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Slovensko-Žilina: Výsadba a údržba zelených plôch
2015/S 207-375991
Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania
Služby
Smernica 2004/18/ES
Oddiel I: Verejný obstarávateľ
I.1)
Názov, adresy a kontaktné miesta
Mesto Žilina
00321796
Námestie obetí komunizmu 1
Kontaktné miesto (miesta): Mestský úrad Žilina, Námestie obetí komunizmu č. 1, 011 31 Žilina
Kontaktná osoba: Ing. Roman Osika, Ing. Andrej Vidra
011 31 Žilina
SLOVENSKO
Telefón: +421 417063109
E-mail: roman.osika@zilina.sk
Fax: +421 417232912
Internetová adresa (internetové adresy):
Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa: http://www.zilina.sk
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
I.2)

Druh verejného obstarávateľa
Regionálny alebo miestny orgán

I.3)

Hlavná činnosť
Iné: samospráva

I.4)

Zadanie zákazky v mene iných verejných obstarávateľov
Verejný obstarávateľ nakupuje v mene iných verejných obstarávateľov: nie

Oddiel II: Predmet zákazky
II.1)
Opis
II.1.1)

Názov pridelený zákazke verejným obstarávateľom:
Tvorba a údržba zelene na vymedzenom území mesta Žilina.

II.1.2)

Druh zákazky a miesto uskutočňovania prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb
Služby
Kategória služieb č. 27: Ostatné služby
Hlavné miesto alebo lokalita uskutočňovania prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb: Vymedzené
územie mesta Žilina.
Kód NUTS SK031
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II.1.3)

Informácie o verejnej zákazke, rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme (DPS)
Oznámenie zahŕňa verejnú zákazku

II.1.4)

Informácie o rámcovej dohode

II.1.5)

Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov)
Predmetom zákazky je údržba verejnej mestskej zelene, výmera je približne 200 ha, ktorá zahŕňa hlavne
tieto služby – kosenie trávnikov s pohrabaním a odvozom pokosenej trávy, jesenné hrabanie lístia s odvozom
pohrabaného lístia, jarné vyhrabávanie trávnikov, údržba kvetinových záhonov – plošné úpravy, ručný dozber
hrubých nečistôt zo zelene – konárov zo samoorezov a vianočných stromčekov, orezávanie stromov a krov, rez
živých plotov, úprava uličných stromoradí, sezónna výsadba letničiek a cibuľovín, výsadba stromov, výsadba
krov, výsadba, montáž a demontáž závesných kvetináčov, polievanie výsadieb, výrub drevín a ostatné práce
spojené so zakladaním a údržbou zelene podľa potreby – napríklad založenie trávnika výsevom, terénne
úpravy, frézovanie pňov po výruboch a oprava kolovania.

II.1.6)

Spoločný slovník obstarávania (CPV)
77310000

II.1.7)

Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na túto zákazku sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní (GPA): áno

II.1.8)

Časti
Táto zákazka sa delí na časti: nie

II.1.9)

Informácie o variantoch
Varianty sa budú prijímať: nie

II.2)

Množstvo alebo rozsah zmluvy

II.2.1)

Celkové množstvo alebo rozsah:
V zmysle súťažných podkladov, pasportu zelene na vymedzenom území mesta Žilina.
Predpokladaná hodnota bez DPH: 6 000 000 EUR

II.2.2)

Informácie o opciách
Opcie: áno
Opis týchto opcií: Opcia 1: Predĺženie platnosti zmluvy. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo predĺžiť dobu
platnosti zmluvy o 2 roky. Cena opcie v jednotlivých rokoch uplatnenia opcie sa vypočíta rovnakým princípom
ako bude stanovená zmluvná cena za poskytovanie predmetu zákazky. Podrobný popis bude uvedený v
súťažných podkladoch.

II.2.3)

Informácie o obnovenom obstarávaní
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie

II.3)

Trvanie zákazky alebo lehota na dokončenie
Trvanie v mesiacoch: 48 (od zadania zákazky)

Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie
III.1)
Podmienky týkajúce sa zákazky
III.1.1)

