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A.1

Pokyny pre uchádzačov

Časť I.
Všeobecné informácie
1. Identifikácia verejného obstarávateľa

Mesto Žilina
Vnútroštátne identifikačné číslo: 00321796
Námestie obetí komunizmu 1, 01131 Žilina
Slovensko
Kontaktné miesto (miesta): Mestský úrad Žilina, Námestie obetí komunizmu č.1, 011 31 Žilina
Kontaktná osoba: Ing. Roman Osika, Ing. Igor Liška
Mobil: +421 917990120
Telefón: +421 417063203
Fax: +421 417232912
Email: roman.osika@zilina.sk
Internetová adresa (internetové adresy): 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
2. Predmet zákazky
2.1. Názov : Komplexná letná a zimná údržba miestnych komunikácií, opravy a rekonštrukcie

komunikácií a ostatné činnosti.
Celková hodnota zákazky:
Predpokladaná hodnota (bez DPH):
4 800 000,0000 EUR
2.3. Kód predmetu zákazky podľa platných klasifikácií:
Hlavný predmet
Hlavný slovník: 50230000-6
Doplňujúce predmety
Hlavný slovník: 50232000-0, 45233140-2, 45233141-9, 45233142-6, 45233290-8, 45233250-6, 90610000-6,
90620000-9, 90630000-2
2.4.
Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť B.1 Opis predmetu zákazky.
2.2.

3. Rozdelenie predmetu zákazky
3.1. Uchádzač predloží ponuku na celý predmet zákazky
4. Variantné riešenie
4.1. Uchádzačom sa nepovoľuje predložiť variantné riešenia vo vzťahu k požadovanému predmetu zákazky.
4.2. Ak bude súčasťou ponuky aj variantné riešenie, nebude takéto variantné riešenie zaradené do vyhodnotenia
ponúk.
5. Miesto dodania predmetu zákazky
5.1. Miesto dodania predmetu zákazky:

Kataster mesta Žilina
6. Trvanie zmluvy alebo lehota dodania predmetu zákazky
6.1. Trvanie zmluvy alebo lehota na skončenie zadávanej zákazky na poskytnutie prác: 48 mesiacov od účinnosti
zmluvy najneskôr. Požadovaná lehota dodania predmetu zákazky na základe zmluvy.

7. Zdroj finančných prostriedkov
7.1. Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtových prostriedkov mesta Žilina. Verejný obstarávateľ
neposkytuje preddavok ani zálohovú platbu.
7.1.1. Vlastná platba sa bude realizovať formou bezhotovostného platobného styku v euro po dodaní
predmetných a poskytnutí služby na základe predloženej faktúry. Splatnosť faktúry je do 30 dní odo
dňa jej doručenia. Ďalšie podmienky v zmysle zmluvy.
8. Druh zákazky
8.1. Zákazka na poskytnutie služby.
8.2. Verejný obstarávateľ uzavrie na základe verejného obstarávania Zmluvu o dielo podľa ustanovenia §536
a násl. zákona č. 513/1991 Zb. – Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov na základe zadávania
nadlimitnej zákazky podľa §51 zákona o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov.
8.3. časť súťažných podkladov B.1 - Opis predmetu zákazky, B.2 - Spôsob určenia ceny a B.3 - Obchodné
podmienky dodania predmetu zákazky
9.

Lehota viazanosti ponuky

9.1. Uchádzač je viazaný svojou ponukou od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk až do uplynutia lehoty

viazanosti ponúk stanovenej verejným obstarávateľom do 31.03.2014.
Časť II.
Dorozumievanie a vysvetľovanie
10. Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a uchádzačmi alebo záujemcami
10.1. Komunikácia sa uskutočňuje spôsobom, ktorý zabezpečí úplnosť a obsah údajov uvedených v ponuke
a v žiadosti o účasť a zaručí ochranu dôverných a osobných údajov uvedených v týchto dokumentoch. Nikto
nesmie preskúmavať ich obsah pred uplynutím lehoty na ich predloženie.
10.2. Oznámenie, odovzdávanie podkladov a dorozumievanie medzi verejným obstarávateľom a uchádzačom
alebo záujemcom možno uskutočňovať písomne prostredníctvom pošty, faxom, elektronicky alebo telefonicky
alebo ich kombináciou.
10.3. Pri dorozumievaní spôsobom, ktorým nemožno trvale zachytiť ich obsah a nie je zaručená ich pravosť
(podaných a doručených faxom alebo telefonický a ich kombináciou), záujemca alebo uchádzač doručí takéto
údaje aj v písomnej forme poštou na adresu verejného obstarávateľa podľa bodu 1.1 tejto časti súťažných
podkladov, alebo osobne do podateľne verejného obstarávateľa na rovnakú adresu podľa bodu 1.1 tejto časti
súťažných podkladov, a to najneskôr do 5 dní odo dňa odoslania týchto údajov faxom, elektronicky,
telefonicky alebo ich kombináciou, pri dodržaní zákonom stanovených lehôt.
10.4. Pri zistení rozdielov medzi obsahom údajov odoslaných záujemcom alebo uchádzačom spôsobom, ktorým
nemožno trvalo zachytiť ich obsah a nie je zaručená ich pravosť (podaných faxom, telefonicky alebo ich
kombináciou) a údajom vyhotoveným a doručeným záujemcom alebo uchádzačom v písomnej forme podľa
bodu 10.3 tejto časti súťažných podkladov rozhoduje o ich pravosti písomná forma.
11. Vyžiadanie, vysvetľovanie a doplnenie súťažných podkladov
11.1. Súťažné podklady si môže vyžiadať každý záujemca, ktorého predmet podnikania súvisí s predmetom
zadávanej zákazky, na základe Žiadosti o poskytnutie súťažných podkladov zaslaných e-mailom na adresu
uvedenú v bode 1 od zodpovedných osôb verejného obstarávateľa uvedených bode 13 zverejnenej Výzvy na
predloženie ponuky najneskôr v termíne na predkladanie ponúk.
11.2. V prípade nejasností alebo potrebe objasniť a vysvetliť súťažné podklady, podmienky účasti uchádzačov vo
verejnom obstarávaní alebo inú sprievodnú dokumentáciu môže ktorýkoľvek z uchádzačov alebo záujemcov
podľa bodu 10 tejto časti súťažných podkladov požiadať o ich vysvetlenie priamo u zodpovednej osoby: Ing.
Roman Osika, Tel.: +421417063203, E-mail: roman.osika@zilina.sk, Mestský úrad Žilina, Námestie obetí
komunizmu , 031 11 Žilina.
11.3. Za včas doručenú požiadavku záujemcu/uchádzača o vysvetlenie podľa bodu 11.1. tejto časti súťažných
podkladov sa bude považovať požiadavka o vysvetlenie doručená v písomnej forme najneskôr 20.09.2013 do
14,00 hod., pričom táto požiadavka musí byť najneskôr v tejto lehote doručená do podateľne verejného
obstarávateľa.

11.4. Vysvetlenie požiadaviek uvedených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania alebo v oznámení
použitom ako výzva na súťaž, podmienok účasti vo verejnom obstarávaní, súťažných podkladov,
informatívneho dokumentu alebo inej sprievodnej dokumentácie verejný obstarávateľ a obstarávateľ
preukázateľne bezodkladne oznámi všetkým záujemcom, najneskôr však šesť dní pred uplynutím lehoty na
predkladanie ponúk alebo lehoty na predloženie dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti, za
predpokladu, ţe o vysvetlenie sa požiada dostatočne vopred, inak v primeranej lehote určenej verejným
obstarávateľom a obstarávateľom. Ak sa použije zrýchlený postup z dôvodu časovej tiesne, poskytne verejný
obstarávateľ vysvetlenie súťažných podkladov najneskôr štyri dni pred uplynutím lehoty na predkladanie
ponúk.
12. Obhliadka miesta dodania predmetu zákazky
12.1. Nie je potrebná
Časť III.
Príprava ponuky
13. Vyhotovenie ponuky
13.1. Ponuka musí byť vyhotovená v písomnej forme, ktorá zabezpečí trvalé zachytenie jej obsahu.
13.2. Potvrdenia, doklady a iné dokumenty tvoriace ponuku, požadované vo výzve, prostredníctvom ktorého
bolo verejné obstarávanie zadávanej zákazky vyhlásené alebo v týchto súťažných podkladoch požadované,
musia byť v ponuke predložené ako originály alebo ich úradne osvedčené kópie.
14. Jazyk ponuky
14.1. Ponuka a ďalšie doklady a dokumenty požadované pri zadávanej zákazke musia byť vyhotovené v štátnom
jazyku (t.j. v slovenskom jazyku resp. českom).
14.2. Doklady, ktorými preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní uchádzač so sídlom
mimo územia Slovenskej republiky, musia byť predložené v pôvodnom jazyku resp. českom a súčasne musia
byť preložené do štátneho jazyka okrem českého jazyka (t.j. do slovenského jazyka). V prípade zistenia
rozdielov v obsahu predložených dokladov, rozhodujúci je preklad do štátneho jazyka (t.j. do slovenského
jazyka).
15. Mena a ceny uvádzané v ponuke
15.1. Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena za dodanie požadovaného predmetu zákazky, uvedená v ponuke
uchádzača musí byť vyjadrená v EURO.
15.2. Cena za zadávanú zákazku musí byť stanovená podľa §3 zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení
neskorších predpisov.
15.3. Uchádzač uvedie v predloženom formulári v navrhovanej zmluvnej cene jej hodnotu. Celková cena za
dodanie predmetu zákazky zohľadňuje kompletnú cenu za požadované práce podľa časti súťažných podkladov
B.2 Spôsob určenia ceny.
15.4. Ak je uchádzač platiteľom dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“), navrhovanú zmluvnú cenu uvedie
v zložení :
15.4.1. navrhovaná zmluvná cena za celú zákazku bez DPH,
15.4.2. navrhovaná zmluvná cena za celú zákazku vrátane DPH.
15.5. Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom. Na skutočnosť, že nie je
platcom DPH upozorní v ponuke.
16. Zábezpeka ponuky
16.1. Zábezpeka ponuky sa vyžaduje.
16.1. Zábezpeka je požadovaná vo výške 150 000 EUR.
16.2 Spôsob zloženia zábezpeky:
- zložením finančných prostriedkov na bankový účet verejného obstarávateľa, alebo
- poskytnutím bankovej záruky za uchádzača.

16.3 Zloženie finančných prostriedkov na bankový účet verejného obstarávateľa:
Finančné prostriedky vo výške podľa bodu 1.1 tejto časti SP musia byť zložené na účet verejného
obstarávateľa:
Bankový ústav:
Prima banka Slovensko a.s.
Číslo účtu:
0330353001/5600
Variabilný symbol: IČO uchádzača
Finančné prostriedky musia byť pripísané na účte verejného obstarávateľa najneskôr v deň uplynutia lehoty
na predkladanie ponúk. Uchádzač predloží ako súčasť svojej ponuky aj doklad o zložení zábezpeky na
verejným obstarávateľom určený účet, potvrdený bankou, ktorá transakciu uskutočnila.
Doba platnosti zábezpeky ponuky poskytnutej zložením finančných prostriedkov na účet verejného
obstarávateľa trvá do uplynutia lehoty viazanosti ponúk, resp. do uplynutia primerane predĺženej lehoty
viazanosti ponúk.
Podmienky vrátenia zábezpeky pred uplynutím lehoty viazanosti ponúk.
- Verejný obstarávateľ vráti uchádzačovi zábezpeku podľa § 36 ods. 5 zákona
o verejnom obstarávaní do 7 dní od doručenia písomnej žiadosti uchádzača o jej
vrátenie.
- Verejný obstarávateľ vystaví banke prevodný príkaz na prevod finančných prostriedkov, ktoré slúžili ako
zábezpeka ponuky uchádzača, vrátane prislúchajúcich úrokov.
Podmienky vrátenia zábezpeky ponuky po uzavretí zmluvy.
- Zábezpeka ponuky bude uchádzačovi uvoľnená najneskôr do 7 dní odo dňa uzavretia zmluvy.
- Verejný obstarávateľ vystaví banke prevodný príkaz na prevod finančných prostriedkov vo výške podľa
bodu 1.1 tejto časti SP, ktoré slúžili ako zábezpeka ponuky uchádzača, vrátane prislúchajúcich úrokov.

16.4

Poskytnutie bankovej záruky za uchádzača:
Ak uchádzač skladá zábezpeku formou bankovej záruky, riadi sa ustanoveniami § 313 - § 322 zákona č.
513/1991 Zb. Obchodného zákonníka. Záručná listina môže byť vystavená bankou so sídlom v Slovenskej
republike, alebo pobočkou zahraničnej banky (ďalej len „banka“) v Slovenskej republike.
Zo záručnej listiny vystavenej bankou musí vyplývať, že
- banka uspokojí veriteľa (verejného obstarávateľa podľa bodu 1 časti „A.- Pokyny na vypracovanie
ponuky“) za dlžníka (uchádzača) v prípade prepadnutia jeho zábezpeky ponuky v prospech verejného
obstarávateľa podľa bodu 6 tejto časti SP,
- banková záruka sa použije na úhradu zábezpeky ponuky,
- banka sa zaväzuje zaplatiť vzniknutú pohľadávku do 7 dní po doručení výzvy verejného obstarávateľa na
zaplatenie, na účet verejného obstarávateľa tejto časti SP,
- banková záruka nadobúda platnosť dňom jej vystavenia bankou a vzniká doručením záručnej listiny
verejnému obstarávateľovi,
- platnosť bankovej záruky končí uplynutím lehoty viazanosti ponúk , resp. predĺženej lehoty viazanosti
ponúk, pokiaľ verejný obstarávateľ do uplynutia doby platnosti bankovej záruky banke písomne oznámi
takéto primerané predĺženie lehoty viazanosti ponúk,
Banková záruka zanikne:
- plnením banky v rozsahu, v akom banka za uchádzača poskytla plnenie v prospech
verejného
obstarávateľa,
- odvolaním bankovej záruky na základe písomnej žiadosti verejného obstarávateľa
- uplynutím doby platnosti, ak si verejný obstarávateľ do uplynutia doby platnosti neuplatnil svoje nároky
voči banke vyplývajúce z vystavenej záručnej listiny, alebo v dobe platnosti bankovej záruky nepožiadal
o predĺženie doby platnosti bankovej záruky.

