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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 č.1, 011 31 Žilina
Kontaktná osoba: Ing. Roman Osika,
Mobil: +421 917990120
Telefón: +421 417063203
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.1.5)

OPIS
Názov zákazky
„Komplexná obnova a stavebné úpravy bytového domu v Žiline“
Druh zákazky a miesto uskutočňovania stavebných prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb
Stavebné práce
Hlavné stavenisko alebo miesto uskutočňovania stavebných prác: Pre časť 1:ulica Košická 8392/2A, 010 01 Žilina
Pre časť 2:ulica Predmestská 1610, Žilina
NUTS kód:
SK031
Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov)
Predmetom zákazky je komplexná rekonštrukcia a stavebné úpravy dvoch bytových domov v Meste Žilina na ulici
Predmestskej 1610 a ulici Košickej 8392/2A z prostriedkov poskytnutých Štátnym fondom rozvojového bývania (ďalej
len ŠFRB), ktorá v sebe zahŕňa najmä zateplenie obvodového plášťa, zateplenie strechy, zateplenie stropu suterénu,
výmena bleskozvodov, výmena okien a dverí, odstránenie systémových porúch balkónov bytového domu. Zákazka je
rozdelená na dve časti a uchádzač môže predložiť ponuku na jednu časť predmetu zákazky alebo na obidve.
Spoločný slovník obstarávania (CPV)
Hlavný predmet
Hlavný slovník: 45211340-4
Doplnkový slovník: IA04-8, IA09-3, IA13-5, IA16-4, IA26-4, IA27-7
Doplňujúce predmety
Hlavný slovník: 45300000-0, 45320000-6, 45261410-1, 45321000-3, 31216200-5, 45312311-0, 44221000-5
Doplnkový slovník: IA18-0 , IA04-8 , IA09-3 , IA26-4 , IA27-7 , IA26-4 , IA27-7
Časti
Táto zákazka sa delí na časti: Áno
Počet častí: 2
jednu alebo viac častí

PRÍLOHA B - INFORMÁCIE O ČASTIACH

1)

Časť: 1
NÁZOV
Komplexná obnova a stavebné úpravy bytového domu v Žiline, ul. Košická 8392/2A
STRUČNÝ OPIS
Predmetom zákazky je komplexná rekonštrukcia a stavebné úpravy bytového domu na ulici Košickej 8392/2A z
prostriedkov poskytnutých Štátnym fondom rozvojového bývania (ďalej len ŠFRB), ktorá v sebe zahŕňa najmä zateplenie
obvodového plášťa, zateplenie strechy, zateplenie stropu suterénu, výmena bleskozvodov, výmena okien a dverí,
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2)

3)

4)

5)

1)

2)

3)

4)

5)
II.2.
II.2.1.
II.2.2.
II.3.

