátu sídla záujemcu.
Odôvodnenie primeranosti určenej podmienky účasti vo vzťahu k predmetu zákazky podľa § 32 ods. 6 zákona o
verejnom obstarávaní: osoba podľa § 6 požadovaním predmetnej podmienky účasti skúma schopnosti uchádzača dodať
požadovaný predmet zákazky, a to na základe preukázania ekonomickej/finančnej stability vo vzťahu ku strategickému
charakteru zákazky pre verejného obstarávateľa, pričom požadované ekonomické referencie sú primerané, nakoľko sú
objemovo zhodné s predpokladanou hodnotou zákazky.
Uchádzač alebo záujemca môže na preukázanie finančného a ekonomického postavenia využiť finančné zdroje inej
osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač alebo záujemca verejnému obstarávateľovi
alebo obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude môcť reálne disponovať so zdrojmi osoby, ktorej postavenie
využíva na preukázanie finančného a ekonomického postavenia. Túto skutočnosť preukazuje záujemca alebo uchádzač
písomnou zmluvou uzavretou s touto osobou, obsahujúcou záväzok osoby, ktorej zdrojmi mieni preukázať svoje
finančné a ekonomické postavenie, že táto osoba poskytne plnenie počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba,
ktorej zdroje majú byť použité na preukázanie finančného a ekonomického postavenia musí spĺňať podmienky účasti
podľa § 26 ods. 1 vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli zdroje záujemcovi alebo uchádzačovi
poskytnuté. Ak uchádzač alebo záujemca preukázal finančné a ekonomické postavenie zdrojmi inej osoby a počas
trvania zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody dôjde k plneniu, ktorého sa toto preukázanie týka, uchádzač
alebo záujemca je oprávnený toto plnenie poskytnúť len sám, alebo prostredníctvom tej osoby, písomnou zmluvou s
ktorou toto postavenie preukázal; možnosť zmeny subdodávateľa tým nie je dotknutá. Ak uchádzač alebo záujemca
nedokáže z objektívnych dôvodov preukázať finančné a ekonomické postavenie určeným dokladom, verejný
obstarávateľ a obstarávateľ môže uznať aj iný doklad, ktorým sa preukazuje finančné a ekonomické postavenie.
Splnenie podmienok účasti je možné aj čestným vyhlásením podľa § 32 ods. 11 pričom doklady preukazujúce splnenie
podmienok účasti predkladajú uchádzači, ktorí sa umiestnili na prvom až treťom mieste podľa § 44 ods. 1.
III.2.3)Technická spôsobilosť
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok
§ 28 ods. 1 písm. a) zoznamom poskytnutých služieb za predchádzajúce tri roky doplneným potvrdeniami o kvalite
dodania tovaru alebo poskytnutia služieb s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; ak odberateľom
1. bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dokladom je referencia,
2. bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak
také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich dodaní,
doplneným dokladom, preukazujúcim ich dodanie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli dodané,
§ 28 ods. 1 písm. g) údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácií riadiacich zamestnancov, osobitne
osôb zodpovedných za riadenie stavebných prác alebo za poskytnutie služby,
§ 28 ods. 1 písm. i) ak ide o stavebné práce alebo služby údajmi o priemernom ročnom počte zamestnancov a o počte
riadiacich zamestnancov za predchádzajúce tri roky,
§ 28 ods. 1 písm. j) údajmi o strojovom a technickom vybavení, ktoré má uchádzač alebo záujemca k dispozícií na
uskutočnenie stavebných prác alebo na poskytnutie služby,
§ 28 ods. 1 písm. k) uvedením podielu plnenia zo zmluvy, ktorý má uchádzač poskytujúci služby v úmysle zabezpečiť
subdodávateľom spolu s uvedením identifikačných údajov subdodávateľa, ak je známy, v rozsahu meno a priezvisko,
obchodné meno alebo názov, adresa pobytu alebo sídlo, identifikačné číslo alebo dátum narodenia, ak nebolo pridelené
identifikačné číslo,
Minimálna požadovaná úroveň štandardov
k § 28 ods. 1 písm. a) Požiadavka na preukázanie poskytnutia služby.