Požadované zábezpeky a záruky:
Viazanosť ponuky v sume 150 000 EUR, slovom: päťtisíc eur do lehoty na predkladanie ponúk uchádzač
zabezpečí:
a) poskytnutím bankovej záruky za uchádzača (ak bude uchádzač vyžadovať vrátenie originálu bankovej
záruky pred skončením lehoty viazanosti ponúk, predloží v ponuke originál bankovej záruky voľný, nezviazaný s
ponukou a v ponuke jej úradne osvedčenú kópiu zviazanú s ponukou);
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b) zložením finančných prostriedkov na účet verejného obstarávateľa číslo: IBAN SK37 5600 0000 0003 3035
3001, účet 0330353001/5600. V prípade zloženia zábezpeky na účet verejného obstarávateľa uchádzač pri jej
poukázaní uvedie: Variabilný symbol: IČO svojej spoločnosti, Informácie pre príjemcu platby: Zeleň. Podmienky
vrátenia zábezpeky: Ak bola zábezpeka zložená na účet verejného obstarávateľa, verejný obstarávateľ vráti
zábezpeku uchádzačom aj s úrokmi, ak mu ich banka poskytne.
Verejný obstarávateľ uvoľní zábezpeku uchádzačom najneskôr do siedmich dní od uzavretia zmluvy.
Zábezpeka prepadne v prospech verejného obstarávateľa a obstarávateľa, ak uchádzač:
a) odstúpi od svojej ponuky v lehote viazanosti ponúk;
b) v prípadoch podľa § 32 ods. 11 nepredloží doklady v čase a spôsobom určeným verejným obstarávateľom
a obstarávateľom alebo predloží doklady, ktoré sú sfalšované alebo pozmenené tak, že nezodpovedajú
skutočnosti a majú alebo by mohli mať vplyv na posúdenie osobného postavenia, preukazovanie majetkovej
účasti, finančného a ekonomického postavenia alebo technickej alebo odbornej spôsobilosti vo verejnom
obstarávaní v jeho prospech; alebo
c) neposkytne súčinnosť podľa § 45 ods. 9.
III.1.2)

Hlavné podmienky financovania a spôsoby platieb a/alebo odkaz na príslušné ustanovenia, ktorými sa
tieto podmienky a spôsoby riadia:
Predmet zákazky bude financovaný z finančných prostriedkov verejného obstarávateľa. Preddavky ani zálohové
platby verejný obstarávateľ nebude poskytovať. Vlastná platba bude realizovaná formou bezhotovostného
platobného styku prostredníctvom finančného úradu verejného obstarávateľa po poskytnutí služby na základe
vystavených faktúr. Splatnosť faktúry je do 30 dní odo dňa jej doručenia kupujúcemu v zmysle podmienok
Zmluvy o poskytnutí služby.

III.1.3)

Právna forma, ktorú má vytvoriť skupina hospodárskych subjektov, ktorej sa zadá zákazka:
Záujemcom/Uchádzačom môže byť fyzická osoba alebo právnická osoba vystupujúca voči verejnému
obstarávateľovi samostatne, alebo skupina fyzických osôb/právnických osôb vystupujúcich voči verejnému
obstarávateľovi spoločne. Ponuku môže predložiť skupina dodávateľov, ktorá nemá vytvorenú určitú právnu
formu do predloženia ponuky. V prípade, ak ponuku do verejnej súťaže predloží skupina dodávateľov a ponuka
skupiny bude prijatá, verejný obstarávateľ vyžaduje z dôvodu riadneho plnenia zmluvy vytvorenie právnych
vzťahov pred podpisom zmluvy. Verejný obstarávateľ nepredpisuje uchádzačom, aké právne vzťahy od skupiny
vyžaduje. Uvedené ponecháva na samotných uchádzačoch. Skupina môže (nie podmienkou) vytvoriť subjekt
s právnou subjektivitou podľa zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, ale aj
napríklad vytvorenie európskej spoločnosti podľa zákona č. 562/2004 Z. z. o európskej spoločnosti a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ale postačujúce je aj združenie bez právnej
subjektivity na základe zmluvy o združení podľa § 829 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení
neskorších predpisov.

III.1.4)

Ďalšie osobitné podmienky

III.2)

Podmienky účasti

III.2.1)