odstránenie systémových porúch balkónov bytového domu.Číselný kód pre spoločný slovník obstarávania CPV, platí pre
obidve časti predmetu zákazky.
SPOLOČNÝ SLOVNÍK OBSTARÁVANIA (CPV)
Hlavný predmet
Hlavný slovník: 45211340-4
MNOŽSTVO ALEBO ROZSAH
V zmysle súťažných podkladov ktorých súčasťou je výkresová časť a výkaz výmer.
Hodnota: 305 000,0000 EUR
ÚDAJE O ODLIŠNOM TRVANÍ ZÁKAZKY ALEBO LEHOTÁCH USKUTOČNENIA
Obdobie
v mesiacoch (od zadania zákazky)
Hodnota: 24
DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE O ČASTIACH
Číselný kód pre spoločný slovník obstarávania CPV v bode II.1.4, platí pre obidve časti predmetu zákazky.
Časť: 2
NÁZOV
Komplexná obnova a stavebné úpravy bytového domu v Žiline, ul. Predmestská 1610 Žilina
STRUČNÝ OPIS
Predmetom zákazky je komplexná rekonštrukcia a stavebné úpravy bytového domu na ulici Predmestská 1610 z
prostriedkov poskytnutých Štátnym fondom rozvojového bývania (ďalej len ŠFRB), ktorá v sebe zahŕňa najmä zateplenie
obvodového plášťa, zateplenie strechy, zateplenie stropu suterénu, výmena bleskozvodov, výmena okien a dverí,
odstránenie systémových porúch balkónov bytového domu.
SPOLOČNÝ SLOVNÍK OBSTARÁVANIA (CPV)
Hlavný predmet
Hlavný slovník: 45211340-4
MNOŽSTVO ALEBO ROZSAH
V zmysle súťažných podkladov ktorých súčasťou je výkresová časť a výkaz výmer.
Hodnota: 248 000,0000 EUR
ÚDAJE O ODLIŠNOM TRVANÍ ZÁKAZKY ALEBO LEHOTÁCH USKUTOČNENIA
Obdobie
v mesiacoch (od zadania zákazky)
Hodnota: 24
DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE O ČASTIACH
Číselný kód pre spoločný slovník obstarávania CPV v bode II.1.4, platí pre obidve časti predmetu zákazky.
Množstvo alebo rozsah zákazky
Celkové množstvo alebo rozsah
V zmysle súťažných podkladov ktorých súčasťou je výkresová časť a výkaz výmer.
Predpokladaná hodnota predmetu zákazky bez DPH
Hodnota: 553 000,0000 EUR
Trvanie zmluvy alebo lehota dodania
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
Zadajte hodnotu: 24

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

III.1.2.

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 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o verejnom obstarávaní)
spôsobom podľa § 26 a § 128 zákona o verejnom obstarávaní. V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov
zúčastnená vo verejnom obstarávaní sa požaduje preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného
postavenia za každého člena skupiny osobitne.
Zdôvodnenie primeranosti požadovaných podmienok účasti podľa § 32 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní:
Podmienky účastí týkajúce sa osobného postavenia uchádzačov vychádzajú z taxatívne daných podmienok v zmysle § 26
zákona o verejnom obstarávaní.
UPOZORNENIE:
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. Verejný obstarávateľ požaduje predloženie dokladov