Záručná listina, v ktorej banka písomne vyhlási, že uspokojí verejného obstarávateľa za uchádzača do výšky
finančných prostriedkov, ktoré verejný obstarávateľ požaduje ako zábezpeku viazanosti ponuky uchádzača,
musí byť súčasťou ponuky. Ak bankovú záruku poskytne zahraničná banka, ktorá nemá pobočku na území
Slovenskej republiky, záručná listina vyhotovená zahraničnou bankou v štátnom jazyku krajiny sídla takejto
banky musí byť zároveň doložená úradným prekladom do slovenského jazyka.
Ak záručná listina nebude súčasťou ponuky, bude uchádzač z verejnej súťaže vylúčený.
Podmienky vrátenia zábezpeky ponuky pred uplynutím lehoty viazanosti ponúk.
Verejný obstarávateľ a obstarávateľ uvoľní pred uplynutím lehoty viazanosti ponúk uchádzačovi zábezpeku
do siedmich dní, ak
a) uchádzač nesplnil podmienky účasti vo verejnom obstarávaní a verejný obstarávateľ a obstarávateľ ho
vylúčil z verejného obstarávania a uchádzač nepodal námietku proti postupu verejného obstarávateľa alebo
obstarávateľa v lehote podľa § 138 ods. 5,
b) vylúčil jeho ponuku pri vyhodnocovaní ponúk a uchádzač nepodal námietku proti postupu verejného
obstarávateľa alebo obstarávateľa v lehote podľa § 138 ods. 5.
Ak verejný obstarávateľ a obstarávateľ zruší použitý postup zadávania zákazky, bezodkladne vráti
zábezpeku uchádzačovi.
- Verejný obstarávateľ odvolá poskytnutú bankovú záruku za uchádzača na základe písomnej žiadosti podľa
§ 36 ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní do 7 dní od doručenia žiadosti uchádzača o jej vrátenie.
- Podmienky vrátenia zábezpeky ponuky po uzavretí zmluvy.
- Platnosť poskytnutej bankovej záruky zanikne uplynutím lehoty, na ktorú bola vystavená, pokiaľ verejný
obstarávateľ písomne neoznámi banke svoje nároky z bankovej záruky počas doby jej platnosti.
16.5 Spôsob zloženia zábezpeky si uchádzač vyberie podľa podmienok zloženia uvedených v bode 16.3. alebo
16.4. tejto časti SP.
16.6 V prípade predĺženia lehoty viazanosti ponúk podľa bodu 8.2 zábezpeka ponúk naďalej zabezpečuje viazanosť
ponúk uchádzačov až do uplynutia takto primerane predĺženej lehoty viazanosti ponúk.
16.7 Ak bola zábezpeka zložená na účet v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, verejný obstarávateľ a
obstarávateľ vráti zábezpeku uchádzačom aj s úrokmi, ak mu ich táto banka alebo pobočka zahraničnej banky
poskytuje. Verejný obstarávateľ a obstarávateľ uvoľní zábezpeku uchádzačom najneskôr do siedmich dní od
uzavretia zmluvy.
16.8 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, finančného a ekonomického
postavenia alebo technickej alebo odbornej spôsobilosti vo verejnom obstarávaní v jeho prospech, alebo
c) neposkytne súčinnosť podľa § 45 ods. 9.

17. Obsah ponuky
17.1. Ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať:
17.1.1. vyhlásenie uchádzača, že súhlasí s podmienkami určenými verejným obstarávateľom, podpísané
uchádzačom alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača.
17.1.2. potvrdenia, doklady a dokumenty, prostredníctvom ktorých uchádzač preukazuje splnenie podmienok
účasti vo verejnom obstarávaní požadované vo výzve, prostredníctvom ktorého bolo zadávanie zákazky
vyhlásené a podľa časti súťažných podkladov A.2 Podmienky účasti uchádzačov,
obchodné podmienky dodania predmetu (návrh zmluvy) podľa bodu 1 časti súťažných podkladov časti B.3
Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky, s doplneným návrhom na plnenie kritérií určených na
hodnotenie ponúk, podpísanú uchádzačom alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača. Návrh zmluvy
bez uvedenia kritéria č. 1 t.j. (cena) s Návrhom Operačného plánu zimnej údržby na každý rok, ktorý tvorí

súčasť ponuky uchádzača podľa Technických podmienok MDPT SR, sekcia cestnej dopravy a pozemných
komunikácií z roku 2009 o Operačných plánoch a zimnej údržbe pozemných komunikácií Slovenskej
republiky, v súlade so zákonom č. 135/1961 Zb. O pozemných komunikáciách ( cestný zákon ) v znení
neskorších predpisov, vyhlášky FMD č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o pozemných
komunikáciách a taktiež v súlade s VZN mesta Žilina č. 15/2009!!!
17.2. Ak nebudú doklady a dokumenty podľa bodov 17.1.1 až 17.1.3 súčasťou ponuky, bude táto ponuka
z verejného obstarávania zadávanej zákazky vylúčená s súlade so zákonom.
17.3 Uchádzač predloží ponuku v tlačenej forme a spôsobom uvedeným v prvej vete § 39 ods. 6 zákona o VO. Vo vonkajšom
obale budú uložené dve samostatné uzatvorené obálky s označením „Ostatné“ a „Kritériá“.
Osobitne oddelená a uzavretá časť ponuky týkajúca sa návrhu na plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk bude
označená slovom „Kritériá“ a bude obsahovať nasledovné doklady:
17.3.1
Návrh na plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk – podpísaný štatutárnym orgánom uchádzača
a v prípade skupiny dodávateľov splnomocneným členom skupiny dodávateľov – Príloha str. 22– Návrh uchádzača na
plnenie kritéria,
17.3.2
Návrh zmluvných podmienok, v ktorých zohľadní obsah kapitol B.1 Opis predmetu zákazky, B.2 Spôsob
určenia ceny, B.3 Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky a B.4 Návrh záväzných zmluvných podmienok.
Osobitne oddelená a uzavretá ostatná časť ponuky bude označená slovom „Ostatné“ a bude obsahovať nasledovné
doklady:
17.3.4
Identifikačné údaje uchádzača: - názov (obchodné meno), registrované sídlo a presná adresa uchádzača,
štatutárny orgán, kontaktná osoba vrátane čísla telefónu a faxu,
17.3.5
Doklady alebo čestné vyhlásenia preukazujúce splnenie podmienok účasti v súlade s § 26 – 30 zákona
o VO podľa požiadaviek uvedených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania,
17.3.6
Doklad o zložení zábezpeky alebo záručnú listinu,
17.3.7
Vyhlásenie uchádzača, že súhlasí s podmienkami určenými verejným obstarávateľom, podpísané
štatutárnym orgánom uchádzača; v prípade skupiny dodávateľov – splnomocneným členom skupiny dodávateľovPríloha A alebo Príloha B,
17.3.8
Vyhlásenie uchádzača o pravdivosti a úplnosti všetkých dokladov a údajov uvedených v ponuke, podpísané
štatutárnym orgánom uchádzača; v prípade skupiny – splnomocneným členom skupiny - Príloha A alebo Príloha B,
17.3.9
V prípade skupiny dodávateľov čestné vyhlásenie o tom, že v prípade prijatia ponuky vytvoria v stanovenej
lehote právnu formu požadovanú na zabezpečenie riadneho plnenia zmluvy,
17.3.10
Vyhlásenie uchádzača v súlade s § 39 ods. 5 zákona o VO, že nie je členom skupiny dodávateľov, ktorá
predkladá ponuku, podpísané štatutárnym zástupcom/zástupcami uchádzača a opatrené pečiatkou organizácie.
17.3.11
Návrh Zmluvy bez cien s prílohou Návrhom Operačného plánu zimnej údržby na každý rok, ktorý tvorí
súčasť ponuky uchádzača podľa Technických podmienok MDPT SR, sekcia cestnej dopravy a pozemných
komunikácií z roku 2009 o Operačných plánoch a zimnej údržbe pozemných komunikácií Slovenskej republiky, v
súlade so zákonom č. 135/1961 Zb. O pozemných komunikáciách ( cestný zákon ) v znení neskorších predpisov,
vyhlášky FMD č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách a taktiež v súlade s VZN mesta
Žilina č. 15/2009!!!

18. Náklady na ponuku
18.1. Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez finančného
nároku voči verejnému obstarávateľovi a bez ohľadu na výsledok verejného obstarávania zadávanej zákazky.
18.2. Ponuky doručené na adresu verejného obstarávateľa uvedenú v bode 22.1 a predložené v lehote na
predkladanie ponúk podľa bodu 22.2, sa počas plynutia lehoty viazanosti ponúk a ani po jej uplynutí
stanovenej v bode 9 uchádzačom nevracajú. Všetky ponuky zostávajú súčasťou dokumentácie verejného
obstarávania zadávanej zákazky.
Časť IV.
Predkladanie ponúk
19. Uchádzač oprávnený predložiť ponuku
19.1. Ponuku môže predložiť každý uchádzač.

19.2. Každý uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku. Uchádzač, nemôže byť v tom istom postupe zadávania
zákazky členom inej skupiny dodávateľov, ktorá predkladá ponuku. Verejný obstarávateľ vylúči uchádzača,
ktorý je súčasne členom skupiny dodávateľov.
19.3. Uchádzačom môže byť fyzická osoba alebo právnická osoba vystupujúca voči verejnému obstarávateľovi
samostatne.
19.4. Verejný obstarávateľ vylúči z verejného obstarávania zadávanej zákazky ponuku uchádzača, ktorá bola
predložená v rozpore s bodmi 19.1 a 19.2 tejto časti súťažných podkladov.
20. Predloženie ponuky
20.1. Uchádzač predloží ponuku v samostatnom uzavretom obale podľa bodu 21 osobne alebo prostredníctvom
poštovej zásielky na adresu uvedenú v bode 22.1 a v lehote na predkladanie ponúk podľa bodu 22.2.
V prípade, ak uchádzač predloží ponuku prostredníctvom poštovej zásielky, je podľa bodu 22.2 rozhodujúci
termín doručenia ponuky verejnému obstarávateľovi.
20.2. Pri osobnom doručení ponuky uchádzačom podľa bodu 20.1, verejný obstarávateľ vydá uchádzačovi
potvrdenie o jej prevzatí s uvedením miesta, dátumu a času prevzatia ponuky.
21. Označenie obálky ponuky
21.1. Uchádzač vloží ponuku do samostatného nepriehľadného obalu. Obal ponuky musí byť uzatvorený
a označený požadovanými údajmi podľa bodu 21.2.
21.2. Na obale ponuky musia byť uvedené nasledovné údaje:
21.2.1. adresa verejného obstarávateľa uvedená v bode 22.1 a vo výzve,
21.2.2. adresa uchádzača (jeho obchodné meno a adresa sídla alebo miesta podnikania),
21.2.3. označenie "súťaž - neotvárať",
21.2.4. označenie heslom zadávanej podprahovej zákazky: „ Zimná a letná údržba “
22. Miesto a lehota na predkladanie ponuky
22.1. Ponuky je potrebné doručiť na adresu:
Názov:
Mestský úrad Žilina
Sídlo:
Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina
Podateľňa
22.2. Lehota na predkladanie ponúk uplynie 30.09.2013, o 10,00 hod..
22.3. Ponuka predložená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk uvedenej v bode 22.2 a vo výzve sa vráti
uchádzačovi neotvorená.
23. Doplnenie, zmena a odvolanie ponuky
23.1. Uchádzač môže predloženú ponuku dodatočne doplniť, zmeniť alebo odvolať do uplynutia lehoty na
predkladanie ponúk podľa bodu 22.2.
23.2. Doplnenie, zmenu alebo späť vzatie ponuky je možné vykonať odvolaním pôvodnej ponuky na základe
žiadosti uchádzača, a doručením novej ponuky v lehote na predkladanie ponúk podľa bodu 22.2 a na adresu
podľa bodu 22.1.

