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VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK (PODLIMITNÉ ZÁKAZKY)
Formulár: Formulár č. 7 podľa Vyhlášky č. 171/2013 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): Mestský úrad v Žiline, Námestie obetí komunizmu 1, 010 01 Žilina
Kontaktná osoba: Ing. Milan Lipka
Telefón: +421 417063217
Fax: +421 417632151
Email: milan.lipka0@gmail.com
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.2.2.
II.3.

OPIS
Názov zákazky
Upgrade portálu cestovného ruchu v zmysle projektu "Partnerstvom k podpore cestovného ruchu turistickej destinácie
Žilina".
Druh zákazky a miesto uskutočňovania stavebných prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb
Služby
Kategória služby číslo
7
Hlavné miesto poskytovania služieb: Mestský úrad v Žiline, Námestie obetí komunizmu 1, 010 01 Žilina
NUTS kód:
SK031
Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov)
Nadstavba internetového portálu vrátene mobilnej aplikácie www.tikzilina.eu.
Predmet zákazky:
- vytvorenie webových podstránok pre verejnosť,
- prepojenie na stránky miest, obcí a podnikateľských subjektov združenia Horné Považie,
- jazykové preklady a korekcie,
- príprava a písanie textu, redakčný systém,
- zabudovanie externých funkcionalít a sprístupnenie informácií pre nevidiacich.
Spoločný slovník obstarávania (CPV)
Hlavný predmet
Hlavný slovník: 72230000-6
Doplňujúce predmety
Hlavný slovník: 72413000-8, 72212000-4, 72263000-6, 72268000-1
Množstvo alebo rozsah zákazky
Predpokladaná hodnota predmetu zákazky bez DPH
Hodnota: 36 096,6700 EUR
Trvanie zmluvy alebo lehota dodania
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
Zadajte hodnotu: 6

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 podľa § 26 ods. 1 ZVO a preukázať ich splnenie podľa § 26 ods. 2,
resp. ods. 4 a ods. 5 alebo podľa § 128 ods. 1 ZVO, ktorými sa preukazuje splnenie podmienok osobného postavenia
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podľa § 26 ods. 1 ZVO, a to v súlade s § 19 ods. 3 ZVO.
Uchádzač zapísaný v zozname podnikateľov podľa zákona o verejnom obstarávaní v znení účinnom od 01. 07. 2013 (t. j.
uchádzač, ktorý o zapísanie do zoznamu podnikateľov požiadal po 30. 06. 2013 a ktorému Úrad pre verejné
obstarávanie (ďalej len "úrad") vydal výpis zo zoznamu podnikateľov vo forme elektronického odpisu) nie je povinný v
procesoch verejného obstarávania predkladať doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa
osobného postavenia podľa § 26 ods. 2 ZVO. V prípade, že uchádzač má vydaný Úradom pre verejné obstarávanie výpis
zo zoznamu podnikateľov vo forme elektronického odpisu, túto skutočnosť preukáže čestným vyhlásením.
Uchádzač zapísaný v zozname podnikateľov podľa ZVO v znení účinnom do 30. 06. 2013 (t. j. uchádzač, ktorý o
zapísanie do zoznamu podnikateľov požiadal do 30. 06. 2013 a ktorému úrad vydal potvrdenie o zapísaní do zoznamu
podnikateľov v listinnej podobe) nie je povinný v procesoch verejného obstarávania predkladať toto potvrdenie. Avšak
je potrebné, aby tento podnikateľ preukázal v procesoch verejného obstarávania, že spĺňa aj podmienky účasti podľa §
26 ods. 1 písm. i) a j), príp. aj podľa písm. h) ZVO, ak ani tento údaj potvrdenie neobsahuje. Splnenie týchto podmienok
účasti môže podnikateľ zapísaný v zozname podnikateľov podľa ZVO v znení účinnom do 30. 06. 2013 preukázať tým,
že v ponuke predloží doklady na preukázanie splnenia týchto podmienok [§ 26 ods. 1 písm. i) a j), príp. aj písm. h) ZVO,
t. j. čestné vyhlásenia podľa § 26 ods. 2 písm. g), príp. aj písm. f) ZVO].
Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia podľa § 31 ods.3 ZVO.
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 poskytovať službu vo vzťahu aspoň k jednému predmetu zákazky, na ktorú predkladá uchádzač
ponuku;
1.7 nebolo mu v predchádzajúcich troch rokoch preukázané závažné porušenie odborných povinností, ktoré dokáže
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, kedy 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, kedy k nástupníctvu
došlo, právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní, 3. ktorá sa stala právnym nástupcom osoby, ktorá
mala v čase, kedy k nástupníctvu došlo, právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní.
1.9 nemá nesplnenú povinnosť vyplatenia odmeny alebo odplaty zo zmluvy s osobou, ktorá je alebo bola
subdodávateľom vo vzťahu k zákazke, zadanej podľa ZVO, ktorá sa vymáha výkonom rozhodnutia;
1.10 nemá nesplnenú povinnosť vyplatenia mzdy, platu alebo inej odmeny za prácu, náhrady mzdy alebo odstupného,
na ktorých vyplatenie má zamestnanec nárok, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia.
Uchádzač preukazuje splnenie podmienok uvedených v bodoch 1.1 až 1.6 a 1.8 až 1.10.
1.11 podľa bodu 1.1 a 1.2: výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace;
1.12 podľa bodu 1.3: potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace;
1.13 podľa bodu 1.4: potvrdením Sociálnej poisťovne a zdravotnej poisťovne nie starším ako tri mesiace;
1.14 podľa bodu 1.5: potvrdením miestne príslušného daňového úradu nie starším ako tri mesiace;
1.15 podľa bodu 1.6: dokladom o oprávnení poskytovať službu vo vzťahu aspoň k jednému predmetu zákazky, na ktorú
predkladá uchádzač ponuku;
1.16 podľa bodu 1.8., 1.9. a 1.10 čestným vyhlásením.
1.17 Podnikateľ vo verejnom obstarávaní preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 26
ZVO údajmi a dokladmi, zapísanými v zozname podnikateľov.
1.18 Podnikateľ, ktorý má sídlo alebo miesto podnikania v inom členskom štáte, je na účely zápisu a zmeny údajov v
zozname podnikateľov oprávnený predložiť rovnocenné doklady, vydané príslušným orgánom iného členského štátu,
alebo potvrdenie o zápise do obdobného zoznamu alebo iný rovnocenný doklad, vydaný príslušným orgánom iného
členského štátu, ktorý obsahuje potvrdenie skutočností, ktoré sú predmetom zápisu alebo zmeny údajov v zozname
podnikateľov.
1.19 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
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odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v krajine pôvodu alebo v krajine sídla
záujemcu/uchádzača.
1.20 Ak uchádzačovi bolo v predchádzajúcich troch rokoch preukázané závažné porušenie odborných povinností, ktoré
dokáže obstarávateľ preukázať, bude z verejného obstarávania vylúčený.
1.21 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. Lehota podľa ods. 1.20 plynie odo dňa, kedy sa rozhodnutie stane konečným.
1.22 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.
1.23 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.
1.24 Splnenie podmienok účasti podľa § 26 ods. 1 písm. g) (bod 1.7) ZVO preukazuje verejný obstarávateľ.
1.25 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) ZVO
preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.
Splnenie podmienok účasti možno preukázať čestným vyhlásením uchádzača v zmysle § 32 ods. 11 ZVO, pričom doklady
preukazujúce splnenie podmienok účasti predkladá verejnému obstarávateľovi úspešný uchádzač podľa § 44 ods. 1 ZVO
v čase a spôsobom, určeným verejným obstarávateľom.
