Ú. v. EÚ/S S141
23/07/2020
347063-2020-SK

Služby - Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania - Verejná súťaž

1/6

Toto oznámenie na webovej stránke TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:347063-2020:TEXT:SK:HTML

Slovensko-Žilina: Údržba verejného osvetlenia a dopravných signalizácií (semaforov)
2020/S 141-347063
Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania
Služby
Právny základ:
Smernica 2014/24/EÚ
Oddiel I: Verejný obstarávateľ
I.1)
Názov a adresy
Úradný názov: Mesto Žilina
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 00321796
Poštová adresa: Námestie obetí komunizmu 1
Mesto/obec: Žilina
Kód NUTS: SK031 Žilinský kraj
PSČ: 011 31
Štát: Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Roman Osika
E-mail: roman.osika@zilina.sk
Telefón: +421 417063109
Fax: +421 417632151
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: http://www.zilina.sk
I.2)

Informácia o spoločnom verejnom obstarávaní

I.3)

Komunikácia
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na: http://www.uvo.gov.sk/
vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/427314
Ďalšie informácie možno získať na vyššie uvedenej adrese
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť elektronicky prostredníctvom: https://www.ezakazky.sk/zilina/
index.cfm?module=Item&page=Item&ItemID=29779696&

I.4)

Druh verejného obstarávateľa
Regionálny alebo miestny orgán

I.5)

Hlavná činnosť
Iná činnosť: samospráva

Oddiel II: Predmet
II.1)
Rozsah obstarávania
II.1.1)

Názov:
Výkon služobnej prevádzky a údržby sústavy verejného osvetlenia
Referenčné číslo: 13116/2020

II.1.2)

Hlavný kód CPV
50232000 Údržba verejného osvetlenia a dopravných signalizácií (semaforov)
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II.1.3)

Druh zákazky
Služby

II.1.4)

Stručný opis:
Predmetom zákazky je Výkon služobnej prevádzky a údržby sústavy verejného osvetlenia, ktorý bude
realizovaný počas doby trvania zmluvy uzavretej na základe výsledku tohto postupu zadávania zákazky, v
zmysle definícií, podmienok a požiadaviek uvedených v zadávacej dokumentácii tohto postupu zadávania
zákazky. Viac: súťažné podklady, prílohy a zmluvná dokumentácia.

II.1.5)

Celková odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 3 900 000.00 EUR

II.1.6)

Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: nie

II.2)

Opis

II.2.1)

Názov:

II.2.2)

Dodatočné kódy CPV
50232100 Údržba pouličného osvetlenia
50232110 Prevádzka verejného osvetlenia

II.2.3)

Miesto vykonania
Kód NUTS: SK031 Žilinský kraj
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Mesto Žilina spolu s jeho mestskými časťami

II.2.4)

Opis obstarávania:
Predmetom zákazky je Výkon služobnej prevádzky a údržby sústavy verejného osvetlenia, ktorý bude
realizovaný počas doby trvania zmluvy uzavretej na základe výsledku tohto postupu zadávania zákazky, v
zmysle definícií, podmienok a požiadaviek uvedených v zadávacej dokumentácii tohto postupu zadávania
zákazky. Viac súťažné podklady.

II.2.5)

Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritériá
Cena

II.2.6)

Odhadovaná hodnota

II.2.7)

Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 120
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie

II.2.10)

Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie

II.2.11)

Informácie o opciách
Opcie: áno
Opis opcií:
Lehota plnenia: 72 mesiacov od nadobudnutia účinnosti Zmluvy na zabezpečenie prevádzky a údržby
verejného, s opciou predĺženia plnenia zmluvy o 48 mesiacov.
Ak objednávateľ v lehote do šiestich mesiacov pred skončením Zmluvy oznámi poskytovateľovi záujem o
pokračovanie Zmluvy (ďalej len Opcia), doba platnosti Zmluvy sa automaticky predlžuje o 48 mesiacov za
rovnakých podmienok, pričom týmto spôsobom môže byť doba platnosti Zmluvy predĺžená len raz. Ak si
objednávateľ uplatní Opciu podľa predchádzajúcej vety, zmluvné strany sa zaväzujú do tridsiatich (30) dní od jej
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doručenia poskytovateľovi uzatvoriť dodatok k tejto Zmluve, predmetom ktorého bude predĺženie doby platnosti
tejto Zmluvy o 48 kalendárnych mesiacov.
II.2.12)