Osobné postavenie hospodárskych subjektov vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do profesijných
alebo obchodných registrov
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok: Záujemca musí spĺňať
podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 26 ods. 1 a § 26a Preukazovanie majetkovej
účasti zákona o verejnom obstarávaní a preukázať ich splnenie dokladmi podľa § 26 ods. 2, resp. ods. 4 a
ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní v originálnom vyhotovení alebo ako úradne overené fotokópie týchto
dokladov:
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— podľa § 26 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní, že 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, a podľa § 26 ods. 1 písm.
b) zákona o verejnom obstarávaní, že nebol on ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu
právoplatne odsúdený za trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním.
Uvedené skutočnosti preukáže platným výpisom z registra trestov alebo rovnocenným dokladom vydaným
príslušným súdom alebo správnym orgánom v krajine jeho sídla, nie starším ako 3 mesiace ku dňu
stanoveného ako termín na predkladanie ponúk. Fyzická osoba podnikateľ predloží výpis z registra trestov za
osobu, na ktorú je vydané živnostenské oprávnenie alebo iné než živnostenské oprávnenie podľa osobitných
predpisov, právnická osoba podnikateľ predloží výpisy z registra trestov za osoby, ktoré sú štatutárnym orgánom
alebo členmi štatutárneho orgánu záujemcu/uchádzača. Napr. pri akciovej spoločnosti, kde je štatutárnym
orgánom predstavenstvo spoločnosti, predloží záujemca/uchádzač výpisy z registra trestov za všetkých členov
predstavenstva; pri spoločnosti s ručením obmedzeným, kde sú štatutárnym orgánom konatelia, predloží
uchádzač výpisy z registra trestov za všetkých konateľov,
— podľa § 26 ods. 1 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní, že nebol naňho vyhlásený konkurz, nie je v
reštrukturalizácii, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku
alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku. Uvedenú skutočnosť preukáže potvrdením príslušného súdu
alebo rovnocenným dokladom vydaným príslušným súdom alebo správnym orgánom v krajine svojho sídla, nie
starším ako tri mesiace ku dňu predkladania ponúk,
— podľa § 26 ods. 1 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní, že nemá evidované nedoplatky poistného na
zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, ktoré sa vymáhajú
výkonom rozhodnutia. Uvedené skutočnosti preukáže:
—— potvrdením (potvrdeniami) príslušnej zdravotnej poisťovne alebo poisťovní, v ktorej je uchádzač vedený
v evidencii platiteľov zdravotného poistenia, nie starším ako tri mesiace, potvrdením príslušnej sociálnej
poisťovne, v ktorej je záujemca/uchádzač vedený v evidencii sociálneho poistenia a príspevkov na starobné
dôchodkové sporenie, nie starším ako 3 mesiace ku dňu stanoveného ako termín na predkladanie ponúk,
— podľa § 26 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní, že nemá evidované daňové nedoplatky, ktoré
sa vymáhajú výkonom rozhodnutia. Uvedenú skutočnosť preukáže potvrdením miestne príslušného daňového
úradu nie starším ako 3 mesiace ku dňu stanoveného ako termín na predkladanie ponúk,
— podľa § 26 ods. 1 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní, že je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať
stavebné práce alebo poskytovať službu. Uvedenú skutočnosť preukáže dokladom o oprávnení uskutočňovať
stavebné práce,
— podľa § 26 ods. 1 písm. h) zákona o verejnom obstarávaní, že nemá právoplatne uložený zákaz účasti vo
verejnom obstarávaní alebo nie je osobou:
—— 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,
—— 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:
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a) 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;
b) právnym nástupcom osoby, ktorá mala v čase, keď k nástupníctvu došlo, právoplatne uložený zákaz účasti
vo verejnom obstarávaní,
—— ktorá sa stala právnym nástupcom osoby, ktorá mala v čase, keď k nástupníctvu došlo, právoplatne
uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní.
Čestné vyhlásenie, že:
— nemá nesplnenú povinnosť vyplatenia odmeny alebo odplaty zo zmluvy s osobou, ktorá je alebo bola
subdodávateľom vo vzťahu k zákazke, zadanej podľa tohto zákona, ktorá sa vymáha výkonom rozhodnutia,
— 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.
Podmienkou účasti je tiež, že uchádzačovi nebolo v predchádzajúcich troch rokoch preukázané závažné
porušenie odborných povinností, ktoré dokáže verejný obstarávateľ preukázať.
Ak sa v krajine jeho sídla niektorý z dokladov uvedených v § 26 ods. 2 zákona nevydáva alebo sa nevydávajú
ani rovnocenné doklady, nahradí ho čestným vyhlásením alebo vyhlásením, v súlade s § 26 ods. 4 zákona,
podľa predpisov platných v krajine jeho sídla.