Odôvodnenie primeranosti použitia podmienky účasti a potreby jej zahrnutia medzi podmienky účasti podľa § 32 ods. 6
ZVO : Podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia uchádzačov vychádzajú z taxatívne daných podmienok v
zmysle § 26 ZVO a z § 32 ods. 1 ZVO.
Vyžaduje sa predloženie originálov alebo úradne osvedčených kópií všetkých dokladov uvedených podľa tohto bodu.
Ekonomické a finančné postavenie
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: Uchádzač preukazuje
splnenie podmienok dokladmi podľa § 27 ods. 1 písm. a) alebo podľa § 27 ods. 3, resp. podľa § 27 ods. 2 ZVO
2.1. § 27 ods. 1 písm. a) ZVO - Vyjadrenie banky/bánk alebo pobočky zahraničnej banky/bánk//ekvivalentný doklad na
území Slovenskej republiky, alebo zahraničnej banky alebo pobočky zahraničnej banky (bánk vtedy, ak uchádzač má
otvorených viac podnikateľských účtov vo viacerých bankách), že uchádzač nie je v nepovolenom debete, v prípade
splácania úveru záujemca dodržuje splátkový kalendár a že bežný účet záujemcu nie je predmetom exekúcie, ktoré
nesmie byť staršie ako 3 mesiace ku dňu predkladania ponuky.
2.2. Ak uchádzač nedokáže s objektívnych dôvodov preukázať finančné a ekonomické postavenie určenými dokladmi,
verejný obstarávateľ môže uznať aj iné doklady, ktorými sa preukazuje finančné a ekonomické postavenie.
2.3. V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená na verejnom obstarávaní, požaduje sa
preukázanie podmienok účasti podľa bodu 2.1. za všetkých členov skupiny spoločne.
2.4. Vyžaduje sa predloženie originálov alebo úradne osvedčených kópií všetkých dokladov uvedených v tejto časti
Oznámenia.
2.5. V prípade, že uchádzač využije na preukázanie finančného a ekonomického postavenia finančné zdroje inej osoby
podľa § 27 ods. 2 ZVO, bez ohľadu na ich právny vzťah v čase predloženia ponuky, musí uchádzač verejnému
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 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 ZVO vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli zdroje 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.
2.6. Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti uchádzačov so sídlom mimo územia Slovenskej republiky musia
byť predložené v pôvodnom jazyku a súčasne musia byť preložené do slovenského jazyka okrem dokladov predložených
v českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je úradný preklad v štátnom jazyku.
2.7.V zmysle § 32 ods. 11 ZVO môže uchádzač splnenie podmienky účasti možno preukázať čestným vyhlásením
uchádzača, pričom doklady, preukazujúce splnenie podmienok účasti predkladá verejnému obstarávateľovi úspešný
uchádzač podľa § 44 ods. 1 v čase a spôsobom, určeným obstarávateľom v písomnej žiadosti zaslanej úspešnému
uchádzačovi.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov : K bodu 2.1. V predmetnom vyjadrení/ekvivalentnom doklade (ďalej len
vyjadrenie) banka potvrdí, že uchádzač nie je v nepovolenom debete, v prípade splácania úveru uchádzač dodržuje
splátkový kalendár a že bežný účet uchádzača nie je predmetom exekúcie.
Zároveň uchádzač predloží čestné vyhlásenie, že v iných bankách ako tých, ktorých vyjadrenia predkladá nemá vedené
účty ani záväzky. Nie je možné nahradiť požadované potvrdenie, resp. potvrdenia príslušnej banky/bánk alebo
pobočky/pobočiek výpisom z účtu uchádzača v príslušnej banke/bankách alebo pobočke/pobočkách.
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Vyjadrenie banky (bánk) nesmie/nesmú byť staršie ako 3 mesiace ku dňu predkladania ponuky.
