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MESTO ŽILINA

Námestie obetí komunizmu 1, 01131 Žilina
Postup zadávania podlimitnej zákazky podľa § 113 – §116 zákona č. 343/2015 Z. z. o
verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon
o VO”) bez uplatnenia e-aukcie

SÚŤAŽNÉ PODKLADY
NÁZOV ZÁKAZKY:

Doplnenie vodorovného a zvislého dopravného značenia.
STAVEBNÉ PRÁCE

A.1 POKYNY PRE UCHÁDZAČOV
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A.1 POKYNY PRE UCHÁDZAČOV
Časť I.
VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE
1. Identifikácia verejného obstarávateľa
Mesto Žilina
IČO: 00321796
Námestie obetí komunizmu 1, 01131 Žilina
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Peter Rolko
Telefón: 041/7063116
Fax: Email: peter.rolko@zilina.sk
Webové sídlo (internetová adresa): http://www.zilina.sk
Kontaktná osoba vo veciach procesných: Mgr. Ing. Drahoslav Lörinc
Telefón: 0903804008, E-mail: drahoslorinc@stonline.sk
Kontaktná osoba vo veciach odborných a technických: Ing. Peter Rolko
Telefón: 041/7063116, E-mail: peter.rolko@zilina.sk

2. PREDMET ZÁKAZKY
Predmetom zákazky je údržba a oprava vodorovného a zvislého dopravného značenia,
realizácia nového vodorovného dopravného značenia, osadenie nového zvislého dopravného
značenia, prenájom prenosného dopravného značenia a zariadení na území mesta Žilina
(detailnejšia špecifikácia je uvedená v súťažných podkladoch).
Predpokladaný finančný náklad :
Cena bez DPH
+ DPH
Cena spolu

:
:
:

733 333,33 Eur
146 666,67 Eur
880 000,00 Eur

Požadovaná doba plnenia:
48 mesiacov
Podrobnejšie vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v opise predmetu zákazky, ktorý je
súčasťou súťažných podkladov.
Nomenklatúra CPV
Hlavný slovník:
45233221-4
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3. KOMPLEXNOSŤ PREDMETU ZÁKAZKY
3.1 Predmet zákazky nie je rozdelený na samostatné časti z dôvodu zachovania kontinuity
vykonávaných činností s dôrazom na dodržateľnosť inštitútov záruk a reklamácií.
Uchádzač predloží svoju ponuku na celý rozsah predmetu zákazky, podľa týchto
súťažných podkladov.
3.2 Verejný obstarávateľ nepripúšťa predloženie ponuky len na niektorú položku alebo časť
požadovaného rozsahu prác predmetu zákazky. Zároveň verejný obstarávateľ nepovoľuje
predložiť variantné riešenie vo vzťahu k požadovanému predmetu zákazky. Ak súčasťou
ponuky bude aj variantné riešenie, nebude takéto variantné riešenie zaradené do
vyhodnotenia a bude sa naň hľadieť, akoby nebolo predložené.
4. ZDROJ FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV
4.1 Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtu verejného obstarávateľa. Verejný
obstarávateľ neposkytne na plnenie predmetu zmluvy preddavok. Platba sa bude
realizovať mesačne bezhotovostným platobným stykom na základe vystavenej faktúry so
splatnosťou do 30 dní od jej doručenia verejnému obstarávateľovi.
4.2 Faktúra bude vystavená za preukázateľne vykonané práce doložené súpisom prác a
dodávok potvrdených zodpovedným zástupcom verejného obstarávateľa.
5

MIESTO A TERMÍN DODANIA PREDMETU ZÁKAZKY

5.1 Miestom plnenia je Slovenská republika, Katastrálne územie mesta Žilina.
5.2

6

Termín vykonania diela: Predpokladaná doba vykonávania prác je 48 mesiacov od
nadobudnutia účinnosti zmluvy o dielo.

DRUH ZÁKAZKY/ZMLUVA

6.1

Zákazka sa považuje za zákazku na uskutočnenie stavebných prác.

6.2

Výsledkom obstarávania bude uzavretá zmluva o dielo podľa ustanovení § 536 a nasl.
zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov – Obchodného zákonníka
(ďalej aj len „zmluva“).

6.3

Podrobné vymedzenie záväzných zmluvných podmienok na poskytnutie požadovaného
predmetu zákazky, ktoré musia byť obsiahnuté v uzatvorenej zmluve a ktoré nie je
prípustné meniť, je uvedené v časti „B.3. – Obchodné podmienky“ a v „Prílohe C –
Návrh ZoD“ súťažných podkladov.

7
7.1

OPRÁVNENÝ UCHÁDZAČ
Uchádzačom môže byť fyzická osoba alebo právnická osoba vystupujúca voči
verejnému obstarávateľovi samostatne alebo skupina fyzických osôb/právnických osôb
vystupujúcich voči verejnému obstarávateľovi spoločne. Za účelom zabezpečenia
riadneho plnenia zmluvy verejný obstarávateľ bude od úspešného uchádzača, ktorý
bude skupinou podľa § 37 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní, pred
uzavretím zmluvy požadovať, aby členovia tejto skupiny dodávateľov vytvorili medzi
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sebou právny vzťah, z ktorého obsahu musí vyplývať, že členovia skupiny dodávateľov,
teda subjekty na strane dodávateľa, zodpovedajú za plnenie záväzkov vyplývajúcich zo
zmluvy voči verejnému obstarávateľovi spoločne a nerozdielne. Musí byť tiež zrejmé,
ktorý člen skupiny dodávateľov je oprávnený za skupinu dodávateľov konať. Skupina
dodávateľov je povinná určiť jedného z členov skupiny dodávateľov pre účely
komunikácie s verejným obstarávateľom počas tohto verejného obstarávania a počas
plnenia zmluvy (príloha „E“)
7.2

Originál alebo úradne osvedčenú kópiu tejto zmluvy, resp. dokumentácie preukazujúcej
vytvorenie právnych vzťahov medzi členmi skupiny dodávateľov, musí úspešný
uchádzač poskytnúť verejnému obstarávateľovi najneskôr k momentu uzatvorenia
zmluvy.

7.3

V prípade, že je uchádzačom skupina dodávateľov , takýto uchádzač je povinný
v ponuke predložiť doklad podpísaný všetkými členmi skupiny dodávateľov o určení
vedúceho člena skupiny, ktorý bude oprávnený prijímať pokyny za všetkých a konať
mene všetkých ostatných členov skupiny v súvislosti so zadávaním tejto zákazky.

7.4

V prípade zmeny subdodávateľa počas plnenia zmluvy je úspešný uchádzač povinný
postupovať v súlade s ustanoveniami Zmluvy o dielo, ktorá tvorí súčasť týchto
súťažných podkladov v nadväznosti na ustavenovenia § 41 ods. 4 zákona.

7.5

Uchádzač nemôže byť v tom istom postupe zadávania zákazky aj členom skupiny
dodávateľov, ktorá predkladaná ponuku. Verejný obstarávateľ vylúči uchádzača, ktorý
je súčasne členom skupiny dodávateľov v zmysle § 49 ods. 7 zákona o VO.

8. VYUŽITIE SUBDODÁVATEĽOV
8.1

Uchádzač v ponuke uvedie v zmysle § 41 ods. 1 písm. a) zákona o VO podiel zákazky,
ktorý má v úmysle zadať subdodávateľom, navrhovaných subdodávateľov a predmety
subdodávok (Príloha – Vyhlásenie uchádzača k zadávaniu zákazky tretím osobám).