preukazujúcich splnenie podmienok účasti - osobné postavenie v originálnom vyhotovení alebo ako úradne osvedčené
kópie týchto dokladov.
Ekonomické a finančné postavenie
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: Podľa § 27 ods. 1 písm. a)
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zákona o verejnom obstarávaní vyjadrením banky alebo pobočky zahraničnej banky.
Odôvodnenie potreby a primeranosti určenej podmienky účasti podľa § 32 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní:
určená podmienka účasti je alternatívne vymedzená zákonom o verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ určenou
podmienkou účasti overuje schopnosť uchádzača plniť si svoje záväzky v nadväznosti na vytvorenie podmienok pre
bezproblémové plnenie predmetu zákazky vo vzťahu k podmienkam jej financovania.
Podľa § 27 ods. 1 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní prehľadom o celkovom obrate, najviac za posledné tri
hospodárske roky, za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti.
Odôvodnenie potreby a primeranosti určenej podmienky účasti podľa § 32 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní:
určená podmienka účasti je alternatívne vymedzená zákonom o verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ určenou
podmienkou účasti overuje ekonomickú a finančnú stabilitu uchádzača a schopnosť znášať náklady spojené so
zabezpečením predmetu zákazky, vzhľadom na určené podmienky financovania predmetu zákazky.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov : K podmienke účasti podľa § 27 ods.1 písm. a) zákona o verejnom
obstarávaní:
Uchádzač predloží vyjadrenie banky/bánk alebo pobočky zahraničnej banky/bánk (bánk v prípade, že uchádzač má
vedené podnikateľské účty vo viacerých bankách) ako platný doklad preukazujúci, že uchádzač nie je v nepovolenom
debete, a že si plní voči banke/bankám alebo pobočke/pobočkám zahraničných bánk všetky záväzky, ktoré vyplývajú zo
zriadenia účtu, prípadne z plnenia si záväzkov vyplývajúcich z úverových vzťahov. Verejný obstarávateľ neumožňuje
nahradiť požadované potvrdenie, resp. potvrdenia príslušnej banky/bánk alebo pobočky/pobočiek zahraničných bánk
výpisom z účtu uchádzača v príslušnej banke/bankách alebo pobočke/pobočkách zahraničných bánk. Pokiaľ uchádzač
predkladá ponuku na obidve časti predmetu zákazky stačí aby uviedol vyjadrenie banky jeden krát.
Uchádzač k predloženému vyjadreniu banky/bánk predloží aj čestné vyhlásenie svojho štatutárneho orgánu, prípadne
inej osoby oprávnenej v plnom rozsahu konať v mene a na zodpovednosť uchádzača., že nemá zriadený účet/účty v inej
banke/bankách ako v tých, od ktorých predložil požadované vyjadrenie. Pokiaľ uchádzač predkladá ponuku na obidve
časti predmetu zákazky stačí aby uviedol čestné vyhlásenie jeden krát.