Odôvodnenie primeranosti požadovaných podmienok účasti podľa § 32 ods. 6 ZVO: Preukázanie skutočnosti, že
uchádzač v predchádzajúcom období bol z hľadiska svojho ekonomického a finančného postavenia schopný úspešne
splniť zmluvy rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zmluvy/zmluva, ktorá je požadovaná, resp. v
súčasnom období je z hľadiska svojho ekonomického a finančného postavenia schopný riadne plniť takúto
zmluvu/zmluvy ako dôkazy, že v predchádzajúcom období mal po odpočítaní svojich záväzkov dostupné likvidné aktíva
alebo aktíva s primeranou mierou likvidity v súvislosti s plnením svojich zmluvných záväzkov, prípadne prístup k
finančným úverovým prostriedkom postačujúcim pre úspešné splnenie takýchto zmlúv, resp. v súčasnom období má
zabezpečený prístup k finančným úverovým prostriedkom alebo iným aktívam, vo výške postačujúcej/potrebnej na
riadne plnenie takejto zmluvy. Požiadavka na predloženie dokladov nie starších ako 3 mesiace odzrkadľuje požiadavku
na predloženie platných dokladov a preukázanie, že uchádzač je spoľahlivý obchodný partner.
Technická alebo odborná spôsobilosť
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: 3.1. § 28 ods. 1 písm. a)
ZVO
Zoznamom poskytnutých služieb za predchádzajúce tri roky doplneným potvrdeniami o kvalite poskytnutia služieb s
uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; ak odberateľom 1. bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa ZVO,
dokladom je referencia, 2. bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa ZVO, 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.
3.2. § 28 ods. 1 písm. g) ZVO
Údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácii riadiacich zamestnancov, osobitne osôb zodpovedných
za poskytnutie služieb.
3.3. V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená na verejnom obstarávaní, požaduje sa
preukázanie podmienok účasti podľa bodu 3.1. - 3.2. za všetkých členov skupiny spoločne.
3.4. Vyžaduje sa predloženie originálov alebo úradne osvedčených kópií všetkých dokladov uvedených v tejto časti SP.
3.5. Uchádzač 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 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
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 ZVO vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli kapacity 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.
3.6. Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti uchádzačov so sídlom mimo územia Slovenskej republiky musia
byť predložené v pôvodnom jazyku a súčasne musia byť preložené do slovenského jazyka okrem dokladov predložených
v českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je úradný preklad v štátnom jazyku.
3.7.V zmysle § 32 ods. 11 ZVO môže uchádzač splnenie podmienky účasti možno preukázať čestným vyhlásením
uchádzača, pričom doklady, preukazujúce splnenie podmienok účasti predkladá obstarávateľovi úspešný uchádzač podľa
§ 44 ods. 1 v čase a spôsobom, určeným obstarávateľom v písomnej žiadosti zaslanej úspešnému uchádzačovi.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov : K bodu 3.1. Uchádzač musí preukázať dodanie minimálne, že zrealizoval
dodávky rovnakého alebo podobného predmetu zákazky, a to nasledovne:
Uchádzač musí preukázať, že za posledné 3 roky (2011,2013, 2012) zrealizoval aspoň 3 zákazky rovnakého alebo
podobného charakteru, ako je predmet zákazky s rozpočtovým nákladom vyšším ako 30 000 EUR bez DPH. Verejný
obstarávateľ požaduje, aby uchádzač v predkladanom Zozname a Referenciách prepočítal u každej položky, t.j.
poskytnutej služby údaje uvedené v slovenských korunách (SKK) na EUR konverzným kurzom (t.j. 1 EUR = 30,1260
SKK) a údaje uvedené v inej mene ako EUR a SKK výmenným kurzom tejto meny voči EUR stanoveným NBS a platným
ku dnu zverejnenia tohto Oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania vo vestníku úradu. Referencie o poskytnutých
službách potvrdí záujemcovi odberateľ podľa § 28 ods.1 písm. a) ZVO. Verejný obstarávateľ Vyhlásenie uchádzača o ich
poskytnutí bude akceptovať len vo výnimočných prípadoch ako je napríklad zánik danej spoločnosti odberateľa bez
právneho nástupcu, alebo by išlo o zahraničnú spoločnosť, ktorá požadované potvrdenie vzhľadom na svoju zemepisnú
vzdialenosť nemohla z objektívnych časových dôvodov v stanovenej lehote záujemcovi doručiť, t.j. z dôvodov, ktoré
poskytujú dostatočnú mieru objektivity a preskúmateľnosti tak, že aj verejný obstarávateľ je schopný si tieto dôvody
overiť. Verejný obstarávateľ požaduje, aby Referencie boli záujemcom predložené v originálnom rovnopise alebo v
úradne overenej kópii.