8.2

Verejný obstarávateľ v zmysle § 41 ods. 3 zákona o VO požaduje aby úspešný uchádzač
v rámci poskytnutia riadnej súčinnosti potrebnej na uzavretie zmluvy, najneskôr v
čase uzavretia zmluvy, uviedol údaje o všetkých známych subdodávateľoch v rozsahu:
názov subdodávateľa, IČO, predmet subdodávky, percentuálny podiel subdodávky vo
vzťahu k Dielu, ako aj údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu
meno a priezvisko, adresa pobytu a dátum narodenia. Úspešný uchádzač je povinný
tieto údaje o všetkých známych subdodávateľoch uviesť vo forme prílohy k zmluve o
dielo - Zoznam subdodávateľov, ktorá bude tvoriť jej neoddeliteľnú prílohu.

8.3

Subdodávateľ musí spľňať podmienky osobného postavenia a ak ide o subdodávateľa,
ktorému vzhľadom na hodnotu plnenia vzniká zákonná povinnosť registrácie, je
povinný mať zapísaných konečných užívateľov výhod v registri partnerov verejného
sektora najneskôr v čase uzavretia zmluvy medzi úspešným uchádzačom a verejným
obstarávateľom.

8.4

Pravidlá pre zmenu subdodávateľov počas plnenia zmluvy.
V prípade zmeny subdodávateľa počas trvania zmluvy medzi verejným obstarávateľom
a úspešným uchádzačom je povinný úspešný uchádzač najneskôr tri dni pred dňom
plánovanej zmeny subdodávateľa oznámiť verejnému obstarávateľovi túto plánovanú
zmenu s uvedením nasledovných informácií:
- výpis z Obchodného registra, resp. živnostenského registra navrhovaného
subdodávateľa,
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- navrhovaný podiel plnenia subdodávateľa vo vecnom a finančnom vyjadrení,
- dôvod navrhovanej zmeny
Navrhovaný subdodávateľ musí byť oprávnený k plneniu príslušnej časti zákazky,
ktorú bude realizovať a musí spľňať všetky podnienky uvedené v bode 8.3.
8.5 V prípade porušenia ktorejkoľvek z povinností týkajúcej sa subdodávateľov alebo ich
zmeny (napr. neoznámenie zmeny subdodávateľa alebo využitie subdodávateľa, ktorý
nemá oprávnenie k tej časti predmetu zákazky, ktorý má subdodávateľ plniť), má
verejný obstarávateľ právo odstúpiť od zmluvy medzi verejným obstarávateľom a
úspešným uchádzačom a má nárok na zmluvnú pokutu vo výške 5% z ceny predmetu
zákazky za každé porušenie ktorejkoľvek z vyššie uvedených povinností a to aj
opakovane.
9. VARIANTNÉ RIEŠENIE
9.1. Neumožňuje sa predložiť variantné riešenie.
9.2. Ak súčasťou ponuky bude aj variantné riešenie, nebude zaradené takéto variantné
riešenie zaradené do vyhodnotenia a bude sa naň hľadieť akoby nebolo predložené.

10. LEHOTA VIAZANOSTI PONUKY
10.1. Uchádzač je svojou ponukou viazaný do uplynutia lehoty viazanosti ponúk
stanovenej verejným obstarávateľom, t.j. do 30.06.2018.
10.2. Uchádzači sú svojou ponukou viazaní do uplynutia verejným obstarávateľom
oznámenej a primerane predĺženej lehoty viazanosti ponúk podľa bodu 10.1.

11. NÁKLADY NA PONUKU
11.1. Všetky náklady a výdavky, spojené s prípravou a predložením ponuky, znáša
uchádzač bez akéhokoľvek finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi.
11.2. Ponuky doručené a predložené v lehote na predkladanie ponúk sa uchádzačom
nevracajú. Zostávajú ako súčasť dokumentácie vyhlásenej podlimitnej zákazky.
Časť II
KOMUNIKÁCIA A VYSVETĽOVANIE
12.

KOMUNIKÁCIA
MEDZI
A ZÁUJEMCAMI/UCHÁDZAČMI

VEREJNÝM

OBSTARÁVATEĽOM

12.1. Komunikácia sa uskutočňuje spôsobom, ktorý zabezpečí úplnosť a obsah údajov
uvedených v ponuke a zaručí ochranu dôverných a osobných údajov uvedených v
tomto dokumente. Obstarávateľ nesmie preskúmavať obsah ponuky pred uplynutím
lehoty určenej na jej predloženie. Poskytovanie vysvetlení a iné dorozumievanie
(ďalej len „informácie“) medzi verejným obstarávateľom a uchádzačmi, sa bude
uskutočňovať písomnou formou alebo elektronicky.
12.2. Pri čo najskoršom/najrýchlejšom poskytnutí informácií spôsobom, ktorým nemožno
trvalo zachytiť ich obsah, najmä telefonicky, faxom, elektronicky alebo ich
kombináciou, alebo podaných elektronickými prostriedkami bez zaručeného
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elektronického podpisu podľa osobitného zákona, doručia sa tieto informácie aj v
listinnej forme najneskôr do 3 (troch) dní odo dňa odoslania tejto informácie.
12.3. Pri zistení rozdielov medzi obsahom informácie poskytnutej spôsobom, ktorým
nemožno trvalo zachytiť jej obsah alebo podanej elektronickými prostriedkami bez
zaručeného elektronického podpisu podľa osobitného zákona a informácie
vyhotovenej v listinnej forme, doručenej osobne alebo poštovou zásielkou,
rozhodujúca je listinná forma.
12.4 Komunikácia súvisiaca s oznámením o vylúčení, informáciou o výsledku
vyhodnotenia ponúk, výsledok vybavenia žiadosti o nápravu s odôvodnením a
oznámenie o zamietnutí žiadosti o nápravu s odôvodnením sa uskutoční výhradne
písomnou listinnou formou prostredníctvom pošty.
12.5

Verejný obstarávateľ bude doručovať písomnosti záujemcom/uchádzačom
prostredníctvom pošty alebo inej doručovacej služby alebo osobne. Pravidlá pre
doručovanie - zásielka sa považuje za doručenú uchádzačovi okamihom jej prevzatia.
Zásielka sa považuje za doručenú aj vtedy, ak jej adresát bude mať objektívnu
možnosť oboznámiť sa s jej obsahom, t.j. ako náhle sa dostane zásielka do sféry jeho
dispozície, v takom prípade sa za okamih doručenia považuje deň nasledujúci po
uložení zásielky na pošte. Zásielka sa považuje za doručenú aj v prípade, že ju
adresát prevziať odmietol, a to okamihom odmietnutia.