Časť V.
Otváranie a vyhodnotenie ponúk
24. Otváranie obálok s ponukami
24.1
Otváranie obálok s ponukami sa uskutoční dňa 01.10.2013 o 08,00 hod. a to tak, že po otvorení ponuky
najskôr otvorí časť ponuky označenú ako „Ostatné“. Po otvorení časti ponúk označených ako „Ostatné“
komisia vykoná všetky úkony spočívajúce vo vyhodnotení tejto časti ponúk.
Najneskôr v deň otvárania časti ponuky, označenej ako „Ostatné“ a časti ponuky, označenej ako „Kritériá“
je verejný obstarávateľ a obstarávateľ povinný zverejniť v profile informáciu s uvedením dátumu otvárania
príslušnej časti ponuky; bez splnenia tejto povinnosti nie je možné vykonať otváranie ponúk. Otváranie
ponúk vykoná komisia tak, že najskôr overí neporušenosť ponuky a následne otvorí ponuku a časť ponuky
označenú ako „Ostatné“. Každú otvorenú časť ponuky, označenú ako „Ostatné“ komisia označí poradovým
číslom v tom poradí, v akom bola predložená. Po otvorení časti ponuky, označenej ako „Ostatné“ komisia
vykoná všetky úkony podľa tohto zákona, spočívajúce vo vyhodnotení tejto časti ponuky, podaní

vysvetlenia, doplnení tejto časti ponuky, pri verejnej súťaži aj vo vyhodnotení splnenia podmienok účasti a
vylúčení záujemcov alebo uchádzačov alebo vylúčení ponúk uchádzačov.
24.2 Otváranie častí ponúk, označených ako „Kritériá“ vykoná komisia najskôr deň, nasledujúci po dni
a) márneho uplynutia lehoty na doručenie žiadosti o nápravu podľa § 136 ods. 1 písm. a) až c) zákona alebo
na doručenie námietky podľa § 138 ods. 2 písm. d) zákona všetkým oprávneným osobám, ak nedošlo k
vylúčeniu žiadneho záujemcu alebo uchádzača alebo k vylúčeniu žiadnej ponuky,
b) márneho uplynutia lehoty na doručenie námietky podľa § 138 ods. 2 písm. a) až c) zákona všetkým
oprávneným osobám, ak nedošlo k vylúčeniu žiadneho záujemcu alebo uchádzača ani k vylúčeniu žiadnej
ponuky a bola včas doručená aspoň jedna žiadosť o nápravu,
c) márneho uplynutia lehoty na doručenie námietky podľa § 138 ods. 2 písm. e) zákona všetkým
oprávneným osobám, ak došlo k vylúčeniu aspoň jedného záujemcu alebo uchádzača alebo k vylúčeniu
aspoň jednej ponuky, ak nebola včas doručená žiadosť o nápravu alebo nebola včas doručená námietka
podľa § 138 ods. 2 písm. a) až d),
d) deň, nasledujúci po dni právoplatnosti rozhodnutia úradu podľa § 139 ods. 1 až 4 zákona alebo
doručenia rozhodnutia úradu podľa § 138 ods. 12 zákona, ak bola včas doručená aspoň jedna námietka.
keď nastane jedna z týchto skutočností, ak bola včas doručená aspoň jedna námietka:
1. doručenie rozhodnutia úradu podľa § 139 ods. 1 zákona verejnému obstarávateľovi a obstarávateľovi,
2. ak márne uplynula lehota na podanie odvolania všetkým oprávneným osobám, deň právoplatnosti
rozhodnutia úradu podľa § 139 ods. 3 alebo 4 zákona,
3. ak ide o zadávanie podlimitnej zákazky, uplynutie lehoty podľa § 142 ods. 5 zákona, ak rada podľa § 142
ods. 5 nerozhodla o tom, že podanie odvolania má odkladný účinok,
4. uplynutie doby, počas ktorej má odvolanie odkladný účinok podľa § 142 ods. 5 zákona, ak ide o
zadávanie nadlimitnej zákazky alebo ak rada podľa § 142 ods. 5 zákona rozhodla o tom, že podanie
odvolania má odkladný účinok.
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. Komisia overí neporušenosť časti ponuky, označenej ako „Kritériá“ a zverejní
obchodné mená, sídla alebo miesta podnikania všetkých uchádzačov a ich návrhy na plnenie kritérií, ktoré
sa dajú vyjadriť číslom, určených verejným obstarávateľom a obstarávateľom na vyhodnotenie ponúk.
Ostatné údaje uvedené v časti ponuky, označenej ako „Kritériá“ sa nezverejňujú. Každú otvorenú časť
ponuky, označenú ako „Kritériá“ komisia označí rovnakým poradovým číslom ako časť ponuky, označenú
ako „Ostatné“, predloženú tým istým uchádzačom.
24.3 Osoby oprávnené zúčastniť sa na otváraní ponúk, Otváranie ponúk časti označenej ako "Ostatné" je
neverejné. Otváranie ponúk ako "Kritéria" bude vykonané len vo vzťahu k ponukám, ktoré neboli
vylúčené a bude uchádzačom oznámené. 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.
24.4 Všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuky podľa bodu 22.2 a ktorých ponuka nebola vylúčená, bude
najneskôr do piatich dní odo dňa otvárania ponúk obálka „Kritéria“ odoslaná zápisnica z otvárania obálok s
uvedením údajov podľa bodu 24.4.
25. Preskúmanie ponúk
25.1. Do procesu vyhodnocovania ponúk budú zaradené tie ponuky, ktoré:
25.1.1. obsahujú náležitosti určené v bode 17 a 19,
25.1.2. zodpovedajú požiadavkám a podmienkam uvedeným v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania
zadávanej zákazky a v týchto súťažných podkladoch
25.2. Platnou ponukou je ponuka, ktorá neobsahuje žiadne obmedzenia alebo výhrady, ktoré sú v rozpore
s požiadavkami a podmienkami uvedenými v týchto súťažných podkladoch a neobsahuje také skutočnosti,
ktoré sú v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi.

25.3. Ponuka uchádzača, ktorá nebude spĺňať požiadavky verejného obstarávateľa podľa bodov 25.1 a 25.2 bude
z verejného obstarávania zadávanej zákazky vylúčená. Uchádzačovi bude písomne oznámené vylúčenie jeho
ponuky s uvedením dôvodu vylúčenia.
26. Hodnotenie ponúk
26.1. Komisia vyhodnotí ponuky z hľadiska splnenia požiadaviek verejného obstarávateľa alebo
obstarávateľa na predmet zákazky a náležitosti ponuky a vylúči ponuky, ktoré nespĺňajú požiadavky na
predmet zákazky uvedené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania alebo v oznámení použitom
ako výzva na súťaž a v súťažných podkladoch alebo náležitosti ponuky; ak ide o zákazku v oblasti
obrany a bezpečnosti, komisia vyhodnotí ponuky aj z hľadiska požiadaviek na bezpečnosť a ochranu
utajovaných skutočností a bezpečnosť dodávok a vylúči ponuky, ktoré nespĺňajú určené požiadavky. Ak
verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ vyžadoval od uchádzačov zábezpeku, komisia posúdi zloženie
zábezpeky a vylúči ponuku uchádzača, ktorý nezložil zábezpeku podľa určených podmienok. Pri
vyhodnocovaní ponuky s variantným riešením postupuje podľa § 37 ods. 3 zákona.
26.2. Komisia môže písomne požiadať uchádzačov o vysvetlenie ponuky. Vysvetlením ponuky nemôže dôjsť k
jej zmene. Za zmenu ponuky sa nepovažuje odstránenie zrejmých chýb v písaní a počítaní.
26.3. Ak sa pri určitej zákazke objaví mimoriadne nízka ponuka vo vzťahu k tovaru, prácam alebo službám,
komisia musí môže písomne požiadať uchádzača o podrobnosti týkajúce sa tej časti ponuky, ktoré sú pre jej
cenu podstatné. Uchádzač musí zaslať doručiť odôvodnenie nízkej ponuky do piatich pracovných dní odo
dňa doručenia žiadosti, pokiaľ komisia neurčila dlhšiu lehotu. Tieto podrobnosti sa môžu týkať najmä:
a) hospodárnosti stavebných postupov, hospodárnosti výrobných postupov alebo hospodárnosti poskytovaných
služieb,
b) technického riešenia alebo osobitne výhodných podmienok, ktoré má uchádzač k dispozícii na dodanie tovaru,
na uskutočnenie stavebných prác, na poskytnutie služby,
c) osobitosti tovaru, osobitosti stavebných prác alebo osobitosti služby navrhovanej uchádzačom,
d) súladu so zákonmi, ktoré sa týkajú ochrany zamestnanosti a pracovných podmienok platných v mieste dodania
tovaru, na mieste uskutočnenia stavebných prác alebo v mieste poskytnutia služby,
e) možnosti uchádzača získať štátnu pomoc.
27. Preskúmanie ponúk
27.1. Do procesu vyhodnocovania ponúk :
27.1.1. obsahujú náležitosti určené v bode 17 a 19,
27.1.2. zodpovedajú požiadavkám a podmienkam uvedeným v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania
zadávanej zákazky a v týchto súťažných podkladoch
27.2. Platnou ponukou je ponuka, ktorá neobsahuje žiadne obmedzenia alebo výhrady, ktoré sú v rozpore
s požiadavkami a podmienkami uvedenými v týchto súťažných podkladoch a neobsahuje také skutočnosti,
ktoré sú v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi.
27.3. Ponuka uchádzača, ktorá nebude spĺňať požiadavky verejného obstarávateľa podľa bodov 25.1 a 25.2 bude
z verejného obstarávania zadávanej zákazky vylúčená. Uchádzačovi bude písomne oznámené vylúčenie jeho
ponuky s uvedením dôvodu vylúčenia.
28. Hodnotenie ponúk
28.1. Ponuky uchádzačov, ktoré budú spĺňať stanovené podmienky podľa bodov 25.1 a 25.2 a neboli vylúčené
z verejného obstarávania zadávania zákazky, budú vyhodnocované podľa kritérií na hodnotenie ponúk
uvedených vo výzve a spôsobom určeným v časti súťažných podkladov A.3 Kritériá na hodnotenie ponúk a
pravidlá ich uplatnenia.
Časť VI.
Dôvernosť a etika vo verejnom obstarávaní
29. Dôvernosť procesu verejného obstarávania
29.1. Informácie, týkajúce sa preskúmavania, vysvetľovania, vyhodnocovania ponúk a odporúčaní na prijatie
ponuky najúspešnejšieho uchádzača sú dôverné. Členovia komisie na vyhodnocovanie ponúk a zodpovedné

osoby verejného obstarávateľa nebudú počas prebiehajúceho procesu verejného obstarávania poskytovať alebo
zverejňovať uvedené informácie o obsahu ponúk ani uchádzačom, ani žiadnym tretím osobám.
29.2. Informácie, ktoré uchádzač v ponuke označí za dôverné, nebudú zverejnené alebo inak použité bez
predošlého súhlasu uchádzača, pokiaľ uvedené nebude v rozpore so zákonom o verejnom obstarávaní a inými
všeobecne záväznými právnymi predpismi/ osobitnými predpismi (zákon č.211/2000 Z. z. o slobodnom
prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane
utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov, atď.)
29.3. Ponuky uchádzačov, ani ich jednotlivé časti nebude možné použiť bez predchádzajúceho súhlasu
uchádzačov.
Časť VII.
Prijatie ponuky
30. Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk
30.1. Verejný obstarávateľ a obstarávateľ je povinný po vyhodnotení ponúk, po skončení postupu podľa odseku
1 a po odoslaní všetkých oznámení o vylúčení uchádzača, záujemcu alebo účastníka bezodkladne písomne
oznámiť všetkým uchádzačom, ktorých ponuky sa vyhodnocovali, výsledok vyhodnotenia ponúk, vrátane
poradia uchádzačov a súčasne zverejniť informáciu o výsledku vyhodnotenia ponúk a poradie uchádzačov v
profile. Úspešnému uchádzačovi alebo uchádzačom oznámi, že jeho ponuku alebo ponuky prijíma.
Neúspešnému uchádzačovi oznámi, že neuspel a dôvody neprijatia jeho ponuky. V oznámení uvedie
identifikáciu úspešného uchádzača alebo uchádzačov, informáciu o charakteristikách a výhodách prijatej
ponuky alebo ponúk a lehotu, v ktorej môže byť podaná námietka podľa § 138 ods. 2 písm. f). Dátum
odoslania ozná menia o výsledku vyhodnotenia ponúk preukazuje verejný obstarávateľ a obstarávateľ.
31. Uzavretie zmluvy
31.1. Úspešný uchádzač alebo uchádzači sú povinní poskytnúť verejnému obstarávateľovi a obstarávateľovi
riadnu súčinnosť potrebnú na uzavretie zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody tak, aby mohli byť
uzatvorené do 30 dní odo dňa uplynutia lehoty podľa odsekov 2 až 7 zákona, ak boli na ich uzatvorenie
písomne vyzvaní. Ak úspešný uchádzač alebo uchádzači odmietnu uzavrieť zmluvu, koncesnú zmluvu alebo
rámcovú dohodu alebo nesplnia povinnosť podľa prvej vety, verejný obstarávateľ a obstarávateľ ich môže
uzatvoriť s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí sa umiestnili ako druhí v poradí. Ak uchádzač alebo
uchádzači, ktorí sa umiestnili druhí v poradí odmietnu uzavrieť zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú
dohodu alebo neposkytnú verejnému obstarávateľovi a obstarávateľovi riadnu súčinnosť, potrebnú na ich
uzavretie tak, aby mohli byť uzatvorené do 30 dní odo dňa, keď boli na ich uzavretie písomne vyzvaní, verejný
obstarávateľ a obstarávateľ môže uzatvoriť zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu s uchádzačom
alebo uchádzačmi, ktorí sa umiestnili ako tretí v poradí. Uchádzač alebo uchádzači, ktorí sa umiestnili tretí v
poradí sú povinní poskytnúť verejnému obstarávateľovi a obstarávateľovi riadnu súčinnosť, potrebnú na
uzavretie zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody tak, aby mohli byť uzatvorené do 30 dní odo dňa,
keď boli na ich uzavretie písomne vyzvaní. Verejný obstarávateľ a obstarávateľ môže v oznámení o vyhlásení
verejného obstarávania pri zadávaní zákazky určiť, že lehota podľa prvej, tretej a štvrtej vety zákona je dlhšia,
než 30 dní.