Pod pojmom poskytnutých služieb za predchádzajúce tri roky sa rozumie preukázanie poskytnutia služieb v období od
01.01.2011 do 31.12.2013, a to bez ohľadu alebo podmienenosti na skutočnosť, kedy boli zmluvne poskytované služby
začaté a ukončené. Pod pojmom poskytnuté služby rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet tejto
zákazky sa považujú služby nadstavby internetového portálu (vytvorenie webových podstránok pre verejnosť,
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prepojenie na iné stránky vrátane mobilnej aplikácie). Verejný obstarávateľ požaduje, aby Zoznam poskytnutých služieb
bol uchádzačom predložený v originálnom rovnopise a potvrdený štatutárnym orgánom, prípadne inou osobou
oprávnenou v plnom rozsahu konať v mene a na zodpovednosť záujemcu/uchádzača.
Odôvodnenie primeranosti požadovaných podmienok účasti podľa § 32 ods. 6 ZVO:
V súlade s § 28 ods. 1 písm. a) ZVO požaduje verejný obstarávateľ predložiť zoznam poskytnutých služieb rovnakého
alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky za predchádzajúce 3 roky v stanovenom minimálnom finančnom
objeme z dôvodu výberu zmluvného partnera, majúceho dostatočné skúsenosti s úspešnou realizáciou rovnakých alebo
podobných zákaziek. Preukázanie úspešnej realizácie zákaziek vedie k výberu zhotoviteľa, garantujúceho profesionálnu,
plynulú a bezproblémovú realizáciu zákazky bez zbytočných prieťahov a jej úspešné dokončenie v zmluvne dohodnutom
termíne.
K bodu 3.2. Z uchádzačom predložených dokladov musia byť zrejmé:
- údaje o vzdelaní a odbornej praxi u osôb zodpovedných za poskytnutie služieb, čo uchádzač u týchto osôb (kľúčových
expertov) preukáže predložením profesijného životopisu, dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní a zoznamu
projektov/zmlúv (referenciami), alebo ekvivalentnými dokladmi.
Každý uchádzačom predložený profesijný životopis kľúčového experta alebo ekvivalentný doklad, podpísaný príslušným
kľúčovým expertom, musí obsahovať minimálne: meno a priezvisko kľúčového experta, najvyššie dosiahnuté vzdelanie
kľúčového experta, jazykové znalosti príslušného kľúčového experta, opis/zoznam odbornej praxe (pracovná pozícia,
opis pracovnej náplne/odborné skúsenosti, miesto, mesiac a rok plnenia/zamestnania, zamestnávateľ/objednávateľ) a
ostatné relevantné informácie vo vzťahu k odbornému vzdelaniu, zručnostiam a praxi, vyhlásenie príslušného kľúčového
experta o pripravenosti plniť predmet zákazky k preukazovanej pozícii.
Uchádzač preukáže odbornú úroveň personálneho zabezpečenia plnenia predmetu zákazky prostredníctvom
nasledujúcich kľúčových expertov, ktorí budú dohliadať nad tým, aby vecné plnenie zmluvy zo strany uchádzača bolo v
súlade s predmetom zmluvy.