12.6 V súlade so zákonom o verejnom obstarávaní sa žiadosťou o účasť rozumie písomná
žiadosť o poskytnutie súťažných podkladov.
12.7 Všetky vysvetlenia súťažných podkladov, rovnako ako kladné vybavenia žiadosti o
nápravu, verejný obstarávateľ súčasne zverejní v profile obstarávateľa.
13. VYSVETĽOVANIE A DOPLNENIE SÚŤAŽNÝCH PODKLADOV
13.1.
V prípade potreby objasnenia podmienok, uvedených v súťažných podkladoch
alebo iných dokumentoch poskytnutých obstarávateľom v lehote na predkladanie
ponúk, môže ktorýkoľvek zo záujemcov požiadať o ich vysvetlenie priamo u
zodpovednej osoby:
Eurokonzult, s.r.o.
Mgr. Ing. Drahoslav Lörinc
Kubínska 1104/4, 010 08 Žilina
Tel: 0903804008
e-mail: drahoslorinc@stonline.sk
13.2. Vysvetlenie informácií uvedených vo výzve na predkladanie ponúk, v súťažných
podkladoch alebo v inej sprievodnej dokumentácií verejný obstarávateľ bezodkladne
oznámi všetkým záujemcom, najneskôr však tri pracovné dni pred uplynutím lehoty
na predkladanie ponúk za predpokladu, že o vysvetlenie sa požiada dostatočne
vopred.
13.3 Verejný obstarávateľ primerane predĺži lehotu na predkladanie ponúk, ak vysvetlenie
informácií potrebných na vypracovanie ponuky alebo na preukázanie splnenia
podmienok účasti nie je poskytnuté v lehote podľa bodu 13.2 aj napriek tomu, že
bolo vyžiadané dostatočne vopred alebo - v dokumentoch potrebných na
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vypracovanie ponuky alebo na preukázanie splnenia podmienok účasti vykoná
podstatnú zmenu.
13.5 Ak si vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky záujemca alebo
uchádzač nevyžiadal dostatočne vopred alebo jeho význam je z hľadiska prípravy
ponuky nepodstatný, obstarávateľ nie je povinný predĺžiť lehotu na predkladanie
ponúk.
14. OBHLIADKA MIESTA PLNENIA PREDMETU ZÁKAZKY
14.1. Obhliadku miest realizácie stavebných prác verejný obstarávateľ neorganizuje.
Odporúča sa potenciálnym záujemcom vykonať individuálne oboznámenie sa
s miestami uskutočnenia stavebných prác.
Časť III
PRÍPRAVA PONUKY
15. JAZYK PONUKY
15.1. Ponuka a ďalšie doklady a dokumenty vo verejnom obstarávaní musia byť
predložené v štátnom – slovenskom jazyku. Verejný obstarávateľ uzná ponuku a
doklady predložené i v českom jazyku.
15.2. Ak ponuku predkladá uchádzač alebo záujemca so sídlom mimo územia Slovenskej
republiky, musí predložiť doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti v
pôvodnom jazyku a súčasne musia byť preložené do štátneho jazyka SR. Ak sa zistí
rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je úradný preklad v štátnom jazyku SR. Tieto
skutočnosti neplatia pre ponuky predložené v českom jazyku.

16 VYHOTOVENIE PONUKY
16.1 Vyhotovenie ponuky:
Ponuka musí byť vyhotovená v listinnej písomnej forme, a to písacím strojom alebo
tlačiarňou počítača, perom s nezmazateľným atramentom. Ponuka sa predkladá v
samostatnom nepriehľadnom obale. Obal musí byť uzatvorený a musí obsahovať
údaje:
o
o
o
o

adresu verejného obstarávateľa uvedenú v bode 19.2
adresu uchádzača – názov alebo obchodné meno, adresa sídla alebo miesta
podnikania
označenie „Súťaž – neotvárať“
označenie heslom postupu podlimitnej zákazky: „Dopravné značenie“.

Verejný obstarávateľ požaduje podpísať ponuku štatutárnym orgánom, alebo členom
štatutárneho orgánu alebo iným zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený konať v
mene uchádzača v záväzkových vzťahoch,
16.2 Verejný obstarávateľ požaduje, v prípade uchádzača preukazujúceho splnenie
podmienok účasti v zmysle § 39 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní Jednotným
európskym dokumentom, aby vo svojej ponuke predložil Štandardný formulár
jednotného európskeho dokumentu, ktorý je súčasťou súťažných podkladov (príloha
„I“).
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Potvrdenia, doklady a iné dokumenty tvoriace ponuku časti „Ostatné“, požadované
vo výzve na predkladanie ponúk, prostredníctvom ktorej bol postup podlimitnej
zákazky vyhlásený a v týchto súťažných podkladoch, musia byť v ponuke predložené
v listinnej podobe ako originály alebo ich úradne osvedčené kópie, pokiaľ nie je
určené inak.
16.3 Doklady a dokumenty vyhotovené uchádzačom musia byť podpísané uchádzačom
alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača, v prípade skupiny dodávateľov musia
byť podpísané každým členom skupiny dodávateľov alebo osobou oprávnenou konať
za každého člena skupiny dodávateľov.
Doklady vystavené iným subjektom alebo úradom uchádzač podpisovať nemusí.
16.4. Odporúča sa
ponuku pevne zviazať, aby nebola rozoberateľná, nedošlo k
neoprávnenej manipulácii s jednotlivými listami ponuky a tvorila jeden celo

17 OBSAH PONUKY
17.1

Ponuka predložená uchádzačom musí v minimálnom rozsahu obsahovať:

-

Zoznam predloženej dokumentácie – sprievodný list;

-

Identifikačné údaje uchádzača: vyplnená príloha „D“ týchto súťažných podkladov;

-

Doklady a dokumenty tvoriace obsah podmienok účasti v zmysle výzvy na
predkladanie ponúk na predmet zákazky a časti A.2 týchto súťažných podkladov,
musia byť predložené ako originály alebo úradne overené kópie týchto dokladov alebo
dokumentov. Na každom dokumente, u ktorého je to požadované, musí byť čitateľný
dátum vyhotovenia, alebo overenia za účelom splnenia podmienky. Ako dôkazné
doklady budú akceptované aj ekvivalentné doklady, resp. čestné vyhlásenie uchádzača
nahradzujúce niektorý chýbajúci doklad;

-

Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti v rozsahu stanovenom v časti A.2
týchto SP môžu byť nahradené jednotným európskym dokumentom podľa § 39 ods. 1
zákona o VO v zmysle bodu 34.2 časti A.1 týchto SP;

-

Jednotný európsky dokument (Príloha „E“), ktorý musí byť podpísaný dotknutým
subjektom;

-

Vyhlásenie uchádzača (štatutárneho orgánu) - Príloha „A“; s nasledovným obsahom:
uchádzač súhlasí so znením obchodných podmienok a všetkých ďalších podmienok
obsiahnutých v súťažných podkladoch, vzťahujúcich sa na obstaranie predmetnej
zákazky;

-

Vyhlásenie uchádzača (Príloha „G“), ktoré musí byť podpísané uchádzačom, alebo
osobou oprávnenou konať v mene uchádzača;

-

Návrh zmluvy o dielo v požadovanej štruktúre bez uvedenia cien (Príloha „C“);

-

V prípade angažovania subdodávateľ/ov na zhotovovaní diela verejný obstarávateľ
požaduje vypísaný a štatutárom podpísaný zoznam subdodávateľov (Príloha „H“)
súťažných podkladov s uvedením % podielu na celkovom objeme diela;

-

Súhlas so spracovaním osobných údajov (Príloha „B“) podľa bodu 23.4 časti A.1
týchto súťažných podkladov, ak je to potrebné;
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-

V prípade skupiny dodávateľov, čestné vyhlásenie skupiny dodávateľov, podpísané
všetkými členmi skupiny alebo osobou/osobami oprávnenými konať (oprávnená
osoba/osoby preukazuje/preukazujú svoje oprávnenie konať priloženou plnou mocou)
v danej veci za každého člena skupiny, v ktorom vyhlásia, že v prípade prijatia ich
ponuky verejným obstarávateľom sa zaväzujú, že pred uzavretím zmluvy o dielo
v zmysle podmienok zákazky, uvedených v týchto súťažných podkladoch, predložia
verejnému obstarávateľovi zmluvu, ktorá bude zaväzovať zmluvné strany aby ručili za
plnenie zmluvy spoločne a nerozdielne za záväzky voči objednávateľovi, vzniknuté
pri realizácii diela;

-

V prípade skupiny dodávateľov musí byť súčasťou ponuky aj osobitné písomné
splnomocnenie pre člena skupiny dodávateľov na komunikáciu s verejným
obstarávateľom v mene skupiny dodávateľov a právne úkony v mene skupiny
dodávateľov v rámci celého procesu verejného obstarávania. Úkony splnomocneného
zástupcu za skupinu dodávateľov budú voči verejnému obstarávateľovi záväzné.
Písomné splnomocnenie musí byť podpísané všetkými členmi skupiny dodávateľov
(príloha „E“ týchto súťažných podkladov);

-

ocenené tabuľky požadovaných výkonov B.1, B.2 a B.3, uchádzač predloží ponuku na
celý predmet obstarávania;

-

návrh na plnenie kritéria podľa týchto súťažných podkladov časti A.3 Kritériá na
vyhodnotenie ponúk a pravidlá ich uplatnenia – viď SP Príloha „F“ - Návrh na
plnenie kritéria;