- referencie na zimnú údržbu komunikácii v minimálnej hodnote 600 000 € bez DPH za obdobie troch rokov k lehote
predkladania ponúk,
- referencie na letnú údržbu komunikácií v minimálnej hodnote 700 000 € bez DPH za obdobie rokov troch rokov k
lehote predkladania ponúk,
Uchádzač predloží ako dôkazové prostriedky referencie na minimálne jednu zákazku, ktorá sa týkala zabezpečovania
služieb zimnej údržby komunikácií v uvedenom období a súčasne na minimálne jednu zákazku, ktorá sa týkala
zabezpečovania služieb letnej údržby komunikácií v uvedenom období. Hodnotu zákazky realizovanú pred zavedením
eura uchádzač prepočíta konverzným kurzom 30,126 Sk/EUR, v prípade inej meny kurzom NBS iná mena/Eur platným
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ku dňu zverejnenia oznámenia o vyhlásení VO).
Odôvodnenie primeranosti určenej podmienky účasti vo vzťahu k predmetu zákazky podľa § 32 ods. 6 zákona o
verejnom obstarávaní: osoba podľa § 6 požadovaním predmetnej podmienky účasti skúma schopnosti uchádzača dodať
požadovaný predmet zákazky, a to na základe preukázania skúsenosti vo vzťahu ku strategickému charakteru zákazky
pre verejného obstarávateľa, pričom požadované referencie sú primerané, nakoľko sú objemovo zhodné s
predpokladanou hodnotou zákazky.
k § 28 ods. 1 písm. g) Uchádzač preukáže že má k dispozícii počas celého plnenia zmluvy technika/technikov obsluhy
signalizačného zariadenia a osvetlenia preukáže ich vzdelanie / školenia, a prax pre obsluhu a údržbu CSS, verejný
obstarávateľ požaduje uzavretú zmluvu o budúcej zmluve,
Uchádzač preukáže že má k dispozícii počas celého plnenia zmluvy technika/technikov obsluhy signalizačného zariadenia
a osvetlenia a to vzdelanie, školenia, prax pre obsluhu a údržbu CSS,
Technik - základný elektrotechnický kurz s oprávnením na výkon údržby el. zariadení, zaškolenie na údržbu radičov CSS
RS4 odbornou organizáciou potvrdenie, zaškolenie na údržbu radičov CROSS RS 4 radičov rady VSF odbornou
organizáciou.
Technik - potvrdenie, požadovaná prax 3 roky, elektrotechnik, samostatný elektrotechnik, elektrotechnik na riadenie
činnosti alebo prevádzky (§ 21 - 23 vyhl. MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z.).
Technik - stavbyvedúci dopravné stavby podľa zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných
stavebných inžinieroch resp. ekvivalent iného členského štátu EÚ.
Odôvodnenie primeranosti určenej podmienky účasti vo vzťahu k predmetu zákazky podľa § 32 ods. 6 zákona o
verejnom obstarávaní: osoba podľa § 6 požadovaním predmetnej podmienky účasti skúma schopnosti uchádzača dodať
požadovaný predmet zákazky, a to na základe preukázania skúsenosti vo vzťahu ku strategickému charakteru zákazky
pre verejného obstarávateľa, pričom požadovaný technik zabezpečuje programovanie, odstraňovanie porúch na
vyhradených svetelných signalizačných zariadeniach v meste Žilina, kde môže dôjsť k ohrozeniu života a zdravia
občanov. Riadiaci pracovník - stavbyvedúci, musí byť odborne spôsobilý riadiť opravy dopravných komunikácii.
k § 28 ods. 1 písm. i) ak ide o stavebné práce alebo služby údajmi o priemernom ročnom počte zamestnancov a o počte
riadiacich zamestnancov za predchádzajúce tri roky, verejný obstarávateľ žiada uviesť aj údaj v ako pracovnom pomere
k uchádzačovi zamestnanci sú v zmysle zákonníka práce,
Odôvodnenie primeranosti určenej podmienky účasti vo vzťahu k predmetu zákazky podľa § 32 ods. 6 zákona o
verejnom obstarávaní: osoba podľa § 6 požadovaním predmetnej podmienky účasti skúma schopnosti uchádzača dodať
požadovaný predmet zákazky, a to na základe personálnej situácie uchádzača.
k § 28 ods. 1 písm. j) Uchádzač preukáže že má k dispozícii počas celého trvania zmluvy nasledovné strojové a
technické vybavenie:
1.Kryté sklady na posypový materiál na území mesta Žilina, Technická soľ 1 000 t, Inertný materiál 100 t.