Uchádzač/záujemca zapísaný v zozname podnikateľov Úradu pre verejné obstarávanie podľa § 128 ods. 1
zákona vedeného Úradom pre verejné obstarávanie, preukazuje splnenie podmienok vo verejnom obstarávaní
podľa § 26 zákona údajmi a dokladmi zapísanými v zozname podnikateľov, predložením platného potvrdenia o
zapísaní do zoznamu podnikateľov. Vyhodnotenie splnenia podmienok účasti podľa § 26 ods. 2 zákona vykoná
verejný obstarávateľ podľa § 128 ods. 3 zákon a výkladového stanoviska Úradu pre verejné obstarávanie k
osobnému postaveniu č. 10/2013.
Verejný obstarávateľ uzná rovnocenné potvrdenie vydané príslušným orgánom iného členského štátu, ktorým
uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ prijíma aj iný
rovnocenný doklad predložený záujemcom/uchádzačom.
Ak uchádzač nemá sídlo v Slovenskej republike a krajina jeho sídla nevydá niektoré z dokladov uvedených
v bode 1 alebo nevydá ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov
platných v krajine jeho sídla.
Ak má záujemca/uchádzač sídlo v členskom štáte inom ako Slovenská republika a právo tohto členského štátu
neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, možno ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym
orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v krajine
pôvodu alebo v krajine sídla záujemcu/uchádzača.
Úrad pre verejné obstarávanie vedie zoznam podnikateľov, ktorí preukázali spôsobilosť na uzavieranie
zmlúv alebo rámcových dohôd vo verejnom obstarávaní a ktorí o zapísanie požiadali. Zapísanie v zozname
podnikateľov oprávňuje podnikateľa preukázať vo verejnom obstarávaní splnenie podmienok účasti týkajúce sa
osobného postavenia podľa § 26 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní.
Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa osobného
postavenia a preukazovania majetkovej účasti za každého člena skupiny osobitne. Splnenie podmienky účasti
podľa § 26 ods. 1 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti
predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.
Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného
postavenia a preukázania majetkovej účasti podľa § 26 ods. 1 a § 26a zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v plnom rozsahu (ďalej len
zákona).
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Majetková účasť sa preukazuje v súlade s § 26a ods. 3) výpisom z obchodného registra alebo výpisom z inej
zákonom ustanovenej evidencie, zoznamom akcionárov vedených akciovou spoločnosťou, dokladom vydaným
centrálnym depozitárom cenných papierov alebo obdobnými dokladmi vydanými inými orgánmi alebo orgánmi
iných štátov, nie staršími ako 3 mesiace.
Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienok účasti podľa § 26 ods. 1 zákona dokladmi podľa §
26 ods. 2, resp. ods. 4, resp. ods. 5 zákona.
Verejný obstarávateľ požaduje predloženie dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti v originálnom
vyhotovení alebo ako úradne osvedčené kópie týchto dokladov.
Ak uchádzač alebo záujemca nemá sídlo v Slovenskej republike a krajina jeho sídla nevydáva niektoré z
dokladov uvedených v § 26 ods. 2 zákona o VO alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť
čestným vyhlásením podľa predpisov platných v krajine jeho sídla.
Ak má uchádzač alebo záujemca sídlo v členskom štáte inom ako Slovenská republika a právo tohto členského
štátu neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, možno ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym
orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v krajine
pôvodu alebo v krajine sídla uchádzača alebo záujemcu.
Podnikateľ vo verejnom obstarávaní preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 26
a § 26a údajmi a dokladmi, zapísanými v zozname podnikateľov, v zmysle § 128 zákona.
Ak uchádzač alebo záujemca nemá sídlo v Slovenskej republike a krajina jeho sídla nevydáva niektoré z
dokladov uvedených v § 26 ods. 2 zákona o VO alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť
čestným vyhlásením podľa predpisov platných v krajine jeho sídla.
Záujemca/uchádzač, ktorý tvorí skupinu dodávateľov, preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa
osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Splnenie podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 písm.
f) a § 26a zákona o verejnom obstarávaní preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky,
ktorú má zabezpečiť.
Odôvodnenie primeranosti požadovanej podmienky účasti podľa § 32 ods. 6 zákona č. 25/2006 Z. z. o
Odôvodnenie primeranosti určených podmienok účasti: Predmetné podmienky účasti určil verejný obstarávateľ
v súlade s ustanovením § 26 ods. 1 a § 26a zákona o verejnom obstarávaní.
Preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia a preukazovanie majetkovej účasti
určil verejný obstarávateľ v súlade s platnou legislatívou a v súlade s výkladovým stanoviskom č. 4/2015
vydaného ÚVO.
III.2.2)