-

Návrh zmluvy o dielo v požadovanej štruktúre s uvedením cien (Príloha „C“);

17.2 Uchádzač predloží ponuku v jednom origináli a zároveň predloží ponuku v jednom
vyhotovení aj v elektronickej forme na CD/DVD nosiči vo formáte .pdf .
17.3 Verejný obstarávateľ je pri zasielaní ponúk je povinný zachovať mlčanlivosť o
obchodnom tajomstve a o informáciách označených ako dôverné, ktoré im uchádzač
alebo záujemca poskytol podľa § 20 zákona. Uchádzač je oprávnený označiť vo svojej
ponuke tie časti ponuky, ktoré spĺňajú definíciu obchodného tajomstva podľa §17
Obchodného zákonníka a zároveň sa nejedná o informáciu v zmysle §10 ods. 2 písm. c)
zákona č. 211/2001 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

18 MENA A CENY UVÁDZANÉ V PONUKE
18.1 Navrhovaná zmluvná cena musí byť stanovená podľa 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 o cenách a podľa kapitoly B.2 Spôsob určenia ceny.
18.2 Uchádzačom navrhovaný návrh na plnenie kritéria - zmluvná cena za predmet
zákazky bude vyjadrená v mene EUR s DPH.
18.3 Ak je uchádzač platiteľom dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“), navrhovanú
zmluvnú cenu uvedie v zložení:
navrhovaná zmluvná cena v EUR bez DPH,
sadzba DPH v % a výška DPH v EUR,
navrhovaná zmluvná cena v EUR s DPH.
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18.4 Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom. Na
skutočnosť, že nie je platiteľom DPH, upozorní v ponuke. Ak sa uchádzač v priebehu
plnenia zmluvy stane platiteľom DPH, verejný obstarávateľ nebude na túto
skutočnosť prihliadať.
18.5 Uchádzači pri stanovení ceny za predmet zákazky do položiek výkazu výmer
postupujú podľa časti B.2 Spôsob určenia ceny.

Časť IV
PREDKLADANIE PONÚK
19 MIESTO A LEHOTA NA PREDKLADANIE PONÚK
19.1 Lehota na predkladanie ponúk uplynie 28.12.2017 o 10.00 hod. miestneho času.
Ponuku je potrebné predložiť v lehote na predkladanie ponúk. Po uvedenom čase
nebude už uchádzačom umožnené predkladať alebo meniť svoje ponuky.
19.2 Ponuky je potrebné doručiť na adresu verejného obstarávateľa osobne do podateľne
alebo poštou na adresu: Mestský úrad Žilina, Námestie obetí komunizmu 1, 011
31 Žilina.
19.3 Ponuka predložená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk, uvedenej v bode 19.1,
nebude prijatá.

20 PREDLOŽENIE PONUKY
20.1 Každý uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku na predmet zákazky v zmysle
predmetu podnikania zapísaného v oprávnení podnikať. Uchádzač nemôže byť v tom
istom postupe zadávania zákazky členom skupiny dodávateľov, ktorá predkladá
ponuku. Verejný obstarávateľ vylúči ponuku predloženú uchádzačom, ktorý je
súčasne členom skupiny dodávateľov.
20.2 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.). Za
dôverné informácie je na účely zákona o verejnom obstarávaní možné označiť
výhradne technické riešenia a predlohy, návody, výkresy, projektové dokumentácie,
modely, spôsob výpočtu jednotkových cien, a ak sa neuvádzajú jednotkové ceny, ale
len cena, tak aj spôsob výpočtu ceny a vzory.
20.3 Verejný obstarávateľ odporúča záujemcom alebo uchádzačom predložiť ponuku v
dostatočnom časovom predstihu pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk.

21 DOPLNENIE, ZMENA A ODVOLANIE PONUKY
21.1 Počas lehoty na predkladanie ponúk môže uchádzač meniť svoju ponuku, resp. časť
svojej ponuky.
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21.2 Pokiaľ chce uchádzač predloženú ponuku dodatočne doplniť, zmeniť, alebo odvolať
do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk podľa bodu 19.1., doplnenie, zmenu
alebo stiahnutie ponuky je možné vykonať odvolaním pôvodnej ponuky na základe
písomnej žiadosti uchádzača, podpísanej uchádzačom alebo osobou oprávnenou
konať za uchádzača, zaslanej prostredníctvom poštovej zásielky, alebo doručenej
osobne uchádzačom, alebo splnomocnenou osobou uchádzača na adrese verejného
obstarávateľa uvedenej v bode 19.2. Doplnenú, zmenenú alebo inak upravenú
ponuku je potrebné doručiť v lehote na predkladanie ponúk podľa bodu 19.1 a na
adresu podľa bodu 19.2.