A.2

Podmienky účasti uchádzačov

Osobné postavenie hospodárskych subjektov vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do profesijných
alebo obchodných registrov
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok
Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti podľa ustanovenia § 26 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní.
Ich splnenie preukáže podľa § 26 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní 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 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 zo zmluvy s osobou, ktorá je alebo
bola sudodávateľom vo vzťahu k zákazke, zadanej podľa zákona č. 25/2006 o verejnom obstarávaní a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 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 alebo záujemca 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.
2. Uchádzač zapísaný do zoznamu podnikateľov vedeného Úradom pre verejné obstarávanie môže
doklady požadované v bodoch a) až f) nahradiť predložením platného potvrdenia alebo úradne osvedčenej
kópie platného potvrdenia o jeho zapísaní do zoznamu podnikateľov podľa § 128 zákona o verejnom
obstarávaní.
3. 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.
4. 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.
Odôvodnenie primeranosti použitia každej určenej podmienky účasti podľa § 26 zákona vo vzťahu k
predmetu zákazky a potrebu jej zahrnutia medzi podmienky účasti podľa § 32 ods. 6 zákona: Podmienky
účasti na osobné postavenie vyplývajú z § 26 a § 32 ods. 1 zákona. Preukázanie osobného postavenia v
zmysle výkladového stanoviska č. 10/2013 k osobnému postaveniu podľa zákona o verejnom obstarávaní.
Ekonomická a finančná spôsobilosť
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok
§ 27 ods. 1 písm. d) prehľadom o celkovom obrate alebo prehľadom 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, 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.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov
k § 27 ods. 1 písm. d) Požiadavka na výšku obratu za obdobie jedného hospodárskeho roku 1 200 000
EUR za obdobie rokov 2010, 2011 a 2012. Uchádzač požadovaný prehľad podloží výkazom ziskov a
strát, resp. výkazov príjmov a výdavkov (alebo ich ekvivalent) za uvedené hospodárske roky potvrdený
príslušným správcom dane alebo audítorom alebo ekvivalentným orgánom štátu sídla záujemcu.
Odôvodnenie primeranosti určenej podmienky účasti vo vzťahu k predmetu zákazky podľa § 32 ods. 6
zákona o verejnom obstarávaní: osoba podľa § 6 požadovaním predmetnej podmienky účasti skúma
schopnosti uchádzača dodať požadovaný predmet zákazky, a to na základe preukázania
ekonomickej/finančnej stability vo vzťahu ku strategickému charakteru zákazky pre verejného
obstarávateľa, pričom požadované ekonomické referencie sú primerané, nakoľko sú objemovo zhodné s
predpokladanou hodnotou zákazky.
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, e 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 písm. f) 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. Ak uchádzač alebo záujemca nedokáže z objektívnych dôvodov
preukázať finančné a ekonomické postavenie určeným dokladom, verejný obstarávateľ a obstarávateľ
môže uznať aj iný doklad, ktorým sa preukazuje finančné a ekonomické postavenie. Splnenie podmienok
účasti je možné aj čestným vyhlásením podľa § 32 ods. 11 pričom doklady preukazujúce splnenie
podmienok účasti predkladajú uchádzači, ktorí sa umiestnili na prvom až treťom mieste podľa § 44 ods.1.
Technická spôsobilosť
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok
§ 28 ods. 1 písm. a) zoznamom poskytnutých služieb za predchádzajúce tri roky doplneným potvrdeniami
o kvalite dodania tovaru alebo poskytnutia služieb s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; 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 dodaní, doplneným dokladom, preukazujúcim ich dodanie alebo zmluvný vzťah, na
základe ktorého boli dodané,
§ 28 ods. 1 písm. g) údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácií riadiacich
zamestnancov, osobitne osôb zodpovedných za riadenie stavebných prác alebo za poskytnutie služby,
§ 28 ods. 1 písm. i) ak ide o stavebné práce alebo služby údajmi o priemernom ročnom počte
zamestnancov a o počte riadiacich zamestnancov za predchádzajúce tri roky.
§ 28 ods. 1 písm. j) údajmi o strojovom a technickom vybavení, ktoré má uchádzač alebo záujemca k
dispozícií na uskutočnenie stavebných prác alebo na poskytnutie služby,
§ 28 ods. 1 písm. k) uvedením podielu plnenia zo zmluvy, ktorý má uchádzač poskytujúci služby 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.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov
k § 28 ods. 1 písm. a) Požiadavka na preukázanie poskytnutia služby.
- referencie na zimnú údržbu komunikácii v minimálnej hodnote 500 000 € bez DPH za obdobie troch
rokov k lehote predkladania ponúk,
- referencie na letnú údržbu komunikácií v minimálnej hodnote 600 000 € bez DPH za obdobie rokov
troch rokov k lehote predkladania ponúk,
Uchádzač predloží ako dôkazové prostriedky referencie na minimálne jednu zákazku, ktorá sa týkala
zabezpečovania služieb zimnej údržby komunikácií v uvedenom období a súčasne na minimálne jednu
zákazku, ktorá sa týkala zabezpečovania služieb letnej údržby komunikácií v uvedenom období. Hodnotu
zákazky realizovanú pred zavedením eura uchádzač prepočíta konverzným kurzom 30,126 Sk/EUR, v
prípade inej meny kurzom NBS iná mena/Eur platným ku dňu zverejnenia oznámenia o vyhlásení VO).
Odôvodnenie primeranosti určenej podmienky účasti vo vzťahu k predmetu zákazky podľa § 32 ods. 6
zákona o verejnom obstarávaní: osoba podľa § 6 požadovaním predmetnej podmienky účasti skúma
schopnosti uchádzača dodať požadovaný predmet zákazky, a to na základe preukázania skúsenosti vo
vzťahu ku strategickému charakteru zákazky pre verejného obstarávateľa, pričom požadované referencie
sú primerané, nakoľko sú objemovo zhodné s predpokladanou hodnotou zákazky.
k § 28 ods. 1 písm. g) Uchádzač preukáže že má k dispozícii počas celého plnenia zmluvy
technika/technikov obsluhy signalizačného zariadenia a osvetlenia preukáže ich vzdelanie / školenia, a

prax pre obsluhu a údržbu CSS, verejný obstarávateľ požaduje uzavretú zmluvu o budúcej zmluve,
Uchádzač preukáže že má k dispozícii počas celého plnenia zmluvy technika/technikov obsluhy
signalizačného zariadenia a osvetlenia a to vzdelanie, školenia, prax pre obsluhu a údržbu CSS,
Technik - základný elektrotechnický kurz s oprávnením na výkon údržby el. zariadení, zaškolenie na
údržbu radičov CSS RS4 odbornou organizáciou potvrdenie, zaškolenie na údržbu radičov CROSS RS 4
radičov rady VSF odbornou organizáciou.
Technik - potvrdenie, požadovaná prax 3 roky, elektrotechnik, samostatný elektrotechnik, elektrotechnik
na riadenie činnosti alebo prevádzky (§ 21 - 23 vyhl. MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z.).
Technik - stavbyvedúci dopravné stavby podľa zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a
autorizovaných stavebných inžinieroch resp. ekvivalent iného členského štátu EÚ.
Odôvodnenie primeranosti určenej podmienky účasti vo vzťahu k predmetu zákazky podľa § 32 ods. 6
zákona o verejnom obstarávaní: osoba podľa § 6 požadovaním predmetnej podmienky účasti skúma
schopnosti uchádzača dodať požadovaný predmet zákazky, a to na základe preukázania skúsenosti vo
vzťahu ku strategickému charakteru zákazky pre verejného obstarávateľa, pričom požadovaný technik
zabezpečuje programovanie, odstraňovanie porúch na vyhradených svetelných signalizačných
zariadeniach v meste Žilina, kde môže dôjsť k ohrozeniu života a zdravia občanov. Riadiaci pracovník stavbyvedúci, musí byť odborne spôsobilý riadiť opravy dopravných komunikácii.
k § 28 ods. 1 písm. i) ak ide o stavebné práce alebo služby údajmi o priemernom ročnom počte
zamestnancov a o počte riadiacich zamestnancov za predchádzajúce tri roky, verejný obstarávateľ žiada
uviesť aj údaj v ako pracovnom pomere k uchádzačovi zamestnanci sú v zmysle zákonníka práce,
Odôvodnenie primeranosti určenej podmienky účasti vo vzťahu k predmetu zákazky podľa § 32 ods. 6
zákona o verejnom obstarávaní: osoba podľa § 6 požadovaním predmetnej podmienky účasti skúma
schopnosti uchádzača dodať požadovaný predmet zákazky, a to na základe personálnej situácie
uchádzača.
k § 28 ods. 1 písm. j) Uchádzač preukáže že má k dispozícii počas celého trvania zmluvy nasledovné
strojové a technické vybavenie:
1.Kryté sklady na posypový materiál na území mesta Žilina, Technická soľ 1 000 t, Inertný materiál 100
t.
2.Skládka na zhodnocovanie ostatných odpadov (bituménové zmesi) s malým recyklérom v zmysle
zákona č. 525/2003 Z.z. §4 a zákona 223/2001 Z.z. §7, 70
3.Strojné vybavenie :
Zimná údržba :
-sypače VSV6................6ks.+ mestská radlica, 3x s pretáčaním, automat alebo "ekvivalentný"
-sypače 1,5 2 m3..........4ks + radlice s pretáčaním, poloautomat, chodníky alebo "ekvivalentný"
-traktor s radlicou...........4ks.....brit guma/kov, alebo "ekvivalentný"
-nakladače UNC............2ks nakladanie, čistenie chodníkov, alebo "ekvivalentný"
-nakladač materiálu.......2ks
-Fréza na likvidáciu utlačených ľadových vrstiev do hrúbky 200 mm, technológia SASNOMAC, min
záber 1800 mm, s bočným vývozom materiálu 1ks alebo "ekvivalentný"
-vozidlá s vyklápacou korbou ........ 2 ks odvoz snehu
Letná údržba:
-vozidlá na prevoz asfaltových zmesí s vyhrievanou korbou pre opravu výtlkov 2ks
-cestná fréza š. záberu 50 cm 1ks, alebo "ekvivalentný"
-finišér 1200 4500 mm ( vysprávky, nové pruhy) 1ks, alebo "ekvivalentný"
-rezačka asfaltov 2ks
-hutniaca technika vibr.valce 1 t 2 ks,3,5 t 1 ks, 11 t 1 ks, alebo "ekvivalentný"
-vibračné platne 3ks
-dusadlá 3ks
- zalievanie asfaltových špár - zariadenie na postrek vysprávok pred pokládkou ABS a zalievanie špár
bitumenovou zmesou 1ks alebo "ekvivalentný"
- mobilný recyklér asf. zmesí oprava komunikácií (výtlkov) v zimnom a prechodnom období - bagela +
povolenie na recykláciu a uloženie materiálu 1ks alebo "ekvivalentný"

- zametacie vozidlo - min. záber 2000 mm, objem min. 4 m3 1ks, alebo "ekvivalentný"
- stroj na kosbu cestnej zelene - traktorová kosačka ramenová s min. vyložením 4000, alebo mm, min
záber 1000 mm, polohovacia 1ks alebo "ekvivalentný"
- vyklápacie vozidlá 10-15 t 3ks alebo "ekvivalentný"
- vozidlo s hydraulickou rukou 1ks alebo "ekvivalentný"
- malé vyklápacie vozidlá 2-5 t s hydraulickými kladivami 4ks alebo "ekvivalentný"
- nakladač s výkopovou lyžicou stredný - samohybný traktorový nakladač ( min.
0,24 m3), s podkopom, dosah min. 6 m 1ks alebo "ekvivalentný"
- prívesy na prevoz finišéra, frézy, valcov 3ks alebo "ekvivalentný"
- stroj na vodorovné značenie s vlastným pohonom a s posypom balotíny čiary, plochy musí zabezpečiť
ostrohranné rozlíšenie čiary a musí byť vybavený automatickým meraním kadencie čiar 1ks
- stroj na vodorovné značenie s vlastným pohonom a s dodatočným posypom balotíny plochy 1ks
- kompresory, búracie kladivá hydraulické - búracie kladivá hydraulické, min. 9 kg, vzduchové min. 12
kg, kompresory min. prev. tlak 7 bar, 2 m3/min 4 ks alebo "ekvivalentný"
- varič asfaltov liate asfalty, opravy v zime 1 ks
- univerzálny dokončovací stroj UDS 1ks alebo "ekvivalentný"
Verejný obstarávateľ žiada uviesť údaje evidenčné číslo príp. výrobné číslo tech. preukazu ak je na daný
stroj, mechanizmus vydaný TP, vlastníka, rok výroby je nutné uviesť, v akom pomere/postavení je
uchádzač k vlastníkom/nájomcom strojov, mechanizmov. V prípade ak je v týchto súťažných podkladoch
a oznámení o vyhlásení verejného obstarávania uvedený konkrétny výrobok, typ stroja môže uviesť
uchádzač ekvivalent tohto stroja/výrobku s rovnakými alebo vyššími kvantitatívnymi a funkčnými
vlastnosťami.
4.Dispečing opis 24 hodín
-24 hodinová dispečerská služba v období 01.11.v roku do 31.03.roku
-vlastná meteostanica s napojením na PC + evidencia poveternostnej situácie
-vlastná rádiová sieť s vlastnou frekvenciou ( povolenie telekomunikačného úradu ) na operatívne
riadenie zimnej údržby
-rádiostanica nezávislá na el. energii
Vysielačky - vlastná rádiová sieť s vlastnou služobnou frekvenciou pridelenou rozhodnutím
Telekomunikačným úradom SR na povolenie na prevádzkovanie rádiového zariadenia na základe zákona
č. 610/2003 Z. z. o elektronických komunikáciách, všetky vozidlá vybavené rádiostanicami a dispečing
nezávisle na el. sieti
Odôvodnenie primeranosti určenej podmienky účasti vo vzťahu k predmetu zákazky podľa § 32 ods. 6
zákona o verejnom obstarávaní: osoba podľa § 6 požadovaním predmetnej podmienky účasti skúma
schopnosti uchádzača dodať požadovaný predmet zákazky, vo vzťahu na nevyhnutné strojné a technické
vybavenie. Bez možnosti disponovať s technickým a strojným vybavením by došlo ku kalamitným
dopravným situáciám na území Mesta Žilina. Riadenie výkonu zimnej údržby, spôsob zabezpečenia je
uvedený v Operačnom pláne zimnej údržby na každý rok ktorý tvorí súčasť ponuky uchádzača podľa
Technických podmienok MDPT SR, sekcia cestnej dopravy a pozemných komunikácií z roku 2009 o
Operačných plánoch a zimnej údržbe pozemných komunikácií Slovenskej republiky, v súlade so
zákonom č. 135/1961 Zb. O pozemných komunikáciách ( cestný zákon ) v znení neskorších predpisov,
vyhlášky FMD č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách a taktiež v súlade
s VZN mesta Žilina č. 15/2009.
k § 28 ods. 1 písm. k) uvedením podielu plnenia zo zmluvy, ktorý má uchádzač poskytujúci služby 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.
Odôvodnenie primeranosti určenej podmienky účasti vo vzťahu k predmetu zákazky podľa § 32 ods. 6
zákona o verejnom obstarávaní: osoba podľa § 6 požadovaním predmetnej podmienky účasti skúma

