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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.1.

I.2.
I.2.1.

Názov, adresy a kontaktné miesto (miesta)
Mesto Žilina
IČO: 00321796
Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina
Slovensko
Kontaktné miesto (miesta): Mestský úrad Žilina, Námestie obetí komunizmu č.1, 011 31 Žilina
Kontaktná osoba: Ing. Roman Osika
Mobil: +421 917990120
Telefón: +421 417063109
Email: roman.osika@zilina.sk
Fax: +421 417232912
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)
II.2.
II.2.1.

OPIS
Názov zákazky
Rekonštrukcia chodníkov na sídliskách Vlčince, Solinky, Hájik a Hliny
Druh zákazky a miesto uskutočňovania stavebných prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb
Stavebné práce
Hlavné stavenisko alebo miesto uskutočňovania stavebných prác: Sídliská Vlčince, Solinky, Hájik a Hliny na území mesta
Žilina
NUTS kód:
SK031
Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov)
Stavba sa nachádza v na území mesta Žilina. Situovaná je na sídliskách Vlčince, Solinky, Hájik a Hliny. V území pre účely
pešej dostupnosti je vybudovaná pomerne hustá sieť chodníkov. Chodníky sú vo väčšine prípadov pôvodné s krytom z
liateho asfaltu. Chodníky vykazujú poruchy ako je rozpad krytu, alebo celková degradácia podkladných vrstiev s
prepadom nivelety. V niektorých úsekoch za posledné roky prebehla rekonštrukcia, ale väčšina chodníkov je stále
pôvodných. Navrhnutá je preto rekonštrukcia jestvujúcich chodníkov naprieč jednotlivými sídliskami.
V riešenom území sa nachádzajú jestvujúce inžinierske siete, ktoré budú pred zahájením výstavby vytýčené ich
správcami. Záznam o vytýčení bude prílohou stavebného denníka.
Navrhovaná rekonštrukcia je situovaná do pôvodnej polohe chodníkov. Rekonštrukcia spočíva v najväčšej miere vo
výmene krytu chodníkov. V prípade kompletnej rekonštrukcie vrátane podkladu ostáva smerová poloha chodníka
zachovaná, zmenou je len výšková úprava nivelety do pôvodnej polohy, poprípade nad túto úroveň.
Vzhľadom na tieto skutočnosti jestvujúce siete, ktoré sa nachádzajú v území nebudú dotknuté plánovanou
rekonštrukciou a preto sa nepredpokladajú žiadne preložky, ani ochrana jestvujúcich inžinierskych sietí. V prípade kolízie
s jestvujúcimi poklopmi inžinierskych sietí, budú tieto poklopy výškovo upravené do novej polohy navrhovaného
chodníka.
Viac : Projektová dokumentácia, výkaz výmer na CD nosiči.
Spoločný slovník obstarávania (CPV)
Hlavný predmet
Hlavný slovník: 45233161-5
Doplňujúce predmety
Hlavný slovník: 45233253-7, 45233340-4
Časti
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
Množstvo alebo rozsah zákazky
Celkové množstvo alebo rozsah
1/5

II.2.2.
II.3.

V zmysle súťažných podkladov, výkazu - výmer, projektovej dokumentácie.
Predpokladaná hodnota predmetu zákazky bez DPH
Hodnota: 1 420 850,0000 EUR
Trvanie zmluvy alebo lehota dodania
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
Zadajte hodnotu: 36