ČASŤ V
OTVÁRANIE A VYHODNOTENIE PONÚK
22 OTVÁRANIE PONÚK
22.1 Otváranie ponúk sa uskutoční: dňa 28.12.2017 o 10.30 hod. miestneho času na
adrese: Mestský úrad Žilina, Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina,
miestnosť č. 104, blok A, 1. poschodie a pre uchádzačov je verejné.
22.2 Na otváraní obálok s ponukami sa zverejnia obchodné mená, adresy alebo sídla
všetkých uchádzačov, ktorých ponuky boli doručené v lehote na predkladanie ponúk
a na adresu uvedenú na doručenie ponúk a ich návrhy na plnenie jednotlivých kritérií,
určených verejným obstarávateľom na hodnotenie ponúk. Tieto návrhy sa prečítajú zo
„Formulára návrhov na plnenie kritéria“ určených verejným obstarávateľom na
hodnotenie ponúk, ktoré je každý uchádzač povinný vyplniť podľa údajov v jeho
ponuke a ktoré sú súčasťou jeho ponuky. Verejný obstarávateľ najneskôr do piatich
dní odo dňa otvárania ponúk pošle všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuky
v lehote na predkladanie ponúk a ktorých ponuka nebola vylúčená, zápisnicu
z otvárania ponúk tejto časti ponúk.
22.3 Komisia pri hodnotení splnenia podmienok účasti postupuje podľa § 114 ods. 9,
posudzuje splnenie podmienok účasti podľa § 40 a v súlade s výzvou na
predkladanie ponúk a súťažnými podkladmi a vylúči ponuku, ak nastanú okolnosti
podľa § 40 ods. 6 a ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní. Uchádzač bude
upovedomený o vylúčení jeho ponuky s uvedením dôvodu a lehoty, v ktorej môže
byť podaná námietka podľa § 170 ods. 4 písm. d).
22.4 Platnou ponukou je ponuka, ktorá zároveň neobsahuje žiadne obmedzenia alebo
výhrady, ktoré sú v rozpore s požiadavkami a podmienkami uvedenými verejným
obstarávateľom vo výzve na predloženie ponuky a v týchto súťažných podkladoch.
Ostatné ponuky uchádzačov budú z verejnej súťaže vylúčené.
22.5 Verejný obstarávateľ písomne požiada uchádzača o vysvetlenie alebo doplnenie
predložených dokladov vždy, keď z predložených dokladov nemožno posúdiť ich
platnosť alebo splnenie podmienky účasti, podľa § 40 ods. 4 zákona o verejnom
obstarávaní.
22.6 Uchádzač je povinný doručiť svoje písomné odpovede k otázkam smerujúcim k
vysvetleniu podmienok účasti do piatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti,
pokiaľ verejný obstarávateľ neurčil dlhšiu lehotu.
22.7 Ak bude uchádzač preukazovať splnenie podmienok účasti jednotným európskym
dokumentom podľa § 39 ods. 1 zákona o VO, verejný obstarávateľ v procese
hodnotenia bude hodnotiť predložený dokument, z ktorého je jednoznačne zrejmé, že
spĺňa podmienky účasti stanovené verejným obstarávateľom tak, ako keď uchádzač
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splní podmienky účasti v plnom rozsahu. Verejný obstarávateľ v prípade dôvodných
pochybností o splnení podmienky účasti, aj v prípade predloženia dokumentu,
požiada uchádzača o vysvetlenie, resp. doplnenie jednotného európskeho dokumentu
podľa § 40 ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní.
22.8 Po vyhodnotení splnenia podmienok účasti komisia tak, že posudzuje ponuky vo
väzbe na technické charakteristiky a rozpočet, uverejnené v Opise zákazky a vylúči
ponuky, ktoré nespĺňajú požiadavky na predmet zákazky uvedené vo výzve na
predkladanie ponúk a v súťažných podkladoch.
Komisia vyhodnocuje ponuky podľa kritérií na vyhodnotenie ponúk uvedených vo
výzve na predkladanie ponúk a spôsobom uvedeným v týchto súťažných podkladov.
22.11 Uchádzač môže byť komisiou na vyhodnotenie ponúk požiadaný o písomné
vysvetlenie svojej ponuky. Vysvetlením ponuky nemôže dôjsť k jej zmene. Za
zmenu ponuky sa nepovažuje odstránenie zrejmých chýb v písaní a počítaní.
22.12 Ak sa pri tejto zákazke objaví podľa § 53 ods. 2 zákona mimoriadne nízka ponuka,
komisia písomne požiada uchádzača o podrobnosti týkajúce sa tej časti ponuky, ktoré
sú pre jej cenu podstatné. Uchádzač musí doručiť odôvodnenie nízkej ponuky do
piatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti, pokiaľ komisia neurčila dlhšiu
lehotu.
22.13 Ak uchádzač odôvodňuje mimoriadne nízku ponuku získaním štátnej pomoci, musí
byť schopný v primeranej lehote určenej komisiou preukázať, že mu štátna pomoc
bola poskytnutá v súlade s príslušným právnym predpisom, inak komisia vylúči
ponuku.
22.14 Verejný obstarávateľ podľa § 49 ods. 7 zákona vylúči uchádzača,
- ktorý je v tom istom postupe zadávania zákazky súčasne členom skupiny
dodávateľov, ktorá predkladá ponuku.
- ktorého ponuka nespĺňa požiadavky na predmet zákazky uvedené v dokumentoch
potrebných na vypracovanie ponuky.
- predkladajúceho mimoriadne nízku ponuku v prípadoch uvedených v § 53 ods. 5
zákona.
- z dôvodov stanovených zákonom.
22.15 Verejný obstarávateľ písomne oznámi uchádzačovi jeho vylúčenie s uvedením
dôvodu vylúčenia a lehoty, v ktorej môže byť podaná námietka podľa § 170 ods. 3
písm. d) zákona.
23 DÔVERNOSŤ PROCESU VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
23.1 Informácie, týkajúce sa preskúmania, vysvetlenia, vyhodnotenia, vzájomného
porovnania ponúk a odporúčaní prijatia ponuky, sú dôverné. Členovia komisie na
splnenie podmienok účasti a na vyhodnotenie ponúk a zodpovedné osoby verejného
obstarávateľa, nesmú počas prebiehajúceho procesu vyhlásenej verejnej súťaže
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poskytnúť alebo zverejniť uvedené informácie ani uchádzačom, ani záujemcom, ani
žiadnym iným osobám.
23.2 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. 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 a pod.).
23.3 Ponuky uchádzačov a ich jednotlivé časti, ktoré nebudú uchádzačom označené ako
„Dôverné“ v zmysle § 22 zákona o VO, verejný obstarávateľ zverejní v zmysle § 64
ods. 1 zákona o VO v profile verejného obstarávateľa bezodkladne po uzavretí
zmluvy.
23.4 Uchádzač zabezpečí písomné súhlasy so spracúvaním osobných údajov pre účely
procesu verejného obstarávania za všetky dotknuté osoby (fyzické osoby) v zmysle
zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých
zákonov podľa vzoru v Prílohe „B“ týchto súťažných podkladov.

24 PRESKÚMANIE PONÚK
24.1. Platnou ponukou je ponuka, ktorá zároveň neobsahuje žiadne obmedzenia alebo
výhrady, ktoré sú v rozpore s požiadavkami a podmienkami uvedenými verejným
obstarávateľom vo výzve na predkladanie ponúk a v týchto súťažných podkladoch.
Ostatné ponuky uchádzačov budú zo súťaže vylúčené.
24.2. Komisia pri hodnotení splnenia podmienok účasti posudzuje vyhodnotenia splnenia
podmienok účasti podľa § 40 a v súlade s oznámením o vyhlásení verejného
obstarávania a súťažnými podkladmi a vylúči ponuku, ak nastanú okolnosti podľa §
40 ods. 6 písm. a) až h) a a ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní. Uchádzač bude
upovedomený o vylúčení jeho ponuky s uvedením dôvodu a lehoty, v ktorej môže
byť podaná námietka podľa § 170 ods. 4 písm. d).

25 OPRAVA CHÝB
25.1 Ak budú identifikované nezrovnalosti alebo nejasnosti v informáciách alebo
dôkazoch, ktoré uchádzač poskytol, verejný obstarávateľ písomne požiada o
vysvetlenie ponuky a ak je to potrebné o predloženie dôkazov. Vysvetlením ponuky
nesmie dôjsť k jej zmene. Za zmenu ponuky sa nepovažuje odstránenie zrejmých
chýb v písaní a počítaní.

26 VYSVETĽOVANIE PONÚK
26.1 Uchádzač môže byť požiadaný o písomné vysvetlenie svojej ponuky a vysvetlenie
mimoriadne nízkej ponuky v zmysle § 53 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní.
Nesmie však byť vyzývaný a ani nesmie byť prijatá ponuka uchádzača na zmenu,
ktorou by sa ponuka zvýhodnila. Za zmenu ponuky sa nepovažuje odstránenie
zrejmých chýb v písaní a počítaní.
26.2 Uchádzač je povinný doručiť svoje písomné odpovede k otázkam smerujúcim
k vysvetleniu ponuky do piatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti a svoje
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písomné odpovede k otázkam smerujúcim k vysvetleniu mimoriadne nízkej ponuky
do piatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti, pokiaľ verejný obstarávateľ
neurčil dlhšiu lehotu alebo neurčil inú formu doručenia (napr. poštovou prepravou).

27 MENA NA VYHODNOTENIE PONÚK
27.1 Ceny uvedené v ponukách uchádzačov sa budú vyhodnocovať v mene EUR.

28 ELEKTRONICKÁ AUKCIA
28.1 Elektronická aukcia sa nepoužije.
Časť VI
PRIJATIE PONUKY
29 INFORMÁCIA O VÝSLEDKU VYHODNOTENIA PONÚK
29.1 Ak uchádzač v ponuke preukázal splnenie podmienok účasti jednotným európskym
dokumentom podľa § 39 ods. 1 a nedošlo k predloženiu dokladov preukazujúcich
splnenie podmienok účasti skôr, verejný obstarávateľ po vyhodnotení ponúk
vyhodnotí v zmysle § 55 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní splnenie podmienok
účasti úspešného uchádzača, ktorý sa umiestnil na prvom mieste v poradí; ak dôjde k
vylúčeniu uchádzača, vyhodnotí následne splnenie podmienok účasti ďalšieho
uchádzača v poradí. Pri vyhodnotení splnenia podmienok účasti verejný obstarávateľ
v zmysle § 55 ods. 1 písomne požiada uchádzačov na predloženie dokladov
preukazujúcich splnenie podmienok účasti v lehote päť pracovných dní odo dňa
doručenia výzvy a nepredloženie dokladov v tejto lehote sa považuje za nesplnenie
podmienok účasti.
29.2 Po vyhodnotení ponúk a po odoslaní všetkých oznámení o vylúčení uchádzača,
verejný obstarávateľ v zmysle § 55 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní
bezodkladne písomne oznámi všetkým uchádzačom, ktorých ponuky sa
vyhodnocovali výsledok vyhodnotenia ponúk, vrátane poradia uchádzačov a súčasne
zverejní informáciu o výsledku vyhodnotenia ponúk a poradie uchádzačov v profile.
Úspešnému uchádzačovi alebo uchádzačom verejný obstarávateľ oznámi, že jeho
ponuku alebo ponuky prijíma. Neúspešnému uchádzačovi oznámi, že neuspel aj s
uvedením dôvodov, pre ktoré jeho ponuka nebola prijatá a uvedie identifikáciu
úspešného uchádzača alebo uchádzačov, informáciu o charakteristikách a výhodách
prijatej ponuky alebo ponúk a lehotu, v ktorej môžu byť podané námietky podľa
ustanovenia § 170 ods. 3 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní. Verejný
obstarávateľ zašle oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk súčasne všetkým
uchádzačom.