III.1.3.

K podmienke účasti podľa § 27 ods. 1 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní:
Uchádzač predloží prehľad o celkovom obrate za posledné tri hospodárske roky (2013, 2012, 2011) za ktoré sú
dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti v minimálnej výške 1 400 000 € bez DPH
kumulatívne za posudzované obdobie. Prehľad bude predložený ako platný doklad podpísaný štatutárnym orgánom
uchádzača, prípadne inou osobou oprávnenou v plnom rozsahu konať v mene a na zodpovednosť uchádzača. Na účely
tohto verejného obstarávania sa obratom rozumie obrat podľa § 4 ods. 9 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej
hodnoty v znení neskorších predpisov. Pokiaľ uchádzač predkladá ponuku na obidve časti predmetu zákazky stačí aby
uviedol prehľad o obrate v stanovenej výške jeden krát.
Uchádzač preukáže výšku celkového obratu uvedeného v prehľade o dosiahnutom obrate predložením výkazu ziskov a
strát resp. výkazu o príjmoch a výdavkoch (alebo ich ekvivalent) za posledné tri hospodárske roky (2013, 2012, 2011)
za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti. V prípade, ak uchádzač je osoba,
ktorá vedie podvojné účtovníctvo, predloží z účtovnej závierky výkazy ziskov a strát, v prípade ak uchádzač je osoba,
ktorá vedie jednoduché účtovníctvo predloží výkaz o príjmoch a výdavkoch. Výkaz ziskov a strát resp. Výkaz o príjmoch
a výdavkoch bude predložený ako platný doklad, potvrdený príslušným daňovým úradom podľa zákona č. 511/1992 Z. z
o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov. Pokiaľ sa
jedná o subjekt, ktorý má účtovné závierky za tieto roky zverejnené vo verejnej časti Registra účtovných závierok (ďalej
len RÚZ) alebo v prípade zahraničného uchádzača v inom ekvivalentnom registri a sú verejne prístupné všetkým osobám
na www.registeruz.sk v elektronickej podobe, takýto subjekt o tom upovedomí verejného obstarávateľa v ponuke a
nemusí predkladať účtovné závierky ako platný doklad, potvrdený príslušným daňovým úradom. Pokiaľ sa jedná o
subjekt, ktorý má účtovné závierky za tieto roky zverejnené v neverejnej časti RÚZ uchádzač predloží kópiu uloženého
dokumentu ako výstup z RÚZ opatrenú osvedčovacou doložkou, ktorú si vyžiada z Registra účtovných závierok. Pokiaľ
uchádzač predkladá ponuku na obidve časti predmetu zákazky stačí aby uviedol doklady preukazujúce obrat v
stanovenej výške jeden krát.
Technická alebo odborná spôsobilosť
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: Podľa § 28 ods. 1 písm. a)
zákona o verejnom obstarávaní zoznamom stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich 5 rokoch doplneným
potvrdeniami o uspokojivom vykonaní stavebných prác s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia prác a zhodnotenia
uskutočnených prác podľa obchodných podmienok; 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 o ich uskutočnení, doplneným
dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli dodané,
Odôvodnenie potreby a primeranosti určenej podmienky účasti podľa § 32 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní:
verejný obstarávateľ prostredníctvom určenej podmienky účasti alternatívne vymedzenej zákonom o verejnom
obstarávaní overuje predchádzajúce minimálne skúsenosti uchádzača s uskutočnením stavebných prác v oblasti rovnakej
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alebo obdobnej ako je predmet zákazky v obdobnom rozsahu nakoľko verejný obstarávateľ požaduje aby jeho obchodný
partner plnil predmet zákazky včas a riadne. Touto podmienkou účasti zároveň verejný obstarávateľ overuje skúsenosti
uchádzača so zákazkami v obdobnej alebo rovnakej oblasti a rozsahu a tým aj jeho predpoklady pre zabezpečenie