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 podľa ustanovenia § 26 ods. 1 zákona o VO. Ich splnenie preukáže podľa § 26 ods. 2 zákona o VO
predložením originálnych dokladov alebo ich úradne osvedčených kópií. Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len
ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia:
a) nebol on ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, za
trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskej únie, za trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, za
trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny alebo za trestný čin založenia, zosnovania a
podporovania teroristickej skupiny, alebo za trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme,
b) nebol on ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu právoplatne odsúdený za trestný čin, ktorého
skutková podstata súvisí s podnikaním,
c) nebol naňho vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené
konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku,
d) nemá evidované nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevkov na starobné
dôchodkové sporenie, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia,
e) nemá evidované daňové nedoplatky, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia,
f) je oprávnený uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, vo vzťahu aspoň k jednému predmetu zákazky,
na ktorú predkladá uchádzač ponuku alebo žiadosť o účasť,
g) nebolo mu v predchádzajúcich troch rokoch preukázané závažné porušenie odborných povinností, ktoré dokáže
verejný obstarávateľ preukázať,
h) nemá právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní alebo nie je osobou,
1. ktorej spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % akcií tejto spoločnosti alebo členom, alebo
ktorej štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou osobou je osoba, ktorá má
právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní,
2. ktorej spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % akcií tejto spoločnosti alebo členom, alebo
ktorej štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou osobou je osoba, ktorá je
alebo v čase, keď prebiehalo verejné obstarávanie vo vzťahu ku ktorému bol právoplatne uložený zákaz účasti vo
verejnom obstarávaní, bola
2a. spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % akcií tejto spoločnosti alebo členom, alebo ktorej
štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou osobou osoby, ktorá má právoplatne
uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní,
2b. právnym nástupcom osoby, ktorá mala v čase, keď k nástupníctvu došlo, právoplatne uložený zákaz účasti vo
verejnom obstarávaní,
3. ktorá sa stala právnym nástupcom osoby, ktorá mala v čase, keď k nástupníctvu došlo, právoplatne uložený zákaz
účasti vo verejnom obstarávaní.
i) nemá nesplnenú povinnosť vyplatenia odmeny alebo odplaty zo zmluvy s osobou, ktorá je alebo bola
subdodávateľom vo vzťahu k zákazke, zadanej podľa zákona o VO , ktorá sa vymáha výkonom rozhodnutia,
j) nemá nesplnenú povinnosť vyplatenia mzdy, platu alebo inej odmeny za prácu, náhrady mzdy alebo odstupného, na
ktorých má zamestnanec nárok, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia.
Uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti podľa odseku 1
a) písm. a) a b) výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace,
b) písm. c) potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace,
c) písm. d) potvrdením Sociálnej poisťovne a zdravotnej poisťovne nie starším ako tri mesiace,
d) písm. e) potvrdením miestne príslušného daňového úradu nie starším ako tri mesiace,
e) písm. f) dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu,
f) písm. h) čestným vyhlásením,
g) písm. i) a j) čestným vyhlásením.
1.Uchádzač, zapísaný do zoznamu podnikateľov, vedeného Úradom pre verejné obstarávanie, môže doklady na
preukázanie splnenia osobného postavenia podľa § 26 zákona o VO, nahradiť predložením kópie platného potvrdenia o
jeho zapísaní do zoznamu podnikateľov podľa § 128 zákona o VO. Údaje zapísané v zozname podnikateľov sú účinné
voči každému verejnému obstarávateľovi a obstarávateľovi, nie je potrebné ich v
postupoch verejného obstarávania overovať a verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ je povinný na účely
posudzovania splnenia podmienok účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 26 zabezpečiť preukázanie splnenia
podmienok účasti vyžiadaním si údajov, zapísaných v zozname podnikateľov alebo potvrdenia úradu o tom, že údaj nie
je zapísaný v zozname podnikateľov podľa § 133 ods. 2.d.
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2.Ak uchádzač nemá sídlo v Slovenskej republike a krajina jeho sídla nevydáva niektoré z uvedených dokladov alebo
nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v krajine jeho
sídla.
3.Ak má uchádzač sídlo v členskom štáte inom ako Slovenská republika a právo tohto členského štátu neupravuje
inštitút čestného vyhlásenia, možno ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou
odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v krajine pôvodu alebo krajine sídla
uchádzača.
4.Splnenie podmienky účasti možno preukázať čestným vyhlásením uchádzača alebo záujemcu podľa § 32 ods. 11
zákona o VO, pričom doklady, preukazujúce splnenie podmienok účasti predkladá verejnému obstarávateľovi a
obstarávateľovi úspešný uchádzač podľa § 44 ods. 1 zákona o VO v čase a spôsobom, určeným verejným
obstarávateľom.
5.V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov, zúčastnená vo verejnom obstarávaní, sa požaduje
preukázanie splnenia podmienok účasti, týkajúcich sa osobného postavenia a preukázania majetkovej účasti, za každého
člena skupiny osobitne.
6.Doklady a dokumenty, ktorými uchádzač preukazuje osobné postavenie a majetkovú účasť, musia byť v ponuke
predložené ako originály alebo ich úradne osvedčené kópie, pokiaľ nie je uvedené inak (VI.2) DOPLŇUJÚCE
INFORMÁCIE
Ekonomické a finančné postavenie
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: 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.
V zmysle § 27 ods. 2 Uchádzač alebo záujemca môže na preukázanie finančného a ekonomického postavenia využiť
finančné zdroje inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač alebo záujemca
verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude môcť reálne disponovať so
zdrojmi osoby, ktorej postavenie využíva na preukázanie finančného a ekonomického postavenia. Túto skutočnosť
preukazuje záujemca alebo uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s touto osobou, obsahujúcou záväzok osoby, ktorej
zdrojmi mieni preukázať svoje finančné a ekonomické postavenie, že táto osoba poskytne plnenie počas celého trvania
zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej zdroje majú byť použité na preukázanie finančného a ekonomického postavenia musí
spĺňať podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 zákona o VO vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli zdroje
záujemcovi alebo uchádzačovi poskytnuté. Ak uchádzač alebo záujemca preukázal finančné a ekonomické postavenie
zdrojmi inej osoby a počas trvania zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody dôjde k plneniu, ktorého sa toto
preukázanie týka, uchádzač alebo záujemca je oprávnený toto plnenie poskytnúť len sám, alebo prostredníctvom tej