2.Skládka na zhodnocovanie ostatných odpadov (bituménové zmesi) s malým recyklérom v zmysle zákona č. 525/2003
Z.z. §4 a zákona 223/2001 Z.z. §7, 70
3.Strojné vybavenie :
Zimná údržba :
-sypače VSV6................6ks.+ mestská radlica, 3x s pretáčaním, automat alebo "ekvivalentný"
-sypače 1,5 2 m3..........4ks + radlice s pretáčaním, poloautomat, chodníky alebo "ekvivalentný"
-traktor s radlicou...........4ks.....brit guma/kov, alebo "ekvivalentný"
-nakladače UNC............2ks nakladanie, čistenie chodníkov, alebo "ekvivalentný"
-nakladač materiálu.......2ks
-Fréza na likvidáciu utlačených ľadových vrstiev do hrúbky 200 mm, technológia SASNOMAC, min záber 1800 mm, s
bočným vývozom materiálu 1ks alebo "ekvivalentný"
-vozidlá s vyklápacou korbou ........ 2 ks odvoz snehu
Letná údržba:
-vozidlá na prevoz asfaltových zmesí s vyhrievanou korbou pre opravu výtlkov 2ks
-cestná fréza š. záberu 50 cm 1ks, alebo "ekvivalentný"
-finišér 1200 4500 mm ( vysprávky, nové pruhy) 1ks, alebo "ekvivalentný"
-rezačka asfaltov 2ks
-hutniaca technika vibr.valce 1 t 2 ks,3,5 t 1 ks, 11 t 1 ks, alebo "ekvivalentný"
-vibračné platne 3ks
-dusadlá 3ks
- zalievanie asfaltových špár - zariadenie na postrek vysprávok pred pokládkou ABS a zalievanie špár bitumenovou
zmesou 1ks alebo "ekvivalentný"
- mobilný recyklér asf. zmesí oprava komunikácií (výtlkov) v zimnom a prechodnom období - bagela + povolenie na
recykláciu a uloženie materiálu 1ks alebo "ekvivalentný"
- zametacie vozidlo - min. záber 2000 mm, objem min. 4 m3 1ks, alebo "ekvivalentný"
- stroj na kosbu cestnej zelene - traktorová kosačka ramenová s min. vyložením 4000, alebo mm, min záber 1000 mm,
polohovacia 1ks alebo "ekvivalentný"
- vyklápacie vozidlá 10-15 t 3ks alebo "ekvivalentný"
- vozidlo s hydraulickou rukou 1ks alebo "ekvivalentný"
- malé vyklápacie vozidlá 2-5 t s hydraulickými kladivami 4ks alebo "ekvivalentný"
- nakladač s výkopovou lyžicou stredný - samohybný traktorový nakladač ( min.
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0,24 m3), s podkopom, dosah min. 6 m 1ks alebo "ekvivalentný"
- prívesy na prevoz finišéra, frézy, valcov 3ks alebo "ekvivalentný"
- stroj na vodorovné značenie s vlastným pohonom a s posypom balotíny čiary, plochy musí zabezpečiť ostrohranné
rozlíšenie čiary a musí byť vybavený automatickým meraním kadencie čiar 1ks
- stroj na vodorovné značenie s vlastným pohonom a s dodatočným posypom balotíny plochy 1ks
- kompresory, búracie kladivá hydraulické - búracie kladivá hydraulické, min. 9 kg, vzduchové min. 12 kg, kompresory
min. prev. tlak 7 bar, 2 m3/min 4 ks alebo "ekvivalentný"
- varič asfaltov liate asfalty, opravy v zime 1 ks
- univerzálny dokončovací stroj UDS 1ks alebo "ekvivalentný"
- sorbent Ro-pex/ekvivalent na likvidáciu ropných látok pri dopravných nehodách a iných haváriách v množstve 400 kg
Verejný obstarávateľ žiada uviesť údaje evidenčné číslo príp. výrobné číslo tech. preukazu ak je na daný stroj,
mechanizmus vydaný TP, vlastníka, rok výroby je nutné uviesť, v akom pomere/postavení je uchádzač k
vlastníkom/nájomcom strojov, mechanizmov. V prípade ak je v týchto súťažných podkladoch a oznámení o vyhlásení
verejného obstarávania uvedený konkrétny výrobok, typ stroja môže uviesť uchádzač ekvivalent tohto stroja/výrobku s
rovnakými alebo vyššími kvantitatívnymi a funkčnými vlastnosťami.