Ekonomická a finančná spôsobilosť
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok: Záujemca/uchádzač
preukáže finančné a ekonomické postavenie predložením dokladov podľa § 27 ods. 1 písm. a) 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) ktorým môže byť prísľub banky alebo pobočky zahraničnej banky o
poskytnutí úveru. Doklady musia byť predložené ako originály alebo ich úradne osvedčené kópie.
§ 27 ods. 1 písm. d) 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) prehľadom o celkovom obrate alebo
prehľadom o dosiahnutom obrate v oblasti, ktorej sa predmet zákazky týka, najviac za posledné 3 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.
Záujemca/uchádzač môže na preukázanie finančného a ekonomického postavenia využiť finančné zdroje
inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač verejnému obstarávateľovi
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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 a § 26a vo vzťahu k tej časti
predmetu zákazky, na ktorú boli zdroje záujemcovi/uchádzačovi poskytnuté. Ak záujemca/uchádzač preukázal
finančné a ekonomické postavenie zdrojmi inej osoby a počas trvania zmluvy o dielo dôjde k plneniu, ktorého sa
toto preukázanie týka, záujemca/uchádzač 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 záujemca/uchádzač nedokáže z objektívnych dôvodov preukázať finančné a ekonomické postavenie
určeným dokladom, verejný obstarávateľ môže uznať aj iný doklad, ktorým sa preukazuje finančné a
ekonomické postavenie.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: K § 27 ods. 1 písm. a) Záujemca predloží záväzné vyjadrenie banky
alebo pobočky zahraničnej banky, ktorým je prísľub banky alebo pobočky zahraničnej banky o poskytnutí úveru
vo výške 1 500 000 EUR, taktiež o schopnosti záujemcu/uchádzača plniť finančné záväzky, t. j. že záujemca/
uchádzač nebol a nie je v nepovolenom debete, v prípade splácania úveru dodržuje splátkový kalendár, bežný
účet uchádzača nie je a ani nebol predmetom exekúcie. Záujemca predloží vyjadrenia všetkých bánk, v ktorých
má vedené účty a čestné vyhlásenie, že v iných bankách nemá záväzky.
Záujemca/uchádzač predloží vyjadrenie banky alebo pobočky zahraničnej banky, ktorým je prísľub banky alebo
pobočky zahraničnej banky o poskytnutí úveru, o schopnosti uchádzača plniť finančné záväzky, taktiež že
uchádzač nebol a nie je v nepovolenom debete, v prípade splácania úveru dodržuje splátkový kalendár, bežný
účet záujemcu nie je a ani nebol predmetom exekúcie. Záujemca predloží vyjadrenia všetkých bánk, v ktorých
má vedené účty a čestné vyhlásenie, že v iných bankách nemá záväzky.
Odôvodnenie primeranosti podmienok účasti vo vzťahu k predmetu zákazky a potrebu jej zahrnutia medzi
podmienky účasti podľa § 32 ods.6 zákona: Verejný obstarávateľ požadovaním tejto podmienky účasti skúma
schopnosť záujemcu/uchádzača plniť si finančné záväzky a jeho finančnú stabilitu nakoľko ide o zákazku z
verejných zdrojov na dlhšie časové obdobie. Podmienka účasti je potrebná a primeraná vo vzťahu k predmetu
zákazky vzhľadom na rozsah predmetu zákazky, predpokladanú hodnotu zákazky, lehotu splatnosti faktúr z
dôvodu, že uchádzač musí mať vlastné zdroje financovania alebo musí byť schopný získať externé finančné
zdroje (napr. z banky) na dodávku predmetu zákazky, ktorý bude hradený bez finančných preddavkov a musí
preto preukázať svoju schopnosť pokryť finančné náklady spojené s plnením predmetu zákazky.
Záujemca môže podľa § 32 ods. 11 preukázať splnenie podmienok účasti čestným vyhlásením. Doklady,
preukazujúce splnenie podmienok účasti, predkladá verejnému obstarávateľovi úspešný uchádzač podľa
§ 44 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní v čase a spôsobom, určeným verejným obstarávateľom v časti
súťažných podkladov na predmet zákazky. V tomto prípade verejný obstarávateľ bude postupovať v súlade s
Výkladovým stanoviskom UVO 6/2014.
Ak ponuku predkladá skupina dodávateľov, preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa finančného a
ekonomického postavenia a technickej alebo odbornej spôsobilosti spoločne.
K § 27 ods. 1 písm. d) 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) prehľadom o celkovom obrate
alebo prehľadom o dosiahnutom obrate v oblasti, ktorej sa predmet zákazky týka, najviac za posledné 3
hospodárske roky, za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti. Celkový
obrat vo výške min. 1 500 000 EUR.
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Záujemca predloží výkazy ziskov a strát alebo výkazy o príjmoch a výdavkoch za hospodárske roky 2012, 2013,
2014, resp. za roky, ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti.
V prípade, že záujemca/uchádzač prevádzkuje svoju činnosť v niektorom roku kratšie obdobie, preukáže výšku
obratu pomerne k dĺžke prevádzkovania činnosti.
Súčasťou predložených výkazov musí byť overenie príslušného daňového úradu podľa zákona č. 563/2009 Z.
z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a ktorým sa
menia a dopĺňajú niektoré zákony v znení neskorších predpisov. V prípade, že ide o záujemcu so sídlom mimo
územia Slovenskej republiky, takýto uchádzač predkladá predmetné výkazy podľa platných právnych predpisov
v krajine svojho sídla. Uchádzač predloženými dokladmi preukáže minimálny ročný obrat EUR bez DPH za
každý rok jednotlivo. K prepočtu cudzej meny na EUR sa použije kurz Európskej centrálnej banky ku dňu 31.12.
príslušného roka.
III.2.3)