Informácie o elektronických katalógoch

II.2.13)

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

II.2.14)

Doplňujúce informácie

Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie
III.1)
Podmienky účasti
III.1.1)

Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do
živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok:
1. Splnenie podmienok účasti možno preukázať Jednotným európskym dokumentom v zmysle § 39 zákona
č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v platnom znení (ďalej
len "ZVO"), pričom doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti predkladajú verejnému obstarávateľovi
uchádzači podľa § 55 ods. 1 ZVO v čase a spôsobom určeným verejným obstarávateľom.
2. Tejto verejnej súťaže sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia
vymedzené v ustanovení § 32 ods. 1 ZVO.
3. Spôsob preukázania splnenia podmienok podľa § 32 ods. 1 ZVO:
3.1 Uchádzač preukáže splnenie podmienok účasti osobného postavenia svojím zápisom v zozname
hospodárskych subjektov, ktorý vedie Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej len "ZHS") v súlade s § 152 ZVO.
3.2 Uchádzač, ktorý nie je zapísaný v ZHS podľa § 152 ZVO preukáže splnenie podmienok účasti osobného
postavenia dokladmi v súlade s § 32 ods. 2 ZVO.
4. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej
republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva niektoré z dokladov uvedených
v bode 3.2 vyššie alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa
predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
5. Ak právo štátu uchádzača alebo záujemcu so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo
územia Slovenskej republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným
pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa
predpisov platných v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača alebo záujemcu.
6. Verejný obstarávateľ informuje záujemcov, že je oprávnený použiť niektoré údaje z informačných systémov
verejnej správy podľa osobitného predpisu. Uchádzač, ak nie je zapísaný v ZHS alebo ak doklady dočasne
nenahrádza predložením Jednotného európskeho dokumentu podľa § 39 ZVO, nie je povinný predkladať
nasledovné doklady - doklad na preukázanie splnenia podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a) ZVO (Výpis
z registra trestov) a § 32 ods. 1 písm. e) ZVO (doklad o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce
alebo poskytovať službu). Ak uchádzač alebo záujemca nepredloží doklad podľa § 32 ods. 1 písm. a) ZVO, je
povinný na účely preukázania uvedenej podmienky poskytnúť verejnému obstarávateľovi všetky údaje potrebné
na vyžiadanie výpisu z registra trestov. V prípade, ak by verejný obstarávateľ v období vyhodnotenia splnenia
podmienok účasti uchádzačov vo verejnom obstarávaní stratil možnosť prístupu k daným údajom, je oprávnený
vyžiadať si od uchádzačov aj predloženie aj uvedených dokladov.
7. Podrobnosti k podmienkam účasti osobného postavenia a ich preukazovanie sú uvedené v § 32 ZVO.

III.1.2)

Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu:
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§ 33 ods. 1 písm. a) vyjadrenia banky alebo pobočky zahraničnej banky.
Odôvodnenie: Nakoľko v predmete zákazky sa nebudú poskytovať zálohové platby verejný obstarávateľ si chce
overiť, či uchádzač bude má finančnú stabilitu na priebežné realizovanie predmet zmluvy.
Uchádzač predloží v zmysle § 33 ods. 1 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní: prehľad o celkovom obrate a
ak je to vhodné, prehľad o dosiahnutom obrate v oblasti, ktorej sa predmet zákazky týka, najviac za posledné
tri hospodárske roky, za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti.
Predmetné doklady uchádzač predkladá v needitovateľnej forme vo formáte pdf. Dokumenty uvedie v Krycom
liste ponuky. Ak uchádzač predkladá JED, predkladá tento doklad v needitovateľnej forme vo formáte pdf.
Dokumenty uvedie v Krycom liste ponuky.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov:
K § 33 ods. 1 písm. a) verejný obstarávateľ požaduje, aby vyjadrenie banky, u ktorej má uchádzač zriadený účet
obsahovalo: - odkedy je uchádzač klientom banky, - ako si plní finančné záväzky, - či nebol klient za obdobie
od roku 2017 až ku dňu predloženia ponuky v nepovolenom debete, - že v prípade splácania úveru dodržuje
splátkový kalendár, - že jeho bežný účet nebol a ani nie je predmetom exekúcie. V prípade, že vo vyjadrení
banky bude chýbať jej vyjadrenie k niektorému z vyššie uvedených bodov, prípadne banka označí klientovu
(uchádzačovu) reputáciu ako zlú, alebo si klient (uchádzač) neplní finančné záväzky, alebo klient (uchádzač)
bol v období od roku 2017 až do dňa vydania vyjadrenia banky v nepovolenom debete, alebo klient (uchádzač)
nedodržuje v prípade splácania úveru splátkový kalendár, alebo jeho bežný účet bol alebo je predmetom
exekúcie, bude uchádzač z verejnej súťaže vylúčený a nim predložená ponuky nebude vyhodnocovaná.
Ak je uchádzač klientom banky menej ako jeden rok ku dňu predloženia ponuky, verejný obstarávateľ požaduje
doložiť vyššie uvedené vyjadrenie od banky, kde mal uchádzač zriadený účet v predchádzajúcom období tak,
aby týmto vyjadrením pokryl obdobie minimálne za obdobie od roku 2017 ku dňu predloženia ponuky. Verejný
obstarávateľ pod pojmom finančné záväzky chápe akú má uchádzač finančnú disciplínu, či dodržuje termíny
splátok inkás, prípadne iných platieb. Ak banka nezodpovie otázku ako si klient plní finančné záväzky verejný
obstarávateľ žiada aby vo vyjadrení bolo uvedené, že banka neskúmala plnenie finančných záväzkov klienta.
III.1.3)