osoby, písomnou zmluvou s ktorou toto postavenie preukázal; možnosť zmeny subdodávateľa tým nie je dotknutá.
V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní, sa požaduje preukázanie
splnenia podmienok účasti, týkajúcich sa ekonomickej a finančnej spôsobilosti, za všetkých členov skupiny spoločne.
Podľa § 32 ods. 11 zákona o VO splnenie podmienky účasti možno preukázať čestným vyhlásením uchádzača, pričom
doklady, preukazujúce splnenie podmienok účasti predloží verejnému obstarávateľovi úspešný uchádzač podľa § 44 ods.
1 zákona o VO v čase a spôsobom, určeným verejným obstarávateľom.
Doklady a dokumenty, ktorými uchádzač preukazuje ekonomickú a finančnú spôsobilosť, musia byť v ponuke
predložené ako originály alebo ich úradne osvedčené kópie, pokiaľ nie je uvedené inak.
Ak záujemca nedokáže z objektívnych dôvodov preukázať finančné a ekonomické postavenie určenými dokladmi,
verejný obstarávateľ môže uznať aj iné doklady, ktorými sa preukazuje finančné a ekonomické postavenie.
Pri prepočte inej meny na menu euro sa použije kurz Európskej centrálnej banky platný v deň odoslania výzvy na
predkladanie ponúk.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov : V zmysle § 27 ods. 1 písm. d) uchádzač predloží - doklad, v ktorom
uchádzač preukáže celkový obrat za
posledné 3 hospodárske roky, ku dňu lehoty na predkladanie žiadosti o účasť, pričom obrat kumulatívne v uvedenom
období nesmie byť nižší ako 500 000,00- EUR.
Uchádzač zároveň predloží výkazy ziskov a strát alebo výkazy o príjmoch a výdavkoch za posledné tri ukončené
hospodárske roky, ku dňu lehoty na predkladanie žiadosti o účasť, za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo
začatia prevádzkovania činnosti. Doklady predloží uchádzač ako originály alebo úradne overené fotokópie, potvrdené
príslušným daňovým úradom, prípadne potvrdené inak v súlade s legislatívou platnou v krajine pôvodu uchádzača alebo
ako scan výstupy z Registra účtovných závierok, resp. odkazom na ich zverejnenie v Registri účtovných závierok. Pri
predložení týchto dokladov v písomnej podobe uchádzač farebne zvýrazní obrat, v prípade predloženia v inej forme,
uchádzač uvedie v odkaze, ktorým riadkom preukazuje obrat.
Odôvodnenie primeranosti podľa § 32 ods. 6:
Požiadavka má preukázať informácie o obrate uchádzača a ďalších relevantných informácií o finančnom a ekonomickom
postavení uchádzača, ktoré sú nevyhnutné na posúdenie jeho finančnej a ekonomickej schopnosti realizovať zákazku.
Zákazka bude financovaná z verejných zdrojov, verejný obstarávateľ vyžaduje ekonomicky a finančne spôsobilého
zmluvného partnera.
Verejný obstarávateľ stanovil minimálny požadovaný obrat za posledné 3 roky po dôkladnom posúdení a primerane k
typu, charakteru, finančnému objemu a dĺžke realizácie zadávanej zákazky tak, aby na jednej strane vybral
poskytovateľa schopného realizovať predmetnú zákazku, no na druhej strane neprimerane neobmedzil otvorenú
hospodársku súťaž. Stanovenie minimálneho požadovaného obratu uchádzača je nevyhnutné pre výber zmluvného
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partnera, garantujúceho plynulú a bezproblémovú realizáciu zákazky bez zbytočných prieťahov.
Technická alebo odborná spôsobilosť
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: § 28 ods. 1 písm. b) zákona
o verejnom obstarávaní,
Technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť možno preukázať podľa druhu, množstva, dôležitosti alebo využitia
dodávky stavebných prác jedným alebo niekoľkými z týchto dokladov:
b) zoznamom stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov 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 alebo záujemcu o ich uskutočnení,
doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené,
Minimálna požadovaná úroveň štandardov : podľa § 28 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní: Minimálna
úroveň požadovaná verejným obstarávateľom podľa § 32 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní a bodu III.1.3) - 3.1
Výzvy na predkladanie ponúk: Uchádzač predloží zoznam uskutočnených stavebných prác za predchádzajúcich päť rokov
(za predchádzajúcich päť rokov sa na účely tejto zákazky považuje päť rokov predchádzajúcich dňu, ktorý je posledným
dňom lehoty na predkladanie ponúk) doplnený potvrdením o plnení v zmysle § 28 ods. 1 písm. b) bod 1. resp. 2 zákona
o verejnom obstarávaní, ktorým preukáže uskutočnenie minimálnej jednej zákazky stavebnej práce rovnakého alebo
podobného charakteru ako je predmet zákazky a to v minimálnej hodnote 400 000 EUR bez DPH alebo súhrnom
stavebných prác podobného alebo rovnakého charakteru v uvedenej minimálnej hodnote. Za stavebné práce rovnakého
alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky bude verejný obstarávateľ považovať uskutočnenie
rekonštrukčných stavebných prác alebo stavebných prác na stavbách ciest, chodníkov a dopravnej infraštruktúry.
Stavebné práce rovnakého alebo podobného charakteru musia obsahovať rekonštrukciu v podobnom rozsahu a
obdobného charakteru ako je rozsah a charakter rekonštrukčných prác ako je predmet zákazky.
Zdôvodnenie primeranosti požadovaných podmienok účasti podľa § 32 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní: Zoznam
úspešne realizovaných zmlúv má garantovať odborné a kvalitné plnenie zákazky, ako aj preukázanie skúsenosti
uchádzača s plnením zmlúv rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky a to s prihliadnutím na
predpokladaný finančný objem požadovaného predmetu zákazky. Účelom, požiadavky na predloženie zoznamu
uskutočnených prác v predchádzajúcom období, ako jednej z podmienok účasti týkajúcej sa technickej a odbornej
spôsobilosti, ako aj minimálnej požadovanej úrovne štandardov, je najmä preukázanie skutočnosti, či mal uchádzač v
tomto období dostatočnú vybavenosť, či je spoľahlivý a technicky spôsobilý zrealizovať predmet zákazky.
Uchádzač môže na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosť využiť technické alebo odborné postavenie inej
osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri
plnení zmluvy bude môcť reálne disponovať s kapacitami osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej
alebo odbornej spôsobilosti. Túto skutočnosť preukazuje uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s touto osobou,
obsahujúcou záväzok osoby, ktorej technickou alebo odbornou spôsobilosťou mieni preukázať svoju technickú 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 zákona vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli kapacity uchádzačovi poskytnuté. Ak ponuku
predkladá skupina dodávateľov, preukazuje splnenie podmienok účasti - technická alebo odborná spôsobilosť, spoločne.
Verejný obstarávateľ požaduje predloženie dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti - technická alebo
odborná spôsobilosť v originálnom vyhotovení alebo ako úradne osvedčené kópie týchto dokladov, pokiaľ nie je uvedené
inak. Pri prepočte cudzej meny na EUR bude použitý prepočítací koeficient určený ECB k lehote na predkladanie ponúk
podľa Výzvy na predkladanie ponúk.
Podľa § 32 ods. 11 zákona o VO splnenie podmienky účasti možno preukázať čestným vyhlásením uchádzača, pričom
doklady, preukazujúce splnenie podmienok účasti predloží verejnému obstarávateľovi úspešný uchádzač podľa § 44 ods.
1 zákona o VO v čase a spôsobom, určeným verejným obstarávateľom.
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.