Uvedení experti musia spĺňať nižšie požadované kvalifikačné predpoklady:
Expert č. 1 Projektový manažér pre implementáciu systému o minimálne 5 rokov odborných skúseností (prax) s riadením
projektov v oblasti implementácie informačných systémov v pozícii projektového manažéra; o minimálne 3 praktické
skúsenosti s riadením projektov v oblasti implementácie informačných systémov zameraných na analýzu, návrh a
implementáciu softvérového riešenia;
Expert č. 2 Databázový špecialista o minimálne 5 rokov odborných skúseností (prax) s architektúrou riešenia v oblasti
implementácie informačných systémov v pozícii databázový špecialista/databázový architekt; o minimálne 3 praktické
skúsenosti s návrhom databázovej architektúry v oblasti implementácie informačných systémov zameraných na analýzu,
návrh a implementáciu portálového riešenia, ktorého súčasťou je systém na riadenie obsahu;
Verejný obstarávateľ požaduje, aby uchádzač predložil čestné vyhlásenie experta, že bude uchádzačovi k dispozícii k
riadnemu plneniu predmetu zákazky.
Pokiaľ je expert v pracovnoprávnom alebo obdobnom vzťahu s uchádzačom, predloží uchádzač čestné vyhlásenie o tejto
skutočnosti.
Pokiaľ je expert v pracovnoprávnom alebo obdobnom vzťahu aj s organizáciou/organizáciami odlišnou/ými od osoby
uchádzača, uchádzač musí predložiť čestné vyhlásenie organizácie/í s ktorou/ými je expert v pracovnoprávnom alebo
obdobnom vzťahu/och o tom, že povinnosti vyplývajúce pre experta z tohto/týchto vzťahu/ov nebudú prekážkou v
účasti experta na plnení predmetu zákazky. Uchádzač predloží čestné vyhlásenia experta, o tom že predložil uvedené
čestné vyhlásenia od všetkých organizácií s ktorými je v pracovnoprávnom alebo obdobnom vzťahu.
V prípade, ak expert nie je v pracovnoprávnom alebo obdobnom pomere so žiadnou organizáciou, uchádzač predloží
čestné vyhlásenie experta o tom, že nie je v pracovnoprávnom alebo obdobnom vzťahu so žiadnou organizáciou.
Súčasťou požadovaných dokladov musí byť aj úradne osvedčená fotokópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní.
Odôvodnenie primeranosti použitia podmienky účasti a potreby jej zahrnutia medzi podmienky účasti podľa § 32 ods. 6
ZVO - Stanovenie podmienky účasti podľa § 28 ods. 1 písm. g) ZVO odzrkadľuje záujem verejného obstarávateľa o
takého poskytovateľa služieb, ktorý dokáže zabezpečiť plnenie zmluvy na poskytovanie predmetných služieb na
požadovanej odbornej úrovni osobami s požadovanými skúsenosťami, odbornou kvalifikáciou a praxou. Požadované
schopnosti preukázané príslušnými potvrdeniami sú základným predpokladom pre riadne plnenie predmetu zákazky,
uvedené sa vzťahuje aj na požiadavky na tím uchádzača ako celok, pričom skúsenosti uchádzača sú nevyhnutné pre
profesionálnu, plynulú a bezproblémovú realizáciu zákazky bez zbytočných prieťahov. Podmienka účasti je primeraná
predmetu zákazky a poskytne relevantné informácie o odbornej spôsobilosti uchádzača o jeho schopnosti plniť predmet
zákazky počas trvania zmluvy.
Vyhradené zákazky pre chránené dielne alebo chránené pracoviská: Nie

ODDIEL IV. POSTUP
IV.1.
IV.1.1.
IV.1.2.
IV.2.
IV.2.2.

Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Voľba: Najnižšia cena
Použije sa elektronická aukcia
Nie
Administratívne informácie
Podmienky na získanie súťažných podkladov a doplňujúcich dokumentov
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady alebo o prístup k dokumentom
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IV.2.3.
IV.2.4.