30 UZATVORENIE ZMLUVY
30.1 Verejný obstarávateľ môže uzavrieť zmluvu s úspešným uchádzačom alebo
uchádzačmi najskôr šestnásty deň odo dňa odoslania informácie o výsledku
vyhodnotenia ponúk podľa § 55, ak nebola doručená žiadosť o nápravu, ak žiadosť o
nápravu bola doručená po uplynutí lehoty podľa § 164 ods. 3 alebo ak neboli
doručené námietky podľa § 170 zákona o verejnom obstarávaní.
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30.2 Uzavretá zmluva nesmie byť v rozpore so súťažnými podkladmi a s ponukou
predloženou úspešným uchádzačom pre predmet zákazky.
30.3 Úspešný uchádzač alebo uchádzači sú povinní poskytnúť verejnému obstarávateľovi
riadnu súčinnosť potrebnú na uzavretie zmluvy podľa § 56 zákona o verejnom
obstarávaní.
30.4 Verejný obstarávateľ neuzavrie zmluvu v súlade s ustanovením § 11 zákona o VO s
uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra
partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora
alebo ktorých subdodávatelia alebo subdodávatelia podľa osobitného predpisu, ktorí
majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora nie sú zapísaní
v registri partnerov verejného sektora.
31 DÔVODY NA ZRUŠENIE SÚŤAŽE
31.1 Verejný obstarávateľ zruší vyhlásený postup zadávania zákazky, ak bude splnená
niektorá z podmienok v súlade s § 57 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní.
31.2 Verejný obstarávateľ môže zrušiť vyhlásený postup zadávania zákazky, ak nastanú
okolností podľa § 57 ods. 2 zákona.
31.3 Verejný obstarávateľ
si vyhradzuje právo neuzavrieť zmluvu s úspešným
uchádzačom, pokiaľ výsledkom verejnej súťaže bude vyššia finančná hodnota
ponuky úspešného uchádzača ako predpokladaná hodnota zákazky.
32 ŽIADOSŤ O NÁPRAVU
32.1 Uchádzač, ktorý sa domnieva, že postupom verejného obstarávateľa boli alebo mohli
byť jeho práva alebo právom chránené záujmy dotknuté, môže podať verejnému
obstarávateľovi žiadosť o nápravu.
32.2 Žiadosť o nápravu doručí uchádzač písomne na adresu verejného obstarávateľa:
Mestský úrad Žilina, Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina
32.3 Okruh dôvodov pre podanie žiadosti o nápravu, lehoty, v ktorých sa má žiadosť
o nápravu doručiť, obsah písomnej žiadosti, doplnenie žiadosti o nápravu a lehoty na
doručenie oznámenia o výsledku vybavenia žiadosti upravuje § 164 ZVO.
32.4 Ak uchádzač neuplatní žiadosť o nápravu v zákonom ustanovenej lehote, žiadosť
o nápravu sa zamietne.
33 KONANIE O NÁMIETKACH
33.1 Na konanie o námietkach sa vzťahuje § 170 ZVO.
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34 DOPLŇUJÚCE USTANOVENIA.
34.1

Skutočnosti, týkajúce sa postupu zadávania zákazky, neupravené v oznámení o
vyhlásení verejného obstarávania a v súťažných podkladoch sa riadia príslušnými
ustanoveniami zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení zákona č. 438/2015 Z. z., a zákona č. 315/2016 Z. z.

34.2 Uchádzači pri predkladaní ponúk preukazujú splnenie podmienok účasti predložením
dokladov resp. dokumentov, preukazujúcich splnenie podmienok účasti podľa
podmienok účasti uvedených vo výzve na predkladanie ponúka v časti A.2 Podmienky
účasti týchto súťažných podkladov. Uchádzači pri preukázaní splnenia podmienok
účasti môžu v súlade s § 39 využiť jednotný európsky dokument (JED). Uchádzači
môžu pri preukázaní splnenia podmienok účasti využiť aj kombináciu týchto možností.
34.3

Uchádzač predkladá jednotný európsky dokument osobitne za nasledovné subjekty: seba (uchádzača) - každého člena skupiny dodávateľov (osobitne); - inú osobu, ktorej
finančné zdroje alebo technické a odborné kapacity využíva na preukázanie splnenia
podmienok účasti;

34.4 Ak sa zúčastňuje/ú na postupe verejného obstarávania skupina/y hospodárskych
subjektov – skupina/y dodávateľov spoločne, musí sa predložiť samostatný JED pre
obstarávanie s informáciami požadovanými (v Častiach II. až IV.) pre každý
zúčastnený hospodársky subjekt.
34.5 Hospodársky subjekt môže v časti IV. JED uviesť tzv. „globálny údaj pre všetky
podmienky účasti“, bez toho, aby musel vyplniť iné oddiely časti IV. Postačuje, keď
hospodársky subjekt uvedie nasledovné: - "Spĺňa požadované podmienky účasti →
Áno".
34.6 Po predložení JED môže verejný obstarávateľ kedykoľvek v priebehu postupu verejného
obstarávania požiadať uchádzača o predloženie všetkých alebo niektorých podporných
dokumentov preukazujúcich skutočnosti uvedené v JED nevyhnutných na zabezpečenie
riadneho vykonania postupu verejného obstarávania. Podľa ustanovenia § 39 ods. 7
zákona o VO je verejný obstarávateľ povinný získať požadované informácie na základe
prístupu do elektronickej databázy, ak má k dokladom prístup podľa § 39 ods. 4 zákona
o VO napr. zoznam hospodárskych subjektov (predošlý zoznam podnikateľov) podľa §
152 zákona o VO vedený Úradom pre verejné obstarávanie.
34.7 Verejný obstarávateľ požaduje informácie o subdodávateľoch podľa § 41 ods. 1 písm.
a) zákona o VO. Ak uchádzač navrhuje takéhoto subdodávateľa, ktorého finančné
zdroje alebo technické a ekonomické kapacity nevyužíva na preukázanie podmienok
účasti, nepredkladá samostatný JED za každého takéhoto subdodávateľa. Uchádzač teda
vo svojom JED-e vyplní Časť II. oddiel D: Informácie týkajúce sa subdodávateľov,
ktorých kapacity hospodársky subjekt využíva.