4.Dispečing opis 24 hodín
-24 hodinová dispečerská služba v období 01.11.v roku do 31.03.roku
-vlastná meteostanica s napojením na PC + evidencia poveternostnej situácie
-vlastná rádiová sieť s vlastnou frekvenciou ( povolenie telekomunikačného úradu ) na operatívne riadenie zimnej
údržby alebo ekvivalentné riešenie
-rádiostanica nezávislá na el. energii
Vysielačky - vlastná rádiová sieť s vlastnou služobnou frekvenciou pridelenou rozhodnutím Telekomunikačným úradom
SR na povolenie na prevádzkovanie rádiového zariadenia na základe zákona č. 610/2003 Z. z. o elektronických
komunikáciách, všetky vozidlá vybavené rádiostanicami a dispečing nezávisle na el. sieti
Odôvodnenie primeranosti určenej podmienky účasti vo vzťahu k predmetu zákazky podľa § 32 ods. 6 zákona o
verejnom obstarávaní: osoba podľa § 6 požadovaním predmetnej podmienky účasti skúma schopnosti uchádzača dodať
požadovaný predmet zákazky, vo vzťahu na nevyhnutné strojné a technické vybavenie. Bez možnosti disponovať s
technickým a strojným vybavením by došlo ku kalamitným dopravným situáciám na území Mesta Žilina. Riadenie výkonu
zimnej údržby, spôsob zabezpečenia je uvedený v Operačnom pláne zimnej údržby na každý rok ktorý tvorí súčasť
ponuky uchádzača podľa Technických podmienok MDPT SR, sekcia cestnej dopravy a pozemných komunikácií z roku
2009 o Operačných plánoch a zimnej údržbe pozemných komunikácií Slovenskej republiky, v súlade so zákonom č.
135/1961 Zb. O pozemných komunikáciách ( cestný zákon ) v znení neskorších predpisov, vyhlášky FMD č. 35/1984 Zb.,
ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách a taktiež v súlade s VZN mesta Žilina č. 15/2009.
k § 28 ods. 1 písm. k) uvedením podielu plnenia zo zmluvy, ktorý má uchádzač poskytujúci služby v úmysle zabezpečiť
subdodávateľom spolu s uvedením identifikačných údajov subdodávateľa, ak je známy, v rozsahu meno a priezvisko,
obchodné meno alebo názov, adresa pobytu alebo sídlo, identifikačné číslo alebo dátum narodenia, ak nebolo pridelené
identifikačné číslo.
Odôvodnenie primeranosti určenej podmienky účasti vo vzťahu k predmetu zákazky podľa § 32 ods. 6 zákona o
verejnom obstarávaní: osoba podľa § 6 požadovaním predmetnej podmienky účasti skúma schopnosti uchádzača dodať
požadovaný predmet zákazky vo vzťahu k budúcim subdodávateľským vzťahom.
Uchádzač alebo záujemca môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a
odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač alebo záujemca
verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude môcť reálne disponovať s
kapacitami osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Túto
skutočnosť preukazuje záujemca alebo uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s touto osobou, obsahujúcou záväzok
osoby, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú
spôsobilosť, že táto osoba poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú
byť použité na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti, musí spĺňať podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 vo
vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli kapacity záujemcovi alebo uchádzačovi poskytnuté. Ak uchádzač
alebo záujemca preukázal technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť technickými a odbornými kapacitami inej
osoby a počas trvania zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody dôjde k plneniu, ktorého sa toto preukázanie
týka, uchádzač alebo záujemca je oprávnený toto plnenie poskytnúť len sám, alebo prostredníctvom tej osoby,
písomnou zmluvou s ktorou toto postavenie preukázal; možnosť zmeny subdodávateľa tým nie je dotknutá. Skupina
dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny
osobitne a splnenie technickej a odbornej spôsobilosti preukazuje spoločne. Skupina dodávateľov môže využiť technické
alebo odborné kapacity účastníkov skupiny dodávateľov alebo iných osôb podľa § 28 ods. 2.