plynulého plnenia predmetu zákazky, pri realizácii zmluvy v požadovanom rozsahu a termíne, ako aj úroveň kvality
predchádzajúcich plnení a spokojnosť odberateľov.
Podľa § 28 ods. 1 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej
kvalifikácii riadiacich zamestnancov, osobitne zodpovedných za riadenie stavebných prác.
Odôvodnenie potreby a primeranosti určenej podmienky účasti podľa § 32 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní:
Verejný obstarávateľ požaduje túto podmienku účasti za účelom preukázania, či je uchádzač spoľahlivým, skúseným a
kompetentným realizátorom stavebných prác, ktoré sú predmetom tejto zákazky. Verejný obstarávateľ určenými
podmienkami účasti vytvára objektívny predpoklad, že plnenie predmetu zmluvy bude zabezpečovať partner s
potrebnou kvalifikáciou, skúsenosťami, čo zároveň zabezpečuje požadovanú kvalitu realizovaných prác na profesionálnej
úrovni, plynulo a bez zbytočných prieťahov, ktoré môžu byť spôsobené neefektívnou, resp. nekorektnou komunikáciou,
v zmluvne dohodnutých termínoch.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov : K podmienke účasti podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom
obstarávaní:
Verejný obstarávateľ požaduje predloženie zoznamu potvrdeného štatutárnym orgánom uchádzača, prípadne inou
osobou oprávnenou v plnom rozsahu konať v mene a na zodpovednosť uchádzača ako platný doklad, v ktorom
uchádzač uvedie zrealizované zákazky rovnakého alebo obdobného charakteru ako predmet zákazky, za
predchádzajúcich päť rokov spätne k lehote na predkladanie ponúk v tejto zákazke (t.j. lehotou sa rozumie deň a
mesiac). Rovnakou alebo obdobnou oblasťou ako predmet zákazky sa rozumejú: stavebno-inštalačné práce, izolačné
práce, strešné izolačné práce, tepelnoizolačné práce, inštalovanie bleskozvodov, odstránenie a osadenie okien a dverí.
Uchádzač v predloženom zozname uvedie zrealizované zákazky v obdobnej alebo rovnakej oblasti ako je predmet
zákazky v hodnote minimálne 1 000 000 € bez DPH v kumulatívnej hodnote za preukazované obdobie a zákazky
uvedené v zozname. Pokiaľ uchádzač predkladá ponuku na obidve časti predmetu zákazky stačí jedno predloženie
referencií v stanovenej výške nakoľko sa jedná o rovnakú oblasť predmetu zákazky.
Uchádzač preukáže údaje ku každej zákazke uvedenej v predloženom zozname referenciou v zmysle §9a a/alebo
potvrdený dôkaz o plnení v súlade s §155m ods. 11 zákona resp. údajmi preukazujúcimi plnenie zákazky predloženej v
zozname alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého bola zákazka plnená s uvedením minimálne nasledovných údajov:
1.Adresa a obchodné meno odberateľa, 2. opis predmetu plnenia zmluvy, z ktorého musí vyplývať, že zadaná zákazka
bola rovnaká alebo obdobná, ako je predmet zákazky, 3. lehota plnenia, 4. dohodnutá zmluvná cena uvedená v eurách
bez DPH, 5. skutočne fakturovaná cena, v prípade rozdielu medzi zmluvnou a skutočne fakturovanou cenou zdôvodnenie
tohto rozdielu, 6. meno a telefón kontaktnej osoby odberateľa u ktorej je možné poskytnuté údaje a informácie overiť,
7. potvrdenie pravdivosti uvedených údajov podpisom oprávnenej osoby odberateľa a odtlačok pečiatky v prípade, že
odberateľom bol verejný obstarávateľ. V prípade, že odberateľom bola iná osoba ako verejný obstarávateľ, dôkaz o
plnení potvrdí odberateľ, ak to nie je možné, uchádzač predloží čestné prehlásenie o uskutočnení plnenia s uvedením
relevantného dôvodu, prečo odberateľ nemohol dôkaz o plnení potvrdiť. Za relevantný dôvod sa považuje napríklad
zánik spoločnosti Odberateľa. Doklady požadované v tomto bode musia byť predložené ako platné doklady.
K podmienke účasti podľa § 28 ods. 1 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní:
Uchádzač predloží menný zoznam osôb, ktoré budú zodpovedné za plnenie predmetu zákazky a ktoré musia spĺňať