Strana 19

MESTO ŽILINA

Námestie obetí komunizmu 1, 01131 Žilina
Postup zadávania podlimitnej zákazky podľa § 113 – §116 zákona č. 343/2015 Z. z. o
verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon
o VO”) bez uplatnenia e-aukcie

SÚŤAŽNÉ PODKLADY
NÁZOV ZÁKAZKY:

Doplnenie vodorovného a zvislého dopravného značenia.
STAVEBNÉ PRÁCE

A.2 PODMIENKY ÚČASTI UCHÁDZAČOV
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A.2. PODMIENKY ÚČASTI UCHÁDZAČOV

1. PODMIENKY
ÚČASTI,
TÝKAJÚCE
SA
VHODNOSTI
VYKONÁVAŤ
PROFESIONÁLNU ČINNOSŤ VRÁTANE POŽIADAVIEK
TÝKAJÚCICH SA
ZÁPISU DO ŽIVNOSTENSKÝCH ALEBO OBCHODNÝCH REGISTROV.
Podmienky účasti, týkajúce sa vhodnosti vykonávať profesionálnu činnosť vrátane
požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov sú uvedené v
oddieli III., bode III.1.1 Výzvy na predkladanie ponúk.

2. PODMIENKY ÚČASTI VO VEREJNOM OBSTRÁVANÍ
FINANČNÉHO A EKONOMICKÉHO POSTAVENIA

TÝKAJÚCE

SA

Podmienky účasti, týkajúce sa preukázania ekonomického a finančného postavenia sú
uvedené v oddieli III., bode III.1.2 Výzvy na predkladanie ponúk.

3. PODMIENKY ÚČASTI UCHÁDZAČOV VO VEREJNOM OBSTARÁVANÍ,
TÝKAJÚCE SA TECHNICKEJ ALEBO ODBORNEJ SPÔSOBILOSTI
Podmienky účasti, týkajúce sa preukázania technickej spôsobilosti sú uvedené v v oddieli III.,
bode III.1.3 Výzvy na predkladanie ponúk.
Výzva na predkladanie ponúk bola uverejnená dňa 05.12.2017 Vo vestníku verejného
obstarávania č. 239/2017 pod značkou 16817-WYP.
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MESTO ŽILINA

Námestie obetí komunizmu 1, 01131 Žilina
Postup zadávania podlimitnej zákazky podľa § 113 – §116 zákona č. 343/2015 Z. z. o
verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon
o VO”) bez uplatnenia e-aukcie

SÚŤAŽNÉ PODKLADY
NÁZOV ZÁKAZKY:

Doplnenie vodorovného a zvislého dopravného značenia.
STAVEBNÉ PRÁCE

A.3 KRITÉRIÁ NA VYHODNOTENIE
PONÚK A PRAVIDLÁ ICH UPLATNENIA

Strana 22

A.3 KRITÉRIÁ NA VYHODNOTENIE PONÚK A PRAVIDLÁ ICH UPLATNENIA
A.3.1 Kritériá
Uchádzač uvedie ponukovú cenu v návrhu na plnenie kritéria a ocenení tabuľku výkonov B.1
až B.3 .
Kritérium:
Najnižšia celková cena v EUR s DPH za kompletný predmet zákazky, ktorou sa rozumie
celková zmluvná cena za realizáciu stavebných prác v rozsahu definovanom v opise zákazky,
podmienok stanovených v súťažných podkladoch a zahrnutých vo výkaze výmer
A.3.2 Spôsob vyhodnotenia ponúk
podľa stanoveného kritéria najnižšej ceny v EUR s DPH za kompletný predmet zákazky.
Uchádzači zaokruhľujú svoje návrhy v zmysle matematických pravidiel na dve desatinné
miesta.
Cena uvedená v návrhu na plnenie kritéria sa musí zhodovať s navrhovanou cenou podľa
vyplnených tabuliek výkonov a je záväzná pri uzavieraní a podpise zmluvy o dielo s
úspešným uchádzačom.
Úspešným uchádzačom sa stane uchádzač, ktorého ponuka dosiahne najnižšiu celkovú cenu
v EUR s DPH za kompletný predmet zákazky, a splní požiadavky na predmet zákazky a splní
podmienky účasti, stanovené verejným obstarávateľom.
Po ukončení procesu vyhodnocovania ponúk, v prípade vylúčenia ponuky niektorého
z uchádzačov podľa § 53 ods. 5 zákona o VO, bude vykonané nové vyhodnotenie
nevylúčených ponúk.
Verejný obstarávateľ po vyhodnotení ponúk podľa § 53 zákona o verejnom obstarávaní
postupuje v zmysle § 55 zákona o verejnom obstarávaní a vyhodnotí splnenie podmienok
účasti podľa § 40 zákona o verejnom obstarávaní.
Verejný obstarávateľ po úplnom vyhodnotení všetkých ponúk oznámi všetkým uchádzačom,
ktorých ponuky neboli vylúčené, informáciu o úspešnosti resp. neúspešnosti ich ponuky.,
vrátane poradia
A.3.3 Všeobecné zásady postupu komisie pri hodnotení ponúk
V prípade, že do hodnotenia bude zaradená len jedna ponuka, skúma sa prijateľnosť ponuky
pre verejného obstarávateľa.
Každý člen komisie s právom vyhodnocovať ponuky postupuje pri vyhodnocovaní ponúk
jednotlivých uchádzačov samostatne podľa uvedeného spôsobu vyhodnocovania. Komisia
vyhodnotí každú ponuku kolektívne a konsenzuálne.
Úspešným uchádzačom sa stane uchádzač, ktorého ponuka dosiahne najnižšiu celkovú cenu
v EUR s DPH za kompletný predmet zákazky a splní požiadavky stanovené verejným
obstarávateľom na predmet obstarávania a náležitosti ponuky. Ostatní uchádzači budú
neúspešní.
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MESTO ŽILINA

Námestie obetí komunizmu 1, 01131 Žilina
Postup zadávania podlimitnej zákazky podľa § 113 – §116 zákona č. 343/2015 Z. z. o
verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon
o VO”) bez uplatnenia e-aukcie

SÚŤAŽNÉ PODKLADY
NÁZOV ZÁKAZKY:

Doplnenie vodorovného a zvislého dopravného značenia.

STAVEBNÉ PRÁCE

B.1 OPIS PREDMETU ZÁKAZKY
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B.1

OPIS PREDMETU ZÁKAZKY

DOPLNENNIE VODOROVNÉHO A ZVISLÉHO DOPRAVNÉHO ZNAČENIA
B.1.1 Opis obstarávaných prác a technické požiadavky na ich zabezpečenie
a) Údržba, oprava existujúceho a osadenie nového zvislého dopravného značenia
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
b) Obnova existujúceho a realizácia nového vodorovného dopravného značenia
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
Realizácia náteru bude formou jednozložkových, viacložkových náterov. Náter musí
mať príslušné reflexné, protišmykové, obrusné, oterné vlastnosti, ktoré uchádzač
predloží spolu s certifikátom, prípadne vyhlásením o zhode výrobku spolu
s technickými špecifikáciami. Neoddeliteľnou súčasťou ponuky budú certifikáty
používaných náterových hmôt. Stupeň krytia nesmie klesnúť pod 80% plochy
vozovky, na ktorú bude položená, tomuto kritériu musia zodpovedať všetky čiary,
šípky, nápisy, symboly. Náterová hmota bude nanášaná na suchú a vyčistenú
komunikáciu, pri teplote vyššej ako 5oC a zaschnutie nemôže presiahnuť čas 30 minút.
Súčasťou prác bude aj prenosné dopravné značenie upozorňujúce na vykonávanie
prác, ako aj zabezpečenie nepoškodenia naneseného vodorovného značenia
dopravnými zariadeniami (napr. kužele) počas doby schnutia, či tvrdnutia náteru.
Je nutné používať farby spĺňajúce STN EN 1436: 2007 + A1: 2009, STN 01 8020:
20000/Z2: 2005
Poskytovateľ bude pri vykonávaní prác dodržiavať platné predpisy a normy (STN 01
8020 – vodorovné dopravné značenie na pozemných komunikáciách, Vyhláška MV
SR č. 225/2004 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona NR SR
o premávke na pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov). Práce budú
realizovať zaškolený pracovníci.
c) Prenájom zvislého dopravného značenia
Činnosť predstavuje :
- doprava prenosného dopravného značenia a zariadení
- osadenie a montáž prenosného dopravného značenia a zariadení
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-

odstránenie a demontáž prenosného dopravného značenia a zariadení
prenájom prenosného dopravného značenia a zariadení

B.1.2 Ďalšie informácie.
Verejný obstarávateľ umožňuje v súlade s § 42 ods. 3 zákona o VO nahradiť konkrétnych
výrobcov, výrobné postupy, značky, patenty, ktoré sú uvedené v projektovej dokumentácii
ekvivalentnými a parametricky zodpovedajúcimi typmi, modelmi alebo postupmi tak, aby
navrhnuté riešenie nebolo v rozpore so súvisiacimi legislatívnymi normami.
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MESTO ŽILINA

Námestie obetí komunizmu 1, 01131 Žilina
Postup zadávania podlimitnej zákazky podľa § 113 – §116 zákona č. 343/2015 Z. z. o
verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon
o VO”) bez uplatnenia e-aukcie

SÚŤAŽNÉ PODKLADY
NÁZOV ZÁKAZKY:

Doplnenie vodorovného a zvislého dopravného značenia.