III.2.4)Informácie o vyhradených zákazkách
III.3) OSOBITNÉ PODMIENKY PRE ZÁKAZKY NA POSKYTOVANIE SLUŽIEB
III.3.1)Informácie o konkrétnej profesii
Poskytovanie služby je vyhradené pre konkrétnu profesiu: Nie
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III.3.2)Pracovníci zodpovední za poskytnutie služby
Právnické osoby by mali uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov zodpovedných za poskytnutie služby: Nie

ODDIEL IV: POSTUP
IV.1)
IV.1.1)
IV.1.2)
IV.2)
IV.2.1)

IV.2.2)
IV.3)
IV.3.1)
IV.3.2)

IV.3.4)
IV.3.6)

DRUH POSTUPU
Druh postupu
Užšia súťaž
Obmedzenie počtu uchádzačov, ktorí budú vyzvaní na predloženie ponuky, alebo na účasť
Objektívne kritériá na výber obmedzeného počtu záujemcov: Verejný obstarávateľ neobmedzuje počet záujemcov.
KRITÉRIÁ NA VYHODNOTENIE PONÚK
Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka z hľadiska
kritérií uvedených ďalej (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)
1. Najnižšia cena v EUR s DPH - 70
2. Nástup na odstránenie poruchy svetelného signalizačného zariadenia - 10
3. Nástup na odstránenie prekážok v cestnej premávke v rámci zimnej údržby - 10
4. Nástup na odstránenie vád a porúch vozoviek - 10
Informácie o elektronickej aukcii
Použije sa elektronická aukcia: Nie
ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
Referenčné číslo spisu, ktoré pridelil verejný obstarávateľ
19035/2013
Predchádzajúce uverejnenie týkajúce sa tejto zákazky
Áno
Predbežné oznámenie
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: 2013/S 123-210989
z: 27.06.2013
Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 20.01.2014 10:00
Jazyk (jazyky), v ktorom možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
Úradný jazyk/úradné jazyky EÚ
SK
CS

ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1)
VI.2)
VI.3)

INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Nie
DOLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1)Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky, dokladov ktorými preukazuje splnenie
podmienok účasti a iných dokladov, súvisiacich s týmto oznámením znáša záujemca/uchádzač bez finančného nároku
voči verejnému obstarávateľovi, a to bez ohľadu na výsledok verejného obstarávania.
2)Na účely zabezpečenia efektívnej, účinnej a účelnej hospodárskej súťaže si verejný obstarávateľ vyhradzuje právo
počítať lehoty doručenia zásielok záujemcom alebo uchádzačom nasledovne. Dôležité písomnosti, najmä informácie,
vysvetlenia, žiadosti alebo iné písomnosti sa doručujú do rúk fyzickej alebo právnickej osobe (ďalej len adresát). Ak
nebol adresát písomnosti, ktorá sa má doručiť, zastihnutý, hoci sa v mieste doručenia zdržiava, doručovateľ ho vhodným
spôsobom upovedomí, že písomnosť príde znovu doručiť v určený deň a hodinu. Ak nový pokus o doručenie zostane
bezvýsledný, doručovateľ uloží písomnosť na pošte a adresáta o tom vhodným spôsobom upovedomí. Ak si adresát
nevyzdvihne písomnosť do troch dní od uloženia, posledný deň tejto lehoty sa považuje za deň doručenia, aj keď sa
adresát o uložení nedozvedel. Za miesto, kde sa adresát zdržiava sa považuje miesto jeho sídla, bydliska, miesta
podnikania alebo miesto, ktoré uviedol dokumente, ktorý bol doručený do rúk verejného obstarávateľa. Ak adresát
bezdôvodne odoprel písomnosť prijať, je doručená dňom, keď sa jej prijatie odoprelo. Ak má účastník konania, ktorý sa
zdržiava v cudzine alebo tam má sídlo, opatrovníka alebo zástupcu v tuzemsku, doručí sa písomnosť tomuto
opatrovníkovi alebo zástupcovi.
3)Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť túto súťaž, alebo neprijať ani jednu z predložených ponúk, ak sa
podstatne zmenia okolnosti za ktorých bola súťaž zverejnená alebo ak nastane niektorá z okolností uvedených v § 46
zákona o verejnom obstarávaní.