schopnosti uchádzača dodať požadovaný predmet zákazky vo vzťahu k budúcim subdodávateľským
vzťahom.
Uchádzač môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a
odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač alebo
záujemca verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi preukázať , že pri plnení zmluvy bude môcť
reálne disponovať s kapacitami osoby, ktorej postavenie využíva na preukázanie technickej alebo
odbornej spôsobilosti . Túto skutočnosť preukazuje uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s touto
osobou, obsahujúci záväzok osoby, ktorej technickými alebo odbornými kapacitami 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 písm. f 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. Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti
týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne a splnenie technickej a odbornej
spôsobilosti preukazuje spoločne. Skupina dodávateľov môže využiť technické alebo odborné kapacity
účastníkov skupiny dodávateľov alebo iných osôb podľa § 28 ods. 2. Odôvodnenie primeranosti určenej
podmienky účasti vo vzťahu k predmetu zákazky podľa § 32 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní: osoba
podľa § 6 požadovaním predmetnej podmienky účasti skúma schopnosti uchádzača dodať požadovaný
predmet zákazky, a to na základe preukázania praktických skúsenosti so službami a stavebnými prácami
rovnakého alebo podobného charakteru a v rozsahu obdobnom ako je daný predmet zákazky, pričom
požadované referencie sú primerané, nakoľko sú objemovo zhodné s predpokladanou hodnotou zákazky.
Všetky doklady musia byť predložené v originálnom vyhotovení, resp. overené kópie. Splnenie
podmienok účasti je možné aj čestným vyhlásením podľa § 32 ods. 11 pričom doklady preukazujúce
splnenie podmienok účasti predkladajú uchádzači, ktorí sa umiestnili na prvom až treťom mieste podľa §
44 ods.1.
Vyhradené zákazky pre chránené dielne alebo chránené pracoviská: Nie

Ďalšie informácie
Podmienkou na poskytnutie súťažných podkladov je predloženie písomnej žiadosti záujemcu o vydanie
súťažných podkladov v slovenskom jazyku. Písomná žiadosť o vydanie súťažných podkladov sa bude
akceptovať nasledujúcimi formami: e-mailom odporúčame - záujemca musí uviesť kontaktnú osobu a
adresu, faxom - záujemca musí potvrdiť žiadosť buď písomnou formou - poštou v originálnom
vyhotovení, alebo e-mailom; až po prevzatí takto doplnenej žiadosti sa záujemca zaregistruje a odošlú sa
mu súťažné podklady, osobne - súťažné podklady bude verejný obstarávateľ poskytovať po predbežnom
(napr. telefonickom) dohovore v pracovných dňoch od 8:00 do 14:00 h, inak do 5 dní odo dňa prevzatia
žiadosti, poštou - žiadosť musí byť podpísaná oprávnenou osobou alebo ňou poverenou osobou na tento
účel. Náležitosti kompletnej písomnej žiadosti o účasť/poskytnutie súťažných podkladov: - určenie
kontaktnej osoby zodpovednej za doručovanie písomností a komunikáciu pri vysvetľovaní, hodnotení
ponuky a spracovaní zmluvy na plnenie zákazky, - uvedenie tel. a email. kontaktu/adresy určenej osoby
na elektronickú komunikáciu (formou e-mailu) v etape zadávania zákazky do predloženia zmluvy na
podpis.. Registrácia oprávneného záujemcu - nastane po doručení kompletnej žiadosti.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť použitý postup zadávania zákazky v súlade s § 46.

A.3

Kritériá na hodnotenie ponúk a pravidlá ich uplatnenia

1. Kritériom na vyhodnotenie ponúk zadávanej nadlimitnej zákazky na poskytnutie služieb a pridružených
stavebných prác je ekonomicky najvýhodnejšia ponuka pozostávajúca s nasledovných štyroch kritérií :
1. najnižšia cena – v zmysle § 35 zákona č. 25/2006 Z .z. o verejnom obstarávaní, kompletnú cenu za

požadované služby a stavebné práce podľa časti súťažných podkladov v bode a) Komplexná
letná údržba a b)Zimná údržba ceny ako súčet oboch tabuliek spolu bez DPH za rok
v EUR), relatívna váha 70 %
2. lehota poskytnutia služieb, nástup na odstránenie poruchy svetelného signalizačného zariadenia
vyjadrená v minútach, relatívna váha 10 %
3. lehota poskytnutia služieb, nástup na odstránenie vád a porúch vozoviek vyjadrená v minútach,
relatívna váha 10 %
4. lehota poskytnutia služieb, nástup na odstránenie prekážok v cestnej premávke v rámci zimnej
údržby, vyjadrená v minútach, relatívna váha 10 %
5. Spôsob hodnotenia kritérií je nasledovný:
-

najnižšia cena v Eur s DPH
váhové ohodnotenie kritéria 70%

Spôsob hodnotenia vychádza z ponúknutej ceny zákazky ako celok. Poradie sa zostavuje podľa výšky ponúknutých cien.
Počet bodov za kritérium ceny sa stanoví prepočtom podľa nižšie uvedeného vzorca. Na prvé miesto v hodnotení bude
zaradená ponuka s najvyšším dosiahnutým počtom bodov. Výsledok sa zaokrúhľuje na dve desatinné miesta.
Hodnotenie uchádzača Hc =

Najnižšia ponúknutá cena
––––––––––––––––––––––– x 70 ( v bodoch)
Cena posudzovanej ponuky

- nástup na odstránenie poruchy svetelného signalizačného zariadenia
váhové ohodnotenie kritéria 10%
Spôsob hodnotenia vychádza z ponúknutej lehoty poskytnutia služby. Poradie sa zostavuje podľa dľžky ponúknutého
zásahového času v minútach. Počet bodov za kritérium lehoty sa stanoví prepočtom podľa nižšie uvedeného vzorca. Na
prvé miesto v hodnotení bude zaradená ponuka s najvyšším dosiahnutým počtom bodov. Výsledok sa zaokrúhľuje na dve
desatinné miesta.
Hodnotenie uchádzača Hz =

Najkratšia ponúknutá lehota v min.
––––––––––––––––––––––––-––---- x 10 ( v bodoch)
Lehota posudzovanej ponuky v min.

- nástup na odstránenie prekážok v cestnej premávke v rámci zimnej údržby
váhové ohodnotenie kritéria 10%
Spôsob hodnotenia vychádza z ponúknutej lehoty poskytnutia služby. Poradie sa zostavuje podľa dľžky ponúknutého
zásahového času v minútach. Počet bodov za kritérium lehoty sa stanoví prepočtom podľa nižšie uvedeného vzorca. Na
prvé miesto v hodnotení bude zaradená ponuka s najvyšším dosiahnutým počtom bodov. Výsledok sa zaokrúhľuje na dve
desatinné miesta.
Hodnotenie uchádzača Hp =

Najkratšia ponúknutá lehota v min.
––––––––––––––––––––––––-––---- x 10 ( v bodoch)
Lehota posudzovanej ponuky v min.

- nástup na odstránenie vád a porúch vozoviek
váhové ohodnotenie kritéria 10%
Spôsob hodnotenia vychádza z ponúknutej lehoty poskytnutia služby. Poradie sa zostavuje podľa dľžky ponúknutého
zásahového času v minútach. Počet bodov za kritérium lehoty sa stanoví prepočtom podľa nižšie uvedeného vzorca. Na
prvé miesto v hodnotení bude zaradená ponuka s najvyšším dosiahnutým počtom bodov. Výsledok sa zaokrúhľuje na dve
desatinné miesta.
Hodnotenie uchádzača Hv =

Najkratšia ponúknutá lehota v min.
––––––––––––––––––––––––-––---- x 10 ( v bodoch)
Lehota posudzovanej ponuky v min.

Celkové hodnotenie uchádzača sa stanoví nasledovne:
1
Σ Hc,z,p,v = Hc + Hz + Hp + Hv ( počet bodov)
i

í = počet členov komisie

6. V prípade rovnosti bodového zisku u dvoch alebo viacerých uchádzačov po vyhodnotení kritérií uvedených v bode
E1 bude konečné poradie stanovené pomocou kritéria ceny, nižšia cena znamená lepšie hodnotenie.

Formulár – plnenie kritérií na hodnotenie ponúk – uchádzač predloží vyplnený formulár v ponuke
VZOR VYHLÁSENIA, KTORÉ BUDE ZVEREJNENÉ NA OTVÁRANÍ PONÚK
Návrh uchádzača na plnenie jednotlivých kritérií na vyhodnotenie ponúk
Meno uchádzača, adresa
uchádzač uvedie hodnotu plnenia kritérií, ktoré budú zverejnené podľa §41 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní
na otváraní ponúk.

Názov zákazky “ Zimná a letná údržba “
Kritérium: Najnižšia cena
(v hrubo orámovanej časti doplňte sumu za poskytnutie služby ako celok,
ktorá zohľadňuje kompletnú cenu za požadované služby a stavebné práce
podľa časti súťažných podkladov v bode a) Komplexná letná údržba
a b)Zimná údržba ceny ako súčet oboch tabuliek spolu s DPH za rok
v EUR).
-

najnižšia cena v Eur s DPH
váhové ohodnotenie kritéria 70%

- nástup na odstránenie poruchy svetelného signalizačného zariadenia
váhové ohodnotenie kritéria 10%

- nástup na odstránenie vád a porúch vozoviek
váhové ohodnotenie kritéria 10%

- nástup na odstránenie prekážok v cestnej premávke v rámci zimnej údržby
váhové ohodnotenie kritéria 10%
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Kritérium - najnižšia cena v Eur s DPH
a) Komplexná letná údržba
Predpokladaná výška nákladov na rok 500.000 € bez
DPH

p.č. názov položky

m.j.

Oprava výtlkov asfaltovými vrstvami (zarezanie, vybúranie,
1. odvoz vybúraného mat., náter, pokládka asfaltu)
2. Oprava výtlkov recyklovanými asfaltami
3. Oprava výtlkov frézovanou drvou, kamenivom
Čistenie uličných vpustov s odvozom materiálu (vybratie
kalového koša, vyprázdnenie, vyčistenie vpustu, osadenie
4. koša, odvoz materiálu na skládku(
Osadenie ZDZ na jeden stĺpik (výkop jamy na stĺpik, odvoz
materiálu, osadenie značky so stĺpikom, zabetónovanie ,
5. úprava terénu)
6. Osadenie ZDZ na dva stĺpiky
Osadenie ZDZ na stĺp verejného osvetlenia (osadenie ZDZ
7. objímkami na stĺp VO)
Demontáž ZDZ so stĺpika, stĺpa VO (odstránenie značky zo
8. stĺpa VO)
Demontáž ZDZ so stĺpikom (odstránenie značky so stĺpikom,
9. zásyp jamy, úprava povrchu)
10. Montáž veľkorozmernej značky na dva stĺpiky
11. Stĺpik (rúry FeZn priemer 60/3 mm)
12. Objímka (objímka na uchytenie značky na stĺpik)
13. Zvislá dopravná značka priemerná cena
VDZ čiara 0,125 m reflexné (čiara striekaná značkovacím
14. strojom s automatickým meraním kadencie čiar)
15. VDZ čiara 0,250 m reflexné (dtto)
16. VDZ plošné (prechody, šípky, tiene, stopčiary, BUS) (dtto)
17. Predznačenie VDZ čiary
18. Predznačenie VDZ plochy
19. Kosba cestnej zelene ( kosba pori MK)
20. Strojné čistenie komunikácií pred VDZ a po ZÚC
21. Odvoz pozametaného materiálu na skládku s poplatkom
22. Dopravné výkony
23. Hodinová sadzba pracovníci
24. Oprava a kontrola cestnej svetelnej signalizácie
(každodenná kontrola, výmena žiaroviek, čistenie svetiel,
čistenie skrine radiča CSS) cena 16 ks/deň, revízie, väčšie
opravy, ročné prehliadky mimo ceny
25. Inžinierska činnosť na komunikáciách cena za mesiac
hlavné prehliadky komunikácii 2x ročne
rozkopové povolenia podmienky, kontrola, prevzatie (250
x ročne)

Cena
množstvo celkom
v € bez
DPH

t
t
t

2000
200
20

ks

2000

ks
ks

300
20

ks

150

ks

200

ks
ks
m
ks
ks

150
20
500
700
490

m
m
m2
m
m2
m2
m2
t
km
hod

60000
20000
8000
10000
1500
300 000
150000
150
10000
500

deň
mes.