minimálne požiadavky uvedené v bode AD 3.1). Zoznam bude potvrdený štatutárnym orgánom uchádzača, prípadne
inou osobou oprávnenou v plnom rozsahu konať v mene a na zodpovednosť uchádzača ako platný doklad.
Uchádzač preukáže disponibilitu osobami zodpovednými za riadenie stavebných prác predmetu zákazky (ďalej len
odborníci) ktorí musia spĺňať minimálne požiadavky uvedené v bode AD 3.1), pričom z tohto preukázania musí byť
jednoznačné, že osoba, ktorou uchádzač preukazuje splnenie tejto podmienky účasti bude k dispozícii počas celej doby
plnenia predmetu zákazky napr. čestné vyhlásenie tejto osoby alebo akýkoľvek iný doklad. Doklady preukazujúce
uvedené musia byť predložené ako platné doklady,
Uchádzač preukáže, že odborníci spĺňajú minimálne požiadavky uvedené v bode AD 3.1) a majú potrebnú odbornú
kvalifikáciu a odbornú prax na uskutočnenie stavebných prác, ktoré sú predmetom tejto zákazky. Z uchádzačom
predložených dokladov musia byť minimálne jednoznačne zrejmé údaje o odbornej praxi odborníkov, čo uchádzač u
týchto odborníkov preukáže dvomi dokumentmi, ktoré musia byť predložené ako platné doklady:
a)predložením profesijného životopisu, pričom z uchádzačom predloženého profesijného životopisu príslušného
odborníka alebo ekvivalentného dokladu musia byť zrejmé nasledovné skutočnosti:
-meno a priezvisko príslušného odborníka,
-najvyššie dosiahnuté vzdelanie príslušného odborníka (inštitúcia, od - do, získaný titul/certifikát, odbor),
-opis/zoznam odbornej praxe (pracovná pozícia, opis pracovnej náplne/odborné skúsenosti, miesto - krajina, mesiac a
rok plnenia/zamestnania, zamestnávateľ/objednávateľ) príslušného odborníka,
-dosiahnutá/ získaná odborná kvalifikáciu príslušného odborníka,
-súčasná pozícia a prípadne ostatné relevantné informácie vo vzťahu k odbornému vzdelaniu, zručnostiam a praxi
príslušného odborníka,
-podpis odborníka,
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-súhlas so spracovaním osobných údajov
b)a zoznamom zmlúv/projektov odborníka, pričom z každého uchádzačom predloženého zoznamu zmlúv/projektov
príslušného odborníka alebo ekvivalentného dokladu musia byť zrejmé nasledovné údaje/skutočnosti:
-meno, priezvisko, titul a pozícia odborníka,
-obchodné meno, sídlo/miesto podnikania zmluvného partnera, pre ktorého odborník poskytol služby, t.j. zúčastnil sa na
riešení projektu/zmluvy,
-predmet zmluvy/projektu, na ktorej sa odborník zúčastnil na riešení a stručný rozsah/ opis činností (prác), ktoré
príslušný špecialista zabezpečoval,
-hodnota realizovanej zmluvy/projektu v EUR bez DPH,
-realizačné obdobie zmluvy/projektu, na ktorom sa špecialista zúčastnil na riešení (od do; mesiac, rok),
-kontaktná osoba zmluvného partnera (meno a priezvisko, tel. číslo a e-mail tejto osoby),
-potvrdenie odborníka (dátum a podpis).
AD 3.1.)Minimálne požiadavky na špecialistov
Požiadavky na Odborníka č. 1: stavbyvedúci pre oblasť pozemných stavieb pre časť 1: minimálne 1 osoba pre časť 2:
minimálne 1 osoba, pričom sa nemôže jednať o rovnakú osobu nakoľko stavby budú prebiehať kontinuálne a každá
potrebuje svojho stavbyvedúceho:
-odborná prax v rozsahu minimálne 5 rokov v oblasti pozemných stavieb na pozícii hlavného stavbyvedúceho,
(PREUKAZOVANIE: údajmi v životopise)
-doklad o odbornej spôsobilosti stavbyvedúceho vydaného alebo notifikovaného podľa zákona č. 138/1 992 Zb. o
autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinierov v znení neskorších predpisov predložený ako platný
doklad s odtlačkom pečiatky a s podpisom odborne spôsobilej osoby (stavbyvedúci), alebo iný ekvivalentný doklad
preukazujúci túto skutočnosť
Vyhradené zákazky pre chránené dielne alebo chránené pracoviská: Nie