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
4252/2016
Podmienky na získanie súťažných podkladov a doplňujúcich dokumentov
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady alebo o prístup k dokumentom
Dátum a čas: 06.04.2016 09:00
Úhrada za súťažné podklady
Uveďte: Nie
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IV.2.3.
IV.2.4.

Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 06.04.2016 09:00
Podmienky otvárania ponúk
Dátum a čas: 06.04.2016 13:00
Miesto : Mestský úrad Žilina, Námestie obetí komunizmu č.1, 011 31 Žilina, zasadačka. Predmetom otvárania bude časť
ponuky označená ako Ostatné toto otváranie bude neverejné. 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 a 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.
Osoby oprávnené zúčastniť sa na otváraní ponúk : Na otváraní obálok "Kritéria" s ponukami sa môžu zúčastniť
zástupcovia uchádzača. Na otváraní obálok s ponukami môže byť uchádzač zastúpený štatutárnym orgánom alebo
členom štatutárneho orgánu uchádzača alebo osobou splnomocnenou uchádzačom na jeho zastupovanie. Uchádzač
(fyzická osoba), štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu uchádzača (právnická osoba), sa preukáže na otváraní
obálok s ponukami preukazom totožnosti a kópiou dokladu o oprávnení podnikať. Poverený zástupca uchádzača sa
preukáže preukazom totožnosti, kópiou dokladu o oprávnení podnikať a splnomocnením na zastupovanie.