Dátum a čas: 15.05.2014 09:00
Úhrada za súťažné podklady
Uvedte: Nie
Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 15.05.2014 09:00
Podmienky otvárania ponúk
Dátum a čas: 15.05.2014 10:00
Miesto : Mestský úrad v Žiline, Námestie obetí komunizmu 1, 010 01 Žilina
Osoby oprávnené zúčastniť sa na otváraní ponúk : Otváranie ponúk vykoná komisia tak, že najskôr overí neporušenosť
ponuky a následne otvorí ponuku a časť ponuky, označenú ako "Ostatné". Každú otvorenú časť ponuky, označenú ako
"Ostatné" komisia označí poradovým číslom v tom poradí, v akom bola predložená. Po otvorení časti ponuky, označenej
ako "Ostatné" komisia vykoná všetky úkony podľa tohto zákona, spočívajúce vo vyhodnotení tejto časti ponuky, podaní
vysvetlenia, doplnení tejto časti ponuky, vyhodnotenie splnenia podmienok účasti a vylúčení záujemcov alebo
uchádzačov alebo vylúčení ponúk uchádzačov. Otváranie častí ponúk, označených ako "Kritériá" vykoná komisia len vo
vzťahu k ponukám, ktoré neboli vylúčené, a to na mieste a v čase oznámenom uchádzačom, ktorých ponuky neboli
vylúčené; medzi odoslaním oznámenia a otváraním častí ponúk, označených ako "Kritériá", musí byť aspoň päť
pracovných dní. Verejný obstarávateľ je povinný umožniť účasť na otváraní častí ponúk, označených ako "Kritériá"
všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk a ktorých ponuka nebola vylúčená.

ODDIEL VI. DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
VI.1.

VI.2.

VI.3.

Zákazka sa týka projektu /programu financovaného z fondov EÚ
Áno
Európsky fond regionálneho rozvoja (ERDF) ROP, opatrenie 3.2 Podpora a rozvoj infraštruktúry cestovného ruchu
neinvestičné aktivity v cestovnom ruchu Prioritná os 3 Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov a infraštruktúra
cestovného ruchu.
Ďalšie doplňujúce informácie
1. Súťažné podklady si môže záujemca vyžiadať na základe písomnej žiadosti zaslanej na kontaktné miesto a kontaktnú
osobu. V žiadosti musí byť uvedené obchodné meno a sídlo alebo miesto podnikania, kontaktné meno a adresu, telefón,
fax a e-mailovú adresu. Žiadosť o súťažné podklady musí byť podpísaná oprávnenou osobou alebo ňou poverenou
osobou na tento účel. Súťažné podklady je možné vyzdvihnúť si osobne na základe písomnej žiadosti v termíne
dohodnutom telefonicky alebo budú zaslané elektronickou poštou (e-mailom) vo formáte PDF alebo budú zaslané
záujemcom poštou.
2. Verejný obstarávateľ uprednostňujete elektronickú komunikáciu a z tohto dôvodu vysvetľovanie podmienok účasti
uvedených v oznámení resp. výzve a podanie žiadosti o súťažné podklady vrátane ich poskytnutia pripúšťa elektronickú
formu prostredníctvom konkrétnej emailovej adresy, pričom záujemca je povinný potvrdiť stanoveným spôsobom
doručenie súťažných podkladov, resp. doručenie vysvetlenia. Uvedené mailové potvrdenie doručenia súťažných
podkladov a vysvetlení je považované za preukázanie doručenia. Kontaktná osoba: Ing. Milan Lipka, email:milan.lipka0@gmail.com.
3. Doklady záujemcov so sídlom mimo územia Slovenskej republiky musí záujemca predložiť v pôvodnom jazyku a
súčasne predložiť preložené do slovenského jazyka (to sa netýka pôvodných dokladov v českom jazyku).
4. Obstarávateľ požaduje predloženie ponuky v jednom originálnom vyhotovení a jednej elektronickej kópii na CD/DVD
nosiči za účelom jej zaslania Úradu pre verejné obstarávanie podľa § 9 ods. 7 ZVO.
Dátum odoslania tejto výzvy
22.04.2014
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