ODDIEL IV. POSTUP
IV.1.
IV.1.1.
IV.1.2.
IV.2.
IV.2.1.
IV.2.2.

IV.2.3.
IV.2.4.

Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Voľba: Najnižšia cena
Použije sa elektronická aukcia
Nie
Administratívne informácie
Evidenčné číslo spisu, ktoré pridelil verejný obstarávateľ/obstarávateľ
24800/2014
Podmienky na získanie súťažných podkladov a doplňujúcich dokumentov
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady alebo o prístup k dokumentom
Dátum a čas: 23.01.2015 10:00
Úhrada za súťažné podklady
Uvedte: Nie
Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 23.01.2015 10:00
Podmienky otvárania ponúk
Dátum a čas: 23.01.2015 11:00
Miesto : Mestský úrad Žilina, Námestie obetí komunizmu č.1, 011 31 Žilina.
Otvorenie časti Ostatné komisiou menovanou verejným obstarávateľom (ďalej len komisia) sa uskutoční v čase a na
mieste uvedenom vo výzve na predkladanie ponúk. Komisia vykoná všetky úkony podľa § 41 ods. 1 a 4 zákona o
verejnom obstarávaní spočívajúce v otvorení tejto časti ponuky. Účasť uchádzačov na otváraní ponúk časti Ostatné sa
nepovoľuje nakoľko je neverejné.
Otvorenie časti Kritériá komisiou sa uskutoční po uplynutí lehôt uvedených v § 41 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní
a to len ponúk, ktoré splnili podmienky účasti a neboli vylúčené z procesu verejného obstarávania. Miesto a čas
otvárania týchto častí ponúk bude uchádzačom, ktorí predložili ponuky v lehote na predkladanie ponúk a ktorých ponuky
neboli vylúčené, oznámené minimálne päť pracovných dní pred otváraním tejto časti ponúk. Účasť uchádzačov na
otváraní ponúk časti Kritériá sa povoľuje v súlade s § 41 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní, nakoľko sa nepoužije
elektronická aukcia toto otváranie ponúk je verejné. Zápisnicu podľa § 41 ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní z
otvárania tejto časti ponúk verejný obstarávateľ odosiela všetkým uchádzačom, ktorých ponuky sa otvárali.
Osoby oprávnené zúčastniť sa na otváraní ponúk : Uchádzač - fyzická osoba, štatutárny orgán alebo člen štatutárneho
orgánu uchádzača - právnická osoba, sa preukáže na otváraní ponúk preukazom totožnosti. Poverený zástupca
uchádzača sa preukáže preukazom totožnosti a odovzdá splnomocnenie na zastupovanie - ak je to uplatniteľné, ktoré
bude predložené ako platný doklad.

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

Zákazka sa týka projektu /programu financovaného z fondov EÚ
Nie
Ďalšie doplňujúce informácie
Súťažné podklady si možno stiahnuť z profilu verejného obstarávateľa (v uvedenom prípade) verejný obstarávateľ
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VI.3.

odporúča uchádzačom, zaslať informáciu elektronicky na adresu: roman.osika@zilina.sk. Uchádzači predkladajú ponuky
v slovenskom jazyku v originálnom vyhotovení, poštovým stykom, alebo osobne v pracovných dňoch od 08.00 h do
14.00 h. Verejný obstarávateľ bude akceptovať žiadosť o súťažné podklady aj faxom, alebo emailom, ale súčasne
doporučujeme uchádzačom doručiť žiadosť poštou alebo osobne, za účelom preukázania predloženej žiadosti. V
opačnom prípade verejný obstarávateľ nepreberá zodpovednosť za jej doručenie. Za dátum predloženia žiadosti sa bude
považovať prvé doručenie. 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, taktiež
si vyhradzuje právo neuzavrieť zmluvný vzťah v prípade ak nebudú verejnému obstarávateľovi pridelené prostriedky
Štátnym fondom rozvojového bývania (ďalej len ŠFRB).
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.
Uchádzač môže predložiť ponuku do jednej alebo obidvoch častí predmetu zákazky a to v súlade s výzvou na
predkladanie ponúk a týmito súťažnými podkladmi. Ponuka musí byť predložená na celý predmet zákazky konkrétnej
časti, do ktorej uchádzač predkladá ponuku.
Ponuku doručí uchádzač v uzavretom obale v jednom originálnom vyhotovení s uvedením obchodného mena a sídla
uchádzača s označením v zmysle súťažných podkladov poštou, kuriérnou službou alebo osobne na adresu Mestský úrad
Žilina, Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina. Uchádzač v ponuke uvedie kontaktné údaje: tel. č., fax, e-mail.
Všetky predložené doklady musia odrážať skutočný stav uchádzača v čase, v ktorom sa zúčastňuje na verejnom
obstarávaní. Doklady doporučuje verejný obstarávateľ pevne zviazať, očíslovať a parafovať štatutárnym zástupcom
alebo osobou splnomocnenou štatutárnym zástupcom. Skupina dodávateľov sa riadi § 31 zákona č. 25/2006 Z. z. o
verejnom obstarávaní. Všetky dokumenty musia byť predložené v slovenskom jazyku, alebo preložené do slovenského
jazyka, okrem dokladov predkladaných v českom jazyku.
Dátum odoslania tejto výzvy
30.12.2014
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