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

VI.3.

Zákazka sa týka projektu /programu financovaného z fondov EÚ
Nie
Ďalšie doplňujúce informácie
1.Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti uchádzača so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, t.j. doklady
vyhotovené v inom ako slovenskom jazyku musia byť predložené v pôvodnom jazyku a súčasne musia byť úradne
preložené do štátneho jazyka, t.j. do slovenského jazyka, okrem dokladov predložených v českom jazyku. Ak sa zistí
rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je preklad v slovenskom jazyku.
2. Doklady a dokumenty, ktorými uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti musia byť v ponuke predložené ako
originály alebo ich úradne osvedčené kópie. Doklady, ktorými uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti v tomto
verejnom obstarávaní musia byť platné a musia obsahovať pravdivé a neskreslené informácie. Uchádzač, ktorý
požadované doklady nepredloží v plnom rozsahu požadovanom verejným obstarávateľom alebo predloží neplatný/é
doklad/y, alebo predloží nepravdivé a skreslené informácie, bude z tohto postupu verejného obstarávania vylúčený.
3. Verejný obstarávateľ uzná rovnocenné potvrdenie vydané príslušným úradom iného členského štátu EÚ, ktorým
uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti v tomto postupe verejného obstarávania. Verejný obstarávateľ príjme
aj iný rovnocenný doklad predložený uchádzačom.
4. Každá písomná zmluva predložená v tomto postupe zadávania zákazky uchádzačom podľa § 27 ods. 2 zákona o
verejnom obstarávaní, resp. podľa § 28 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní musí obsahovať jednoznačné vymedzenie
tej časti predmetu zákazky opísanej v súťažných podkladoch a ich prílohách, na ktorú sa zdroje, resp. kapacity
uchádzačovi poskytujú inou osobou.
5. Ďalšie postupy, lehoty, povinnosti a informácie, týkajúce sa tohto verejného obstarávania, ktoré nie sú opísané alebo
špecifikované v tejto výzve na predkladanie ponúk a v súťažných podkladoch, sa v tomto verejnom obstarávaní riadia
príslušnými ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní a súvisiacimi platnými predpismi účinnými v čase vyhlásenia
tohto verejného obstarávania !
6. Verejný obstarávateľ bude považovať ponuku uchádzača, ktorej celková cena za poskytnutie predmetu zákazky
prevýši finančný limit určený predpokladanou hodnotou zákazky, za ponuku, ktorá nesplnila určené náležitosti ponuky a
pri vyhodnotení bude postupovať podľa § 42 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní.
7.Úspešný uchádzač je povinní poskytnúť verejnému obstarávateľovi riadnu súčinnosť potrebnú na uzavretie zmluvy,
tak, aby mohla byť uzavretá do 30 dní odo dňa uplynutia lehoty podľa § 45 odsekov 2 až 7, ak boli na ich uzavretie
písomne vyzvaní. Úspešný uchádzač alebo jeho subdodávatelia podľa § 45 odseku 10 a ich osoby podľa § 27 ods. 2 a §
28 ods. 2 sú povinní na účely poskytnutia riadnej súčinnosti potrebnej na uzavretie zmluvy, mať v registri konečných
užívateľov výhod zapísaných konečných užívateľov výhod a splnené všetky súvisiace povinnosti v zmysle zákona č.
252/2015 Z. z.
8. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo, podľa § 46 ods. 2 na zrušenie použitého postupu zadávania zákazky pri
naplnení podmienok zákona.
9. Súťažné podklady si možno stiahnuť z profilu verejného obstarávateľa (v uvedenom prípade verejný obstarávateľ
odporúča uchádzačom, zaslať informáciu elektronicky na adresu: roman.osika@zilina.sk s uvedením
kontaktných údajov) alebo na základe elektronickej, písomnej (pošta, kuriér, fax) žiadosti budú obratom zaslané.
Osobne súťažné podklady bude verejný obstarávateľ poskytovať po predbežnom (napr. telefonickom) dohovore v
pracovných dňoch od 8:00 do 14:00.
Dátum odoslania tejto výzvy
07.03.2016
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