Technická spôsobilosť
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok:
Požadovanú technickú spôsobilosť uchádzač preukáže nasledovne:
— § 28 ods. 1 písm. a) zoznam poskytnutých služieb za predchádzajúce 3 roky, 2012, 2013, 2014, doplneným
potvrdeniami o kvalite poskytnutia služieb s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov:
1. ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dokladom je referencia;
2. ak odberateľom 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.
Minimálna požadovaná úroveň: záujemca musí preukázať, že poskytol služby rovnakého alebo podobného
charakteru ako je predmet zákazky:
— služby rovnakého alebo podobného charakteru v celkovej hodnote minimálne 1 500 000 EUR bez DPH.
Zoznamy zákaziek na poskytnutie služieb a jednotlivé potvrdenia budú obsahovať:
a) názov/obchodné meno a sídlo odberateľa;
b) názov/obchodné meno a sídlo dodávateľa;
c) názov a stručný opis poskytovanej služby;
d) lehotu dodania;
f) celková zmluvná cena v EUR bez DPH;
g) meno a kontakt (tel. číslo, email) na osobu odberateľa, u ktorej si možno overiť tieto údaje;
i) potvrdenie odberateľa.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo overiť každú zákazku a v prípade nepotvrdenia informácií uvedených v
doklade neuznať takúto zákazku.
Odôvodnenie primeranosti a potreby zahrnutia podmienok účasti: Verejný obstarávateľ primeranými
požiadavkami k zložitosti, rozsahu a objemu predmetu zákazky vyhodnocuje, či záujemca bude schopný
poskytovať službu v rozsahu a kvalite požadovanej verejným obstarávateľom. Záujemca musí preukázať, že
je spoľahlivý, technicky spôsobilý a má praktické skúsenosti s realizáciou zmlúv rovnakého alebo obdobného
charakteru ako je predmet zákazky. Zoznamom poskytovaných služieb za predchádzajúce 3 roky má
garantovať odborné a kvalitné plnenie predmetu zákazky ako aj preukázanie skúsenosti uchádzača s plnením
zmlúv rovnakého alebo obdobného charakteru ako je predmet zákazky a to s prihliadnutím na predpokladaný
rozsah, dôležitosť, komplexnosť a finančný objem požadovanej služby,
— § 28 ods. 1 písm. g) údaje o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácii riadiacich zamestnancov,
osobitne osôb zodpovedných za poskytnutie služby,
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— § 28 ods. 1 písm. k) uvedením podielu plnenia zo zmluvy, ktorý má uchádzač alebo záujemca poskytujúci
službu v úmysle zabezpečiť subdodávateľom v sume najmenej 50 % z hodnoty plnenia, 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 a potreby zahrnutia podmienok účasti: Uvedená podmienka účasti je požadovaná v
zmysle zákona o verejnom obstarávaní.
— § 28 ods. 1 písm. d) v znení zákona a h) uvedením opatrení environmentálneho manažérstva, ktoré
uchádzač alebo záujemca použije pri plnení zmluvy, ktorej predmetom je uskutočnenie stavebných prác alebo
poskytnutie služby, ak je to vhodné, vo väzbe na § 29, 30,
— § 28 ods. 1 písm. j) údajmi o strojovom a technickom vybavení, ktoré má uchádzač alebo záujemca k
dispozícii na uskutočnenie stavebných prác alebo na poskytnutie služby.
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 a § 26a 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.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov:
K § 28 ods. 1 písm. a) Záujemca/uchádzač musí preukázať, že poskytol služby rovnakého alebo podobného
charakteru ako je predmet zákazky:
— služby rovnakého alebo podobného charakteru (tvorba, údržba, starostlivosť o zeleň) v celkovej hodnote
minimálne 1 500 000 EUR bez DPH.
K § 28 ods. 1 písm. g) Záujemca/uchádzač predloží uvedie osobu zodpovednú za poskytnutie služieb
kľúčového experta.
Podmienky účasti uvedené pri danej pozícii musí spĺňať jedna fyzická osoba.
Z záujemcom/uchádzačom predložených dokladov musia byť minimálne zrejmé:
a) údaje o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácii riadiaceho zamestnanca vo vzťahu k
obstarávanému predmetu zákazky, čo záujemca u riadiaceho zamestnanca preukáže predložením profesijného
životopisu alebo ekvivalentným dokladom, záujemcom/uchádzačom podpísaného predloženého profesijného
životopisu príslušného zamestnanca alebo osoby zodpovednej za poskytnutie služieb (životopis) alebo
ekvivalentného dokladu musia byť zrejmé nasledovné údaje/skutočnosti:
— meno a priezvisko príslušnej osoby zodpovednej za poskytnutie služieb,
— funkcia,
— najvyššie dosiahnuté vzdelanie, názov a sídlo školy, špecializácia, rok ukončenia štúdia,
— opis/zoznam odbornej praxe (pracovná pozícia, opis pracovnej náplne/odborné skúsenosti, miesto, mesiac a
rok plnenia/zamestnania, zamestnávateľ/objednávateľ) príslušnej osoby zodpovednej za poskytnutie služieb,
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— praktické skúsenosti príslušnej osoby zodpovednej za poskytnutie služieb (názov referencie/projektu,
odberateľ/zamestnávateľ, popis referencie/projektu, hodnota zmluvy/projektu, pozícia na projekte, obdobie rok
od do, meno a priezvisko aspoň jednej kontaktnej osoby a číslo telefónu a emailový kontakt odberateľa, kde si
bude môcť verejný obstarávateľ overiť informácie),