365
12

cena celkom
v € s DPH
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26.
27.
28.
29.
30.
31.

vyjadrenie k projektovým dokumentáciám (cca 100 x
ročne)
zúčastňovanie na kontrolných dňoch, jednaniach (50 x
ročne)
preberacie konania, kolaudácie, územné a stavebné
konania (cca 180 x ročne)
nepretržitá letná dispečerská služba (7 mesiacov)
Výšková úprava UV a poklopu do 250 mm
Zalievanie špár na asfaltových povrchoch
Vodorovné značenie zelenou, žltou farbou – príplatok za
farbu
Frézovanie
Zarezanie asfaltu hr. 50 mm
Poplatok za skládku (uloženie vybúraných materiálov na
riadenú skládku do 8 km, poplatok)
Spolu s DPH za rok
 VO – verejné osvetlenie
 ZDZ - zvislé dopravné značenie
 VDZ – vodorovné dopravné značenie
 MK - miestne komunikácie
 CSS - cestná svetelná signalizácia
 ZÚC – zimná údržba ciest

ks
m

50
15000

m2
hod
m

1500
150
500
1800

t

Dodávky materiálov, ktoré nie sú obsiahnuté v položkách budú účtované podľa nákupných cien
materiálov zvýšené o výšku nákladov (doprava, nakladanie
atď.)
b) Zimná údržba
Predpokladaná výška nákladov na rok 600.000 €
bez DPH
p.č. názov položky

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

m.j.

Dispečerská služba
Pohotovosť na pracovisku
Pohotovosť doma- vodiči
Kontrola úsekov (obhliadky)
Zriadenie samoobslužných skládok
Dopĺňanie samoobslužných skládok
Zrušenie samoobslužných skládok
Odvoz snehu
Ručné čistenie s posypom (aut. zast., schodištia, lávky)
Hrnutie snehu predsadenými radlicami
Hrnutie snehu traktorovými radlicami radlicami
Hrnutie snehu traktorovými radlicami radlicami
Hrnutie snehu malými radlicami (Multikára)
Hrnutie snehu inou mechanizáciou (Komatsu, UNC,
ľadorez, snežná fréza)

hod
hod
hod
km
ks
t
ks
m3
hod
km
hod
km
km

množstvo cena
v € bez
DPH
3000
10000
2000
4500
15
20
15
500
1200
4500
150
2000
2400

hod

450

cena celkom
v € s DPH
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15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Posyp chemickým materiálom komunikácie
Posyp zmiešaným materiálom komunikácie
Posyp inertným materiálom komunikácie
Hrnutie s posypom chem. materiálom komunikácie
Hrnutie s posypom zmieš. materiálom komunikácie
Hrnutie s posypom inert. materiálom komunikácie
Posyp chemickým materiálom chodníky, parky
Posyp zmiešaným materiálom chodniky, parky
Posyp inertným materiálom chodníky, parky
Hrnutie s posypom chem. mat. chodníky, parky
Hrnutie s posypom zmieš. mat. chodníky, parky
Hrnutie s posypom inert. mat. chodníky, parky
Doprava mechanizmu na okruh (bez výkonu)
Spolu s DPH za rok

km
km
km
km
km
km
km
km
km
km
km
km
km

3000
900
1500
6900
2250
1350
1500
300
400
750
400
500
3500

Čestne vyhlasujeme, že uvedené údaje sú totožné s údajmi uvedenými v ostatných častiach tejto ponuky
(Návrhu ZoD), a údaje sú pravdivé.
V prípade rozdielnych údajov, sme si vedomí, že naša ponuka bude vylúčená.
Som / nie som platcom DPHX
X

– nehodiace sa škrtnúť

Dátum predkladania ponuky uchádzačom:
X
– nehodiace sa škrtnúť

odtlačok pečiatky uchádzača

.........................................................
podpis
(meno, priezvisko, funkcia štatutárneho zástupcu
uchádzača oprávneného konať v záväzkových vzťahoch)
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B.1

Opis predmetu obstarávania

Úsek miestnych komunikácií - Údržba miestnych komunikácií, všeobecný opis
Stavebno technická údržba komunikácií, parkovísk a iných odstavných plôch, krajníc,
chodníkov, cyklistických trás, spevnených verejných priestranstiev, mostov, zábradlí
a odvodňovacích systémov:
činnosti, ktorými sa vozovky MK, parkovísk a iných odstavných plôch, krajníc, chodníkov,
cyklistických trás, spevnených verejných priestranstiev, mostov, zábradlí a odvodňovacích systémov
udržujú v prevádzkovej spôsobilosti pri všetkých poveternostných podmienkach, odstraňujú sa alebo
zmierňujú nedostatky v zjazdnosti MK, zastavuje sa degradácia vozoviek.
Údržba musí byť vykonaná v súlade s príslušnými všeobecne záväznými predpismi, technickými
normami SR.
A./ Komplexná letná údržba zahŕňa činnosti:
1./ Inžinierska činnosť na komunikáciách
hlavné prehliadky komunikácii 2x ročne
rozkopové povolenia podmienky, kontrola, prevzatie (250 x ročne)
vyjadrenie k projektovým dokumentáciám (cca 100 x ročne)
zúčastňovanie na kontrolných dňoch, jednaniach (50 x ročne)
preberacie konania, kolaudácie, územné a stavebné konania (cca 180 x ročne)
letná dispečerská služba v pracovnej dobe
2./ Bežné prehliadky MK
Odborný pracovník zhotoviteľa a odborný pracovník mesta vykonajú pravidelne, min. 2x za mesiac
prehliadku miestnych komunikácií, z prehliadky pracovník zhotoviteľa napíše záznam a odborný
pracovník mesta spracuje harmonogram opráv, ktorý pravidelne aktualizuje a doplní na základe
záznamov z prehliadky.
3./ Vyspravovanie vozoviek, chodníkov a vozoviek asfaltobetónovou zmesou
Činnosť predstavuje vyspravovanie vozoviek, chodníkov asfaltobetónovou zmesou obaľovanou za
tepla – vysprávka výtlkov, vrátane zapílenia, vysekávania, nakladania hmôt ručne alebo mechanicky,
spracovania hmôt v recyklačnom zariadení, vyplnenia výtlku asfaltovou zmesou a zhutnenia.
4./ Vyspravovanie vozoviek, chodníkov a vozoviek recyklovanou asfaltobetónovou zmesou
Činnosť predstavuje vyspravovanie vozoviek, chodníkov recyklovanou asfaltovou zmesou za tepla
pojazdným recyklérom asfaltovej zmesi v zimnom období – vrátane zapílenia, vysekávania, nakladania
hmôt ručne alebo mechanicky a vyplnenia výtlku recyklovanou asfaltovou zmesou
5./ Údržba a oprava chodníkov, parkovísk, komunikácií
Činnosť predstavuje odstránenie poškodených častí , opravu konštrukčných vrstiev (dlažby, asfaltu,
štrkodrvy, štrkopiesku, ..), opravu obrubníkov, úpravu povrchu odvoz stavebného odpadu do 8 km a
vyčistenie.
6./ Údržba dažďovej kanalizácie
- čistenie dažďových vpustí min. 1x za rok,
- čistenie dažďovej kanalizácie,
- úprava dažďovej vpuste.
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Činnosť predstavuje zdvihnutie dažďovej mreže, vytiahnutie koša s následným vyčistením, strojné resp.
ručné čistenie dažďovej kanalizácie a spätné uloženie koša a dažďovej mreže, pri úprave dažďovej
vpuste zapílenie komunikácie, vysekávanie, zdvihnutie do nivelety komunikácie, povrchová úprava
vozovky, odvoz stavebného odpadu do 8 km a vyčistenie vozovky.
7./ Údržba a osadenie zvislých dopravných značiek
Činnosť predstavuje:
- bežnú údržbu DZ pozostávajúcu z nasmerovania DZ, narovnania, vyčistenia DZ znečistených
vandalizmom, výmena držiakov DZ,
- výmenu DZ v nespevnenej ploche: odstránenie starých DZ a osadenie nových DZ, pozostáva z
výkopových prác, osadenia trubky do betónových základov, osadenia držiakov, montáže DZ, odvozu
odpadu, vyčistenia okolia DZ,
- výmenu DZ v spevnenej ploche: odstránenie starých DZ a osadenie nových DZ, pozostáva zo
zapílenia komunikácie, strojného vybúrania MK, osadenia trubky do betónových základov,
osadenia držiakov a montáže DZ, odvozu odpadu, vyčistenia okolia DZ
- osadenie nových DZ na stĺp VO vrátane uchytenia novej DZ na oceľové pásky.
- osadenie spomaľovacích prahov
8./ Obnova vodorovných dopravných značiek
Činnosť predstavuje obnovu VDZ strojne:
- deliace čiary š. 0,125 m, farba biela, reflexná úprava
- vodiace čiary š. 0,25 m, farba biela, reflexná úprava
- plošné značenie, farba biela, reflexná úprava – priechody, predbežné šípky, šrafovanie, stopčiary,
nápisy, BUSy
- značenie cyklistických chodníkov – farba zelená, reflexná a nereflexná úprava
9./ Strojné čistenie miestnych komunikácií po zimnej údržbe
Činnosť predstavuje čistenie komunikácií a krajníc od posypového materiálu po zimnej údržbe a iných
nečistôt zametacím strojom, podľa harmonogramu Mesta Žilina
10./ Kosba cestnej zelene okolo MK na území Mesta a v prímestských častiach 2 x ročne ( aj
s obkosením obrubníkov a iných zábran)
11./ Oprava a kontrola cestnej svetelnej signalizácie
Činnosť predstavuje každodenná kontrola, výmena žiaroviek, čistenie svetiel, čistenie skrine radiča
CSS) cena 16 ks/deň + v prípade dobudovanie ďalších svetelných signalizácií zaradenie do tohto
zoznamu (predpoklad dobudovania 2 CSS za obdobie 4 rokov ), revízie, väčšie opravy, ročné prehliadky
mimo ceny
12./ Údržba mostov, zábradlí a príslušenstva
13./ Ostatné nezaradené práce

B./ Komplexná zimná údržba miestnych komunikácií zahŕňa činnosti:
Činnosti
Zimná údržba miestnych komunikácií, chodníkov, pešej zóny, parkovísk a iných verejných
priestranstiev:
1./ strojové odhŕňania snehu z komunikácií, chodníkov, parkovísk a parkov podľa Operačného
plánu zimnej údržby
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predsadené radlice, traktorov= radlice, iné mechanizmy
2./ posyp ciest, chodníkov, parkovísk a parkov
chlorid sodný, kamenná drvina, piesok, príp. iné inertné materiály nepoškodzujúce životné prostredie,
3./ hrnutie snehu
hrnutie snehu predsadenými radlicami, traktorovými radlicami a inými mechanizmami
4./ odvoz snehu
podľa potreby na mestom určené miesto do vzdialenosti max.2 km,
5./ ručné čistenie chodníkov, pešej zóny, schodíkov, lávok, mostov autobusových zástavok od
snehu a ľadu
6./ dispečerská služba počas zimného obdobia
riadenie výkonu zimnej údržby, spôsob zabezpečenia je uvedený v Opračnom pláne zimnej
údržby na každý rok,
7./ pohotovosť
pohotovosť na pracovisku a pohotovosť doma na zabezpečenie okamžitej údržby na pokyn dispečera
8./ kontrola úsekov
9./ ostatné prace ZÚMK
10./ vypracovanie Operačného programu zimnej údržby a po jeho odsúhlasení jeho zverejnenie na
stránke mesta
11./ v prípade regulácie parkovania na sídliskách prenechanie zimnej údržby na parkoviskách na
prevádzkovateľa parkovania
C./ Oblasť opráv a rekonštrukcií komunikácií zahŕňa činnosti:
1. Súvislá údržba komunikácií
2. Opravy odvodňovacích systémov
3. Opravy cestného príslušenstva a objektov
4. Rekonštrukcia autobusových zástaviek
D./ Oblasť ostatných činností zahrňa činnosti:
1. Projektovanie pozemných komunikácií
2. Ostatné práce podľa požiadaviek objednávateľa
3. Nepretržitá dispečersko spravodajská služba – podľa finančných možností Mesta Žilina
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B.2