Technická a odborná spôsobilosť
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu

III.1.5)

Informácie o vyhradených zákazkách

III.2)

Podmienky týkajúce sa zákazky

III.2.1)

Informácie o konkrétnej profesii

III.2.2)

Podmienky vykonania zákazky:

III.2.3)

Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky

Oddiel IV: Postup
IV.1)
Opis
IV.1.1)

Druh postupu
Verejná súťaž

IV.1.3)

Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme

IV.1.4)

Informácie o znížení počtu riešení alebo ponúk počas rokovania alebo dialógu

IV.1.6)

Informácie o elektronickej aukcii

IV.1.8)

Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: áno

IV.2)

Administratívne informácie
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IV.2.1)

Predchádzajúce uverejnenie týkajúce sa tohto obstarávacieho konania

IV.2.2)

Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum: 09/09/2020
Miestny čas: 10:00

IV.2.3)

Predpokladaný dátum odoslania výziev na súťaž alebo na účasť vybraným uchádzačom

IV.2.4)

Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť:
Slovenčina, Čeština

IV.2.6)

Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31/12/2020

IV.2.7)

Podmienky na otváranie ponúk
Dátum: 09/09/2020
Miestny čas: 11:00
Miesto:
Mestský úrad Žilina, Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina, SLOVENSKO.V prípade, ak sa zhorší situácia
s epidémiou Covid19, otváranie ponúk sa uskutoční transparentným on-line spôsobom, v zmysle metodických
usmernení UVO.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk:
Na otváraní ponúk sa môžu zúčastniť všetci uchádzači, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie
ponúk. Uchádzač (fyzická osoba) alebo štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu (právnická osoba)
sa preukáže preukazom totožnosti a kópiou dokladu uchádzača o oprávnení podnikať, poverený zástupca
uchádzača aj splnomocnením na zastupovanie.

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

Informácie o elektronickom riadení práce
Použijú sa elektronické platby

VI.3)

Doplňujúce informácie:
1.Ďalšie postupy, lehoty, povinnosti a informácie, týkajúce sa tohto verejného obstarávania, ktoré nie sú opísané
alebo špecifikované v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania prípadne v súťažných podkladoch, sa v
tomto verejnom obstarávaní riadia príslušnými ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní v platnom znení a
súvisiacimi platnými predpismi účinnými v čase vyhlásenia tohto verejného obstarávania.
2.Zábezpeka sa vyžaduje pre všetkých uchádzačov predkladajúcich ponuku. Platia podmienky § 46 zákona.
Výška zábezpeky 10 000 EUR. Viac súťažné podklady.

VI.4)

Postupy preskúmania

VI.4.1)

Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Mesto/obec: Bratislava
PSČ: 820 05
Štát: Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk
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VI.4.2)

Orgán zodpovedný za mediáciu

VI.4.3)

Postup preskúmania

VI.4.4)

Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Mesto/obec: Bratislava
PSČ: 820 05
Štát: Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk

VI.5)

Dátum odoslania tohto oznámenia:
20/07/2020
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