4)Akákoľvek komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi bude výlučne v slovenskom jazyku
a písomnou formou. Zo strany záujemcu/uchádzača bude akceptovaný aj český jazyk. Pri poskytnutí informácií
elektronickými prostriedkami, napríklad elektronickou poštou, faxom a pod. (ďalej len elektronické prostriedky), ktorými
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nemožno trvalo zachytiť ich obsah, tieto informácie sa doručia aj v písomnej forme, najneskôr do 3 dní odo dňa
odoslania informácie elektronickými prostriedkami, pri DODRŽANÍ stanovených lehôt. Pri zistení rozdielov medzi
obsahom informácie bez trvalého zachytenia obsahu a informácie doručenej v písomnej forme je rozhodujúca písomná
forma.
5)Záujemcovia predložia originály alebo úradne overené kópie dokladov, ktoré sú platné k termínu predloženia žiadosti o
účasť. Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti záujemcov so sídlom mimo územia Slovenskej republiky musia
byť predložené v pôvodnom jazyku a súčasne musia byť úradne preložené do slovenského jazyka okrem dokladov
predložených v českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je úradný preklad v štátnom jazyku.
6)Žiadosť o účasť záujemca doručí v zalepenej obálke s označením Žiadosť o účasť Zimná a letná údržba - NEOTVÁRAŤ
poštou, kuriérnou službou alebo osobne na adresu verejného obstarávateľa. Na obale musí byť uvedené obchodné
meno a sídlo záujemcu.
7)Záujemca predloží verejnému obstarávateľovi dokumenty v žiadosti o účasť v listinnej podobe a súčasne v
elektronickej podobe na pamäťovom médiu, pričom ak ide o dokumenty, ktoré sú podpísané alebo obsahujú odtlačok
pečiatky, predkladajú sa v elektronickej podobe s uvedením mena a priezviska osôb, ktoré dokumenty podpísali a
dátumu podpisu, bez uvedenia podpisu týchto osôb a odtlačku pečiatky.
8)Pri využití čestného vyhlásenia podľa § 32 ods. 11 zákona o verejnom obstarávaní musí čestné vyhlásenie obsahovať
informáciu, či záujemca použije na preukázanie splnenia danej podmienky účasti tretiu osobou. Z predloženého
čestného vyhlásenia musí byť zrejmé splnenie požadovanej podmienky účasti, najmä čo sa týka minimálnych úrovní
štandardov. Pri preukazovaní splnenia podmienky účasti podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní, z
čestného vyhlásenia majú byť zrejmé náležitosti zoznamu poskytnutých služieb v rozsahu uvedenom v § 28 ods. 1 písm.
a) zákona o verejnom obstarávaní: poskytovateľ, cena, lehoty dodania a odberateľ.
9)Žiadosti o nápravu doručí záujemca poštou, kuriérnou službou alebo osobne na adresu verejného obstarávateľa.

VI.4)
VI.4.1)

VI.4.2)

VI.4.3)

10)Súťažné podklady si možno stiahnuť z profilu verejného obstarávateľa alebo na základe elektronickej, písomnej
(pošta, kurier, fax) žiadosti budú obratom zaslané. Osobne - súťažné podklady bude verejný obstarávateľ poskytovať po
predbežnom (napr. telefonickom) dohovore v pracovných dňoch od 7:00 do 15:00.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo na uzavretie dodatkov ktoré sú v súlade s § 9 zákona o VO.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť použitý postup zadávania zákazky v súlade s § 46.
Ďalšie postupy, vzťahy, termíny, povinnosti a pod. viažuce sa k vyhlásenému postupu verejného obstarávania, ktoré nie
sú popísané alebo špecifikované v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a súťažných podkladoch, sa v tejto
súťaži riadia všeobecnými ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní.
ODVOLACIE KONANIE
Orgán zodpovedný za odvolacie konanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Dunajská 68, P.O.BOX 58, 820 04 Bratislava 24
Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
Orgán zodpovedný za mediáciu
Mesto Žilina
Vnútroštátne identifikačné číslo: 00321796
Námestie obetí komunizmu č.1 , 011 31 Žilina
Slovensko
Telefón: +421 917990120
Fax: +421 417232912
Email: roman.osika@zilina.sk
Internetová adresa (URL): http://www.zilina.sk
Podanie odvolania
Presné informácie o termínoch na podanie odvolania: V zmysle § 135,§ 136 a § 138 Zákona o verejnom obstarávaní a o
zmene a doplnení niektorých zákonov.
Úrad, od ktorého možno získať informácie o podaní odvolania
Úrad pre verejné obstarávanie
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Dunajská 68, P.O.BOX 58, 820 04 Bratislava 24
Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
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Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
18.12.2013
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