Spôsob určenia ceny

1. Spôsob určenia ceny musí byť zrozumiteľný, jasný.
2. Obstarávateľ požaduje stanoviť cenu za poskytovanú službu súvisiacu podľa §3 zákona NR SR č.18/1996 Z.
z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č.87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR
č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, v EURO (€).
3. Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena bude vyjadrená v EURO.
4. Cena musí byt’ uvedená v členení: cena bez DPH, sadzba DPH (%), výška DPH, cena s DPH celkom.
5. Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom. Skutočnosť, že nie je
platiteľom DPH, uvedie v ponuke
6. Zmena výslednej ponukovej ceny nie je prípustná, okrem zmeny zákonnej sadzby DPH.
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B.3

Obchodné podmienky predmetu obstarávania

Verejný obstarávateľ požaduje, aby Zmluva o dielo bola uzavretá v súlade s ustanoveniami §
261ods. 2 a použitím ust. § 536 a násl. Obchodného zákonníka a aby bola v súlade so súťažnými
podkladmi, obchodnými a zmluvnými podmienkami poskytnutia služby. Zmluva o dielo je záväzná,
ak uchádzač svojvoľne zmení obsah zmluvných podmienok bude jeho ponuka z procesu verejného
obstarávania vylúčená.
Číslo zmluvy objednávateľa: ......................
RÁMCOVÁ ZMLUVA O ZABEZPEČOVANÍ KOMPLEXNEJ LETNEJ A ZIMNEJ ÚDRŽBY
MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ, OPRÁV A REKONŠTRUKCIÍ KOMUNIKÁCIÍ A OSTATNÝCH
SLUŽIEB
PRE MESTO ŽILINA
uzatvorená v zmysle § 261 ods. 2 a s použitím ust. § 536 a nasl.
zák. č. 513/1991 Zb. (ďalej len „zmluva“)
Článok I.
Zmluvné strany
Objednávateľ:
V jeho mene konajúci:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:

Mesto Žilina
so sídlom Mestského úradu v Žiline
Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina
Ing. Igor Choma, primátor
00 321 796
2021339474
Prima banka Slovensko, a.s.

a
Poskytovateľ:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Zastúpený:
Tel./fax:
E-mail:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
Zápis v Obchodnom registri...................., oddiel:............., vložka: .................
Uzatvárajú túto zmluvu v zmysle Obchodného zákonníka za nasledovných podmienok:
Článok I.
Úvodné ustanovenia a účel zmluvy
1. Objednávateľ ako jednotka územnej samosprávy má záujem na zabezpečení komplexnej
letnej aj zimnej údržby miestnych komunikácií (Ďalej len „MK“), opráv a rekonštrukcií
komunikácií a ďalších súvisiacich činností.
2. Pre naplnenie účelu podľa predchádzajúceho odseku objednávateľ vyhlásil dňa ................
verejnú súťaž postupom zadávania nadlimitnej zákazky podľa zákona č. 25/2006 Z.z. o
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verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov. Poskytovateľ je úspešným uchádzačom v uvedenom verejnom obstarávaní.

Článok II.
Predmet zmluvy
1. Poskytovateľ sa zaväzuje objednávateľovi poskytovať podľa pokynov objednávateľa
nasledovné služby, podrobnejšie špecifikované v ďalej uvedených ustanoveniach tejto zmluvy:
a) Služby v oblasti údržby komunikácií:
1. komplexná letná údržba
2. komplexná zimná údržba
b) Služby v oblasti opráv a rekonštrukcií komunikácií
c) Služby v oblasti ostatných činností
2. Práce a služby spojené so splnením predmetu zmluvy bude poskytovateľ zabezpečovať
vlastnými technickými prostriedkami s tým, že poskytovateľ k riadnemu a včasnému splneniu
diela zabezpečí potrebné množstvo kvalifikovaných a technicky spôsobilých pracovníkov. Pri
vykonávaní služieb bude poskytovateľ postupovať samostatne s prihliadnutím na odborné
pokyny a inštrukcie zo strany dohodnutého zástupcu objednávateľa.
3. Miestom plnenia je Mesto Žilina.
4. Každá jednotlivo dokončená služba sa považuje za dielo v zmysle § 536 a nasl. ObZ
a objednávateľ sa zaväzuje takéto dielo vykonané v zmysle tejto zmluvy prevziať podľa čl. VI
tejto zmluvy a za dielo zaplatiť zhotoviteľovi dohodnutú cenu podľa článku VII. tejto zmluvy.

Článok III.
Služby v oblasti údržby komunikácií
1. Služby v oblasti údržby komunikácií zahŕňajú stavebno- technickú údržbu komunikácií,
parkovísk a iných odstavných plôch, krajníc, chodníkov, cyklistických trás, spevnených
verejných priestranstiev, mostov, zábradlí a odvodňovacích systémov, čím sa rozumie najmä
ich udržovanie v prevádzkovej spôsobilosti pri všetkých poveternostných podmienkach,
odstraňovanie alebo zmierňovanie nedostatkov v zjazdnosti MK a zastavovanie degradácia
vozoviek.
2. Údržba musí byť vykonaná v súlade s príslušnými všeobecne záväznými predpismi a
technickými normami SR.
3. Komplexná letná údržba zahŕňa nasledovné činnosti :
a) Inžinierska činnosť na komunikáciách
- hlavné prehliadky komunikácii 2x ročne
- rozkopové povolenia podmienky, kontrola, prevzatie (250 x ročne)
- vyjadrenie k projektovým dokumentáciám (cca 100 x ročne)
- zúčastňovanie sa na kontrolných dňoch, jednaniach (50 x ročne)
- preberacie konania, kolaudácie, územné a stavebné konania (cca 180 x ročne)
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- letná dispečerská služba v pracovnej dobe
b) Bežné prehliadky MK
- Odborný pracovník zhotoviteľa a odborný pracovník mesta vykonajú pravidelne, min. 2x za
mesiac prehliadku miestnych komunikácií, z prehliadky pracovník zhotoviteľa napíše záznam
a odborný pracovník mesta spracuje harmonogram opráv, ktorý pravidelne aktualizuje a
doplní na základe záznamov z prehliadky.
c) Vyspravovanie vozoviek, chodníkov a vozoviek asfaltobetónovou zmesou
- Činnosť predstavuje vyspravovanie vozoviek, chodníkov
asfaltobetónovou zmesou
obaľovanou za tepla – vysprávka výtlkov, vrátane zapílenia, vysekávania, nakladania hmôt
ručne alebo mechanicky, spracovania hmôt v recyklačnom zariadení, vyplnenia výtlku
asfaltovou zmesou a zhutnenia.
d) Vyspravovanie vozoviek, chodníkov a vozoviek recyklovanou asfaltobetónovou
zmesou
- Činnosť predstavuje vyspravovanie vozoviek, chodníkov recyklovanou asfaltovou zmesou za
tepla pojazdným recyklérom asfaltovej zmesi v zimnom období, vrátane zapílenia,
vysekávania, nakladania hmôt ručne alebo mechanicky a vyplnenia výtlku recyklovanou
asfaltovou zmesou
e) Údržba a oprava chodníkov, parkovísk, komunikácií
- Činnosť predstavuje odstránenie poškodených častí , opravu konštrukčných vrstiev (dlažby,
asfaltu, štrkodrvy, štrkopiesku, ..), opravu obrubníkov, úpravu povrchu odvoz stavebného
odpadu do 8 km a vyčistenie.
f) Údržba dažďovej kanalizácie
- čistenie dažďových vpustí min. 1x za rok,
- čistenie dažďovej kanalizácie,
- úprava dažďovej vpuste.
Činnosť predstavuje zdvihnutie dažďovej mreže, vytiahnutie koša s následným vyčistením,
strojné resp. ručné čistenie dažďovej kanalizácie a spätné uloženie koša a dažďovej mreže,
pri úprave dažďovej vpuste zapílenie komunikácie, vysekávanie, zdvihnutie do nivelety
komunikácie,
povrchová úprava vozovky, odvoz stavebného odpadu do 8 km a vyčistenie
vozovky.
g) Údržba a osadenie zvislých dopravných značiek
Činnosť predstavuje:
- bežnú údržbu DZ pozostávajúcu z nasmerovania DZ, narovnania, vyčistenia DZ
znečistených vandalizmom, výmena držiakov DZ,
- výmenu DZ v nespevnenej ploche: odstránenie starých DZ a osadenie nových DZ,
pozostáva z výkopových prác, osadenia trubky do betónových základov, osadenia držiakov,
montáže DZ, odvozu odpadu, vyčistenia okolia DZ,
- výmenu DZ v spevnenej ploche: odstránenie starých DZ a osadenie nových DZ, pozostáva
zo zapílenia komunikácie, strojného vybúrania MK, osadenia trubky do betónových základov,
- osadenia držiakov a montáže DZ, odvozu odpadu, vyčistenia okolia DZ
- osadenie nových DZ na stĺp VO vrátane uchytenia novej DZ na oceľové pásky.
- osadenie spomaľovacích prahov
h) Obnova vodorovných dopravných značiek
Činnosť predstavuje obnovu VDZ strojne:
- deliace čiary š. 0,125 m, farba biela, reflexná úprava
- vodiace čiary š. 0,25 m, farba biela, reflexná úprava
- plošné značenie, farba biela, reflexná úprava – priechody, predbežné šípky, šrafovanie,
stopčiary, nápisy, BUSy
- značenie cyklistických chodníkov – farba zelená, reflexná a nereflexná úprava
i) Strojné čistenie miestnych komunikácií po zimnej údržbe
- Činnosť predstavuje čistenie komunikácií a krajníc od posypového materiálu po zimnej
údržbe a iných nečistôt zametacím strojom, podľa harmonogramu Mesta Žilina
j) Kosba cestnej zelene okolo MK na území Mesta a v prímestských častiach 2 x ročne (
aj s obkosením obrubníkov a iných zábran)
k) Oprava a kontrola cestnej svetelnej signalizácie
- Činnosť predstavuje každodennú kontrolu, výmenu žiaroviek, čistenie svetiel, čistenie skrine
radiča CSS) cena 16 ks/deň + v prípade dobudovanie ďalších svetelných signalizácií
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zaradenie do tohto zoznamu (predpoklad dobudovania 2 CSS za obdobie 4 rokov ), revízie,
väčšie opravy. Ročné prehliadky, ktoré budú vykonávané prostredníctvom oprávnených
subdodávateľov, pričom cena bude dohodnutá samostatne, nakoľko nie je zahrnutá v cenníku
ktorý tvorí prílohu tejto zmluvy.
l) Údržba mostov, zábradlí a príslušenstva
m) Ostatné nezaradené práce
4. Komplexná zimná údržba zahŕňa nasledovné činnosti:
(zahŕňa údržbu miestnych komunikácií, chodníkov, pešej zóny, parkovísk a iných verejných
priestranstiev)
a) strojové odhŕňania snehu z komunikácií, chodníkov, parkovísk a parkov podľa
Operačného plánu zimnej údržby
predsadené radlice, traktorové radlice, iné mechanizmy
b) posyp ciest, chodníkov, parkovísk a parkov
chlorid sodný, kamenná drvina, piesok, príp. iné inertné materiály nepoškodzujúce životné
prostredie,
c)hrnutie snehu
hrnutie snehu predsadenými radlicami, traktorovými radlicami a inými mechanizmami
d)odvoz snehu
podľa potreby na mestom určené miesto do vzdialenosti max.2 km,
e) ručné čistenie chodníkov, pešej zóny, schodíkov, lávok, mostov autobusových
zástavok od snehu a ľadu
f) dispečerská služba počas zimného obdobia
riadenie výkonu zimnej údržby, spôsob zabezpečenia je uvedený v Operačnom pláne zimnej
údržby na každý rok ktorý tvorí prílohu tejto zmluvy a ktorý vypracováva poskytovateľ podľa
Technických podmienok MDPT SR, sekcia cestnej dopravy a pozemných komunikácií z roku
2009 o Operačných plánoch a zimnej údržbe pozemných komunikácií Slovenskej republiky,
v súlade so zákonom č. 135/1961 Zb. O pozemných komunikáciách ( cestný zákon ) v znení
neskorších predpisov, vyhlášky FMD č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o pozemných
komunikáciách a taktiež v súlade s VZN mesta Žilina č. 15/2009.
g) pohotovosť
pohotovosť na pracovisku a pohotovosť doma na zabezpečenie okamžitej údržby na pokyn
dispečera
h) kontrola úsekov
i) ostatné prace ZÚMK
j) vypracovanie Operačného plánu zimnej údržby a po jeho odsúhlasení jeho
zverejnenie na stránke mesta
k) v prípade regulácie parkovania na sídliskách prenechanie zimnej údržby na
parkoviskách na prevádzkovateľa parkovania
l) povinnosť viesť a uchovávať záznamy o poveternostných podmienkach každé dve
hodiny a evidovať ich štyri roky
m) zabezpečovať nádoby na zimný posypový materiál v prímestský častiach v počte 15
a pravidelne ich dopĺňať
Článok IV.
Služby v oblasti opráv a rekonštrukcií komunikácií
Služby v oblasti opráv a rekonštrukcií komunikácií zahŕňajú :
a) súvislú údržbu komunikácií
b) opravy odvodňovacích systémov
c) opravy cestného príslušenstva a objektov
d) rekonštrukciu autobusových zastávok
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Článok V.
Služby v oblasti ostatných činností
Služby v oblasti ostatných činností zahŕňajú :
a) projektovanie ostatných komunikácií
b) ostatné práce podľa požiadaviek objednávateľa
c) nepretržitá spravodajská služba- podľa finančných možností objednávateľa
Článok VI.
Čas plnenia zmluvy a spôsob preberania, odstúpenie od zmluvy
1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú : 48 mesiacov od jej uzatvorenia.
2. Objednávateľ môže od tejto zmluvy odstúpiť v zmysle ustanovení § 344 – 351 Obchodného
zákonníka, pričom závažným porušením zmluvných povinností poskytovateľa je najmä
nedodržanie časových limitov pre zabezpečenie zjazdnosti a schodnosti pre komunikácie
a pešie ťahy podľa poradia dôležitosti v zmysle schváleného Operačného plánu zimnej
údržby.
3. Ktorákoľvek zo zmluvných strán je oprávnená túto zmluvu vypovedať v trojjmesačnej
výpovednej dobe aj bez uvedenia dôvodu, pričom výpovedná doba začína plynúť prvým dňom
nasledujúceho mesiaca po doručení výpovede.
4. Zmluvné strany sa dohodli, že odborný pracovník poskytovateľa a odborný pracovník
objednávateľa (zástupca Odboru dopravy Mesta Žilina) vykonajú pravidelne, min. 2x za
mesiac prehliadku miestnych komunikácií, z prehliadky pracovník zhotoviteľa napíše záznam
a odborný pracovník objednávateľa spracuje harmonogram opráv, ktorý pravidelne aktualizuje
a doplní na základe záznamov z prehliadky, ktorý je pre poskytovateľa záväzný pre
zapracovanie do mesačného rozpisu prác.
5. V priebehu bežného roka je základným nástrojom riadenia procesu u objednávateľa mesačný
rozpis prác pre nasledujúci mesiac, ktorý je poskytovateľ povinný predložiť elektronickou
poštou odboru dopravy objednávateľa vždy najneskoršie do 25. dňa predchádzajúceho
mesiaca, ktorý odbor dopravy elektronickou poštou potvrdí, prípadne doplní najneskôr
posledný deň v mesiaci.
6. Na základe mesačného rozpisu prác predloží poskytovateľ odboru dopravy objednávateľa
elektronickou poštou vždy najneskôr vo štvrtok predchádzajúceho týždňa pred týždňom
samotného výkonu prác týždenný operatívny rozpis prác s uvedením konkrétneho miesta
plnenia (ulica, verejné priestranstvo). Tento návrh odbor dopravy objednávateľa potvrdí,
prípadne upraví poskytovateľovi elektronickou poštou do konca pracovnej doby nasledujúci
deň po prevzatí návrhu. V prípadoch, že vyššie uvedené dni pripadnú na deň pracovného
pokoja posúvajú sa úkony, ktoré majú dotknutí vykonať o jeden deň vopred. Potvrdenie,
prípadne upravenie takéhoto rozpisu objednávateľom sa považuje za uzavretie čiastkovej
zmluvy o dielo podľa § 536 a nasl. ObZ.
7. Poskytovateľ je povinný do 9.00 hod. nasledujúceho pracovného dňa zaslať výkaz
vykonaných prác (pracovný výkaz) za predchádzajúci deň odboru dopravy objednávateľa
elektronickou poštou. Zodpovední zamestnanci odboru dopravy objednávateľa potvrdia
poskytovateľovi vykonané práce najneskôr do 2 pracovných dní ktoré nasledujú po dni
doručenia pracovného výkazu a to elektronickou poštou. Takto potvrdené vykonané práce
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budú podkladom pre mesačnú fakturáciu, ktorý je zhotoviteľ povinný zaslať do 8 dňa
nasledujúceho mesiaca.
8. Zmena termínu dodávky sa môže uskutočniť len po obojstrannej dohode. Ak nedôjde k
dohode o náhradnom termíne dodávky, môže ktorákoľvek zo strán od zmluvy odstúpiť.
9. Objednávateľ je oprávnený požadovať od zhotoviteľa aby na základe písomných, alebo
elektronických objednávok zahrnul do rozpisov prác podľa bodu 5 a 6 aj práce v súlade
s predmetom plnenia o ktorých sa objednávateľ dozvie zo svojej činnosti alebo iných podnetov
a to tak aby boli vykonané v lehote určenej objednávateľom.
10. Kontrolu plnenia predmetu tejto zmluvy je objednávateľ oprávnený vykonávať pravidelne,
pričom o zodpovedajúcom výsledku, resp. o prípadných nedostatkoch bude objednávateľ po
vykonaní kontroly bezodkladne informovať zhotoviteľa.
11. V prípade ak objednávateľ oznámi zhotoviteľovi, že poskytnuté služby majú nedostatky, je
zhotoviteľ povinný bezodkladne tieto nedostatky odstrániť a ich odstránenie následne oznámiť
objednávateľovi. Objednávateľ zhotoviteľovi potvrdí zrealizované práce a služby až po
odstránení týchto nedostatkov.
12. Pre kontrolu a preberanie rozsahu a kvality realizovaných služieb objednávateľ určí
zodpovedného zástupcu, ktorého osobu včas oznámi zhotoviteľovi.