— prípadne ostatné relevantné informácie vo vzťahu k odbornému vzdelaniu, zručnostiam a praxi príslušného
riadiaceho zamestnanca a osoby zodpovednej za poskytnutie služieb.
Záujemca/uchádzač vyššie uvedeným spôsobom preukáže splnenie nasledujúcich minimálnych požiadaviek na
kľúčového experta:
— vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa – odbor záhradníctvo, krajinná tvorba, agronomický smer/
ekvivalent pre vzdelanie v EÚ,
— minimálne 5 rokov praxe v odbore (tvorba, údržba, starostlivosť o zeleň).
Odôvodnenie primeranosti použitia určenej podmienky účasti k bodu podľa § 28 zákona vo vzťahu k
predmetu zákazky a potreba jej zahrnutia medzi podmienky účasti podľa § 32 ods. 6 zákona: Požiadavky na
kľúčového experta sú potrebné a primerané vzhľadom na štruktúru hlavných aktivít v rámci predmetu zákazky.
Preukázanie profesionálnych praktických skúseností kľúčového experta požaduje verejný obstarávateľ pre
účely overenia, či daný kľúčový expert má dostatočné skúsenosti a zručnosti pre zvládnutie plnenia predmetu
zákazky a príslušnej časti úloh a kompetencií pripadajúcich na danú pozíciu.
K § 28 ods. 1 písm. k) uvedením podielu plnenia zo zmluvy, ktorý má uchádzač alebo záujemca poskytujúci
službu 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.
K § 28 ods. 1 písm. d) a h) vo väzbe a v znení § 29 a 30 záujemca predloží certifikát Systémy manažérstva
kvality a systémy environmentálneho manažerstva podľa STN ET ISO 9001:2009, STN EN ISO 14001: 2005
pre oblasť pôsobnosti údržba a tvorba zelene a STN OHSAS 18001:2008 pre oblasť údržba a tvorba zelene.
§ 29 Zabezpečenie kvality – verejný obstarávateľ vyžaduje predloženie certifikátu kvality vydaného nezávislou
inštitúciou, ktorým sa potvrdzuje splnenie noriem zabezpečenia kvality uchádzačom alebo záujemcom, môže
využiť systémy zabezpečenia kvality vyplývajúce z európskych noriem. Verejný obstarávateľ a obstarávateľ
uzná ako rovnocenné osvedčenia vydané príslušnými orgánmi členských štátov. Verejný obstarávateľ prijme
aj iné dôkazy predložené uchádzačom alebo záujemcom, ktoré sú rovnocenné opatreniam na zabezpečenie
kvality podľa požiadaviek na vystavenie príslušného certifikátu.
§ 30 Environmentálne manažérstvo.
Ak verejný obstarávateľ vyžaduje predloženie certifikátu kvality vydaného nezávislou inštitúciou, ktorým
sa potvrdzuje splnenie určitých noriem environmentálneho riadenia uchádzačom alebo záujemcom, môže
využiť schému Európskej únie pre environmentálne manažérstvo a audit alebo normy environmentálneho
manažérstva vyplývajúce z príslušných európskych noriem alebo medzinárodných noriem certifikovaných
orgánov. Verejný obstarávateľ uzná ako rovnocenné certifikáty vydané orgánmi z členských štátov. Verejný
obstarávateľ a obstarávateľ musí prijať aj iné dôkazy predložené uchádzačom alebo záujemcom, ktoré sú
rovnocenné opatreniam environmentálneho riadenia podľa požiadaviek na vystavenie príslušného certifikátu.
K § 28 ods. 1 písm. j) údajmi o strojovom a technickom vybavení, ktoré má uchádzač alebo záujemca k
dispozícii na uskutočnenie stavebných prác alebo na poskytnutie služby a to nasledovne:
1. traktor min. 6 ks, kosačka za traktor 6 ks, nákladný automobil kontajnerový 2 ks, kolesový nakladač 2 ks,
automobilový naťahovací systém 2 ks, motorové píly 10 ks, krovinorez motorový 20 ks, vertikulátor motorový
3 ks, drtička konárov 2 ks, nákladné sklápacie vozidlo 2 ks, postrekovač herbicídov 2 ks, motorové nožnice
na živé ploty 2 ks, záložná energocentrála 2 ks. Záujemca uvedie typ, počet a preukáže v prípade že strojné a
technické vybavenie nie je v jeho vlastníctve možnosť disponovať počas trvania zmluvného vzťahu.
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Záujemca preukáže, že prevádzkuje resp. má zmluvný vzťah s prevádzkovateľom kompostárne kapacitou
min. 5 000 ton ročne pre likvidáciu zeleného biologického odpadu (číslo odpadu 200201). Zariadenie musí mať
súhlas na prevádzkovanie zariadenia na znehodnotenie odpadov v súlade s platnou legislatívou. Zariadenie
z dôvodu dostupnosti pre likvidáciu a nakladanie s odpadmi nesmie byť vo vzdialenosti väčšej ako 15 km, od
hranice katastra Mesta Žilina. Požiadavka je primeraná v zmysle platnej legislatívy o odpadoch vo vzťahu k
predmetu zákazky.
Záujemca môže podľa § 32 ods. 11 preukázať splnenie podmienok účasti čestným vyhlásením. Doklady,
preukazujúce splnenie podmienok účasti, predkladá verejnému obstarávateľovi úspešný uchádzač podľa
§ 44 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní v čase a spôsobom, určeným verejným obstarávateľom v časti
súťažných podkladov na predmet zákazky. V tomto prípade verejný obstarávateľ bude postupovať v súlade s
Výkladovým stanoviskom UVO 6/2014.
Odôvodnenie: Verejný obstarávateľ primeranými požiadavkami k zložitosti, rozsahu a objemu predmetu
zákazky vyhodnocuje, či záujemca bude schopný poskytovať službu v rozsahu a kvalite požadovanej verejným
obstarávateľom. Záujemca musí preukázať, že je spoľahlivý, technicky spôsobilý a má praktické skúsenosti s
realizáciou zmlúv rovnakého alebo obdobného charakteru ako je predmet zákazky.
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