Článok VII.
Cena za poskytnuté služby a platobné podmienky
1. Cena za poskytnutú službu sa uzatvára podľa vysúťaženej ceny vo verejnom obstarávaní
nadlimitnej zákazky, pričom cenník je ako príloha neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.
2. Pri dodaní služby zhotoviteľ vystaví v súlade s platnými predpismi raz mesačne faktúru so
všetkými náležitosťami daňového dokladu ktorú do 8 dňa nasledujúceho mesiaca zašle spolu
s kópiou podkladov podľa čl. VI bod. 7 objednávateľovi.
3. Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa doručenia objednávateľovi.
4. V prípade, že daňový doklad bude obsahovať nesprávne alebo neúplné údaje, alebo ak bude
predložený bez príslušných podkladov podľa čl. VI bod. 7, objednávateľ je oprávnený ho vrátiť
na doplnenie. Zhotoviteľ je povinný daňový doklad podľa charakteru a nedostatku doplniť resp.
vystaviť nový.
5. Oprávneným vrátením daňového dokladu – faktúry prestáva plynúť doba jej splatnosti, pričom
táto začína plynúť znova odo dňa doručenia opraveného daňového dokladu – faktúry.

Článok VIII.
Spolupráca a informovanie.
1. K účelu komunikácie objednávateľa s poskytovateľom určí objednávateľ svojho zodpovedného
zástupcu, s ktorým bude zhotoviteľ oboznámený ihneď po podpísaní tejto zmluvy.
2. Pri vykonávaní diela postupuje poskytovateľ samostatne s prihliadnutím na odborné pokyny
a inštrukcie zo strany dohodnutého zástupcu objednávateľa.
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3. Účastníci tejto zmluvy sa zaväzujú poskytnúť si všetku potrebnú súčinnosť tak, aby bol
predmet tejto zmluvy plnený včas, priebežne, v potrebnom rozsahu a primeranej kvalite.
4. Objednávateľ sa zaväzuje, že zaistí poskytovateľovi prístup k objektom tvoriacim predmet
plnenia a umožní mu prevádzať dohodnuté práce.
5. Pri realizácii prác je poskytovateľ povinný počínať si s odbornou starostlivosťou, chrániť
záujmy a majetok objednávateľa a tretích osôb a v maximálnej možnej miere obmedziť
negatívne dopady predmetnej činnosti na okolie. Poskytovateľ sa zaväzuje udržiavať
poriadok, neobťažovať okolie neprimeraným hlukom a prachom
6. Poskytovateľ bude pri plnení predmetu zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou.
Zaväzuje sa dodržiavať všeobecné záväzné predpisy, technické normy a podmienky tejto
zmluvy.
Článok IX.
Zmluvná pokuta
1. V prípade omeškania poskytovateľa (t.j. nedodržania dohodnutého termínu) s uskutočnením
predmetu plnenia okrem prípadov podľa nasledujúceho bodu, sa poskytovateľ zaväzuje
zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z celkovej ceny služby v ktorom je
v omeškaní, za každý aj začatý deň omeškania .
2. Za každé jednotlivé závažné porušenie zmluvných povinností poskytovateľa v zmysle čl. VI.
bod 2. tejto zmluvy, sa poskytovateľ zaväzuje zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo
výške 2000 €.
3. V prípade omeškania objednávateľa so zaplatením dohodnutej ceny diela sa objednávateľ
zaväzuje zaplatiť poskytovateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z dlžnej sumy, za každý aj
začatý deň omeškania.
4. Zmluvná pokuta je splatná do 15-tich dní odo dňa porušenia povinnosti, ktoré zakladá nárok
na zmluvnú pokutu. Uplatnením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok na náhradu škody.
5. Právne vzťahy z tejto zmluvy sa spravujú príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.
Článok X.
Zodpovednosť za kvalitu poskytovaných služieb, záručná doba a podmienky záručného
a pozáručného servisu
1. Poskytovateľ sa zaväzuje poskytovať služby podľa tejto zmluvy s odbornou starostlivosťou s
vyvinutím maximálneho úsilia na dosiahnutie účelu tejto zmluvy a zároveň prehlasuje, že
disponuje potrebnými prostriedkami na riadne plnenie svojich záväzkov z tejto zmluvy tak, aby
jeho plnenie podľa tejto zmluvy spĺňalo kritériá zabezpečenia zjazdnosti podľa príslušných
ustanovení zákona č. 135/1964 Zb. o pozemných komunikáciách, vyhlášky č. 35/1984 Zb. ako
aj všetkých ostatných relevantných právnych predpisov.
2. Záručná doba začína plynúť dňom odovzdania a prevzatia predmetu plnenia objednávateľom
a trvá 24 mesiacov.

Mesto Žilina, Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina, 2013

36

3. Poskytovateľ sa zaväzuje, že zistené a reklamované vady diela (vady poskytnutých služieb)
odstráni bez zbytočného odkladu, najneskoršie však v termíne do 7 pracovných dní.
Odstránenie vád v dohodnutej dobe je v zodpovednosti a na priamy náklad poskytovateľa .
4. Zmluvné strany sa dohodli, že sa pri zodpovednosti za škody riadia všeobecne záväznými
právnymi predpismi, najmä §373 až §386 Obchodného zákonníka.
5. Každá zmluvná strana zodpovedá druhej zmluvnej strane za škody, ktoré tejto preukázateľne
spôsobil jej zamestnanec alebo tretia osoba, ktorá konala na základe jej poverenia.

6. Zmluvné strany sa dohodli, že nebezpečenstvo škody na objekte na ktorom sa poskytuje
služba prechádza na poskytovateľa okamihom nástupu na prácu podľa pracovného výkazu
zhotoviteľa a z poskytovateľa na objednávateľa prechádza okamihom prevzatia služby
objednávateľom.
7. Pokiaľ vadne vykonanou prácou poskytovateľa alebo jeho nečinnosťou ktorá je porušením
povinnosti podľa tejto zmluvy, vznikne na komunikácii taká závada resp. stav, ktorým bude jej
užívateľovi spôsobená škoda a užívateľ (poškodený) si uplatní jej náhradu voči
objednávateľovi ako vlastníkovi komunikácie, objednávateľ je oprávnený uplatniť si regresným
postihom voči poskytovateľovi náhradu celej výšky škody ktorú bude povinný poškodenému
nahradiť a poskytovateľ sa zaväzuje ju objednávateľovi v celom rozsahu zaplatiť, a to do 15
dní od písomnej výzvy na jej zaplatenie.
Článok XI.
Záverečné ustanovenia
1. Zmluvu je možné meniť a doplňovať po dohode zmluvných strán formou písomných dodatkov
k tejto zmluve, podpísaných obidvomi zmluvnými stranami.
2. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvomi zmluvnými stranami.
3. Táto zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia podľa § 47a
Občianskeho zákonníka.
4. Doručením akýchkoľvek písomností na základe tejto zmluvy alebo v súvislosti s touto zmluvou
sa rozumie doručenie písomnosti doporučene poštou s doručenkou, doručenie kuriérom alebo
osobné doručenie príslušnej zmluvnej strane. Za deň doručenia písomnosti sa považuje aj
deň, v ktorý zmluvná strana, ktorá je adresátom, odoprie doručovanú písomnosť prevziať
alebo, v ktorý márne uplynie najmenej desaťdňová úložná doba pre vyzdvihnutie si zásielky
na pošte, doručovanej poštou zmluvnej strane, alebo v ktorý je na zásielke doručovanej
poštou zmluvnej strane, preukázateľne zamestnancom pošty vyznačená poznámka, že
„adresát sa odsťahoval“, „adresát je neznámy“ alebo iná poznámka podobného významu. Pre
potreby doručovania prostredníctvom pošty sa použijú adresy zmluvných strán uvedené pri
identifikačných údajoch zmluvných strán v úvode tejto zmluvy, ibaže odosielajúcej zmluvnej
strane adresát písomnosti oznámil novú adresu trvalého pobytu, sídla, prípadne inú adresu
určenú na doručovanie písomností; v takomto prípade je pre doručovanie rozhodujúca nová
adresa riadne oznámená zmluvnej strane pred odosielaním písomnosti.
5. Zmluva je vyhotovená vo troch exemplároch s platnosťou originálu, z ktorých objednávateľ
preberá dve a poskytovateľ jedno vyhotovenie.
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6. Zmluvné strany prehlasujú, že si zmluvu prečítali a s jej obsahom súhlasia, čo potvrdzujú
svojimi podpismi

V .................... dňa ..............

V Žiline dňa .....................

Za poskytovateľa:

Za objednávateľa:

.............................................

................................................
Ing. Igor Choma
primátor
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