III.3.2)

Pracovníci zodpovední za poskytnutie služby
Právnické osoby by mali uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov zodpovedných za poskytnutie služby:
áno

Oddiel IV: Postup
IV.1)
Druh postupu
IV.1.1)

Druh postupu
Užšia súťaž

IV.1.2)

Obmedzenie počtu uchádzačov, ktorí budú vyzvaní na predloženie ponuky alebo na účasť

IV.1.3)

Zníženie počtu uchádzačov počas rokovania alebo dialógu

IV.2)

Kritériá na vyhodnotenie ponúk

IV.2.1)

Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena

IV.2.2)

Informácie o elektronickej aukcii
Použije sa elektronická aukcia: nie

IV.3)

Administratívne informácie

IV.3.1)

Referenčné číslo spisu, ktoré pridelil verejný obstarávateľ:
13041/2015

IV.3.2)

Predchádzajúce uverejnenie týkajúce sa tejto zákazky
Predbežné oznámenie
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: 2015/S 110-199892 z 10.6.2015

IV.3.3)

Podmienky na získanie súťažných podkladov a doplňujúcich dokumentov alebo informatívneho
dokumentu

IV.3.4)

Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
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23.11.2015 - 13:00
IV.3.5)

Dátum odoslania výziev na predkladanie ponúk alebo na účasť vybratým uchádzačom

IV.3.6)

Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
slovenčina.

IV.3.7)

Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané

IV.3.8)

Podmienky na otváranie ponúk

Oddiel VI: Doplnkové informácie
VI.1)
Informácie o opakovaní obstarávania
Toto obstarávanie sa bude opakovať: nie
VI.2)

Informácie o fondoch Európskej únie
Zákazka sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie

VI.3)

Doplňujúce informácie

VI.4)

Odvolacie konanie

VI.4.1)

Orgán zodpovedný za odvolacie konanie
Úrad pre verejné obstarávanie
31797903
Dunajská 68, P.O.Box 58
820 04 Bratislava 24
SLOVENSKO
Telefón: +421 250264176
Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk
Fax: +421 250264219
Orgán zodpovedný za mediáciu
Mesto Žilina
00321796
Námestie obetí komunizmu č. 1
011 31 Žilina
SLOVENSKO
E-mail: roman.osika@zilina.sk
Telefón: +421 917990120
Internetová adresa: http://www.zilina.sk

VI.4.2)

Podanie odvolania

VI.4.3)

Úrad, od ktorého možno získať informácie o podaní odvolania
Úrad pre verejné obstarávanie
31797903
Dunajská 68, P.O.Box 58
820 04 Bratislava 24
SLOVENSKO
Telefón: +421 250264176
Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk
Fax: +421 250264219

VI.5)

Dátum odoslania tohto oznámenia:
21.10.2015

24/10/2015
S207
http://ted.europa.eu/TED

Členské štáty - Obstarávanie služieb - Oznámenie
o vyhlásení verejného obstarávania - Užšia súťaž
Dodatok k Úradnému vestníku Európskej únie

12/12