STAVEBNÉ PRÁCE

B.2 SPÔSOB URČENIA CENY
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B.2

SPÔSOB URČENIA CENY

B.2.1 Cena za predmet zákazky bude stanovená dohodou zmluvných strán v mene EUR, v
súlade so zákonom 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.
B.2.2 Pokyny na určenie ceny v ponuke: Ceny budú uvádzané v eurách. V cenách budú
zahrnuté všetky náklady zhotoviteľa na stavebné práce, ktoré sú s realizáciou zákazky
spojené. Celková cena je súčtom všetkých položiek v takuľkách výkonov, vrátane
všetkých súvisiacich nákladov uchádzača.
B.2.3 Ak uchádzač je platiteľom DPH, navrhovanú zmluvnú cenu uvedie v zložení:
navrhovaná zmluvná cena za realizáciu predmetu zákazky v EUR bez DPH,
sadzba DPH v % a výška DPH v EUR,
navrhovaná zmluvná cena za realizáciu predmetu zákazky v EUR vrátane DPH.
Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, navrhovanú zmluvnú cenu stanoví bez DPH a
uvedie, že nie je platiteľom DPH.
B.2.4 Ponúknuté ceny uvedené v tabuľkách výkonov a zosumarizované v celkovej cene za
predmet obstarávania, budú záväzné pri uzavieraní a podpise ZoD s úspešným
uchádzačom.
B.2.5 Cenová ponuka víťazného uchádzača bude platná počas dohodnutej zmluvnej doby,
ktorá končí dodaním celého predmetu obstarávania v požadovanej kvalite v určenom
mieste plnenia.
Sumárna tabuľka výkonov za 4 roky
p. č.

Názov položky

1.

VDZ

x

x

x

2.

ZDZ

x

x

x

3.

Prenájom prenosného dopravného značenia

x

x

x

Spolu s DPH za rok:

x

x

x

m. j.

Množstv
o

Jedn.
cena v
€ bez
DPH

ks

100

ks

10

ks

100

Cena
celkom v €
bez DPH

Cena
celkom v €
s DPH

Cena
celkom v €
bez DPH

Cena
celkom v €
s DPH

Tabuľka výkonov B.1 Cenová ponuka na ZDZ za 4 roky
p. č.

1.

2.
3.

Názov položky
Osadenie ZDZ na jeden stĺpik (výkop jamy na
stĺpik, odvoz materiálu, osadenie značky so
stĺpikom, zabetónovanie, úprava terénu)
Osadenie ZDZ na dva stĺpiky (výkop jamy na
stĺpik, odvoz
materiálu, osadenie značky so stĺpikom,
zabetónovanie, úprava terénu)
Osadenie ZDZ na stĺp VO (osadenie ZDZ
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objímkami na stĺp VO)
4.

Demontáž ZDZ zo stĺpika, stĺpa VO

ks

150

5.

Demontáž ZDZ so stĺpikom (odstránenie značky
so stĺpikom, zásyp jamy, úprava povrchu)

ks

100

6.

Montáž veľkorozmernej značky na dva stĺpiky

ks

20

7.

Stĺpik (bm rúry FeZn s priemerom 60/3 mm)

m

600

8.

Objímka (na uchytenie značky stĺpika)

ks

800

ks

25

ks

12

9.
10.

A1 – A26, A31 – A34, P1, P4 – P7 s rozmerom
700mm
A1 – A26, A31 – A34, P1, P4 – P7 s rozmerom
900mm

11.

A 30 a, b s rozmerom 700mm x 500mm

ks

5

12.

A 30 a, b s rozmerom 1 500mm x 1 000mm

ks

2

13.

A27 a, b, A28 a, b, A29 a, b s rozmerom 400mm x
1 200mm

ks

5

14.

B1 – B39, C1 – C18, P2, P10 s rozmerom 500mm

ks

25

15.

B1 – B39, C1 – C18, P2, P10 s rozmerom 700mm

ks

12

16.

C19 s rozmerom 500mm x 1 000mm

ks

20

17.

P8, P9, II 1a – II17c s rozmerom 500mm x 500mm

ks

20

18.

P8, P9, II 1a – II17c s rozmerom 750mm x 750mm

ks

10

ks

5

ks

5

ks

2

ks

5

ks

2

ks

10

ks

5

19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

P11 – P13, IP1, IP3b – IP11 s rozmerom 500mm x
500mm
P11 – P13, IP1, IP3b – IP11 s rozmerom 750mm x
750mm
IP3 a s rozmerom 900mm x 200mm
IP12 – IP19, IP20 a, b s rozmerom 700mm x
500mm
IP12 – IP19, IP20 a, b s rozmerom 1 500mm x 1
000mm
C20 – C30, IP21 a – IP23 b, IP
s rozmerom1 000mm x 1 500mm
IP29, IP30, IS12 – IS16, IS38 s rozmerom
1 500mm x 1 500mm

26.

IP24a – IP27 s rozmerom 750mm x 1 000mm

ks

5

27.

IP24a – IP27 s rozmerom 1 000mm x 1 500mm

ks

5

28.

IP28 a, IP28 b s rozmerom 1 000mm x 750mm

ks

5

29.

E1, E9 – E12, E15 s rozmerom 500mm x 500mm

ks

5

30.

E1, E9 – E12, E15 s rozmerom 750mm x 750mm

ks

5

31.

P14, P15, E13 s rozmerom 500mm x 700mm

ks

5

32.

E2 – E8 c s rozmerom 500mm x 150mm

ks

5

33.

E2 – E8 c s rozmerom 1 100mm x 330mm

ks

5

34.

Montáž spomaľovacieho prahu (materiál, montáž)

ks

10
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35.

Spomaľovacia doska MP5 priebežná

ks

150

36.

Spomaľovacia doska MP5 koncová

ks

20

37.

Dopravné zrkadlo kruhové DN900

ks

10

ks

20

ks

20

km

2 000

x

x

x

m. j.

Množstv
o

Jedn.
cena v
€ bez
DPH

m

45 000

m

15 000

m2

8 000

38.

39.
40.

Montáž regulačného stĺpika (výkop jamy na
stĺpik, odvoz materiálu, osadenie stĺpika,
zabetónovanie, úprava terénu)
Regulačný stĺpik (oceľový stĺpik min. priemer
110mm, min. dĺžka 1 600mm vrátane reflexných
prvkov)
Dopravné výkony

Spolu s DPH za rok:

Tabuľka výkonov B.2 Cenová ponuka na VDZ za 4 roky
p. č.

1.

2.

3.

Názov položky
VDZ čiara 0,125 m reflexná (čiara striekaná
značkovacím strojom s automatickým meraním
kadencie čiar)
VDZ čiara 0,250 m reflexná (čiara striekaná
značkovacím strojom s automatickým meraním
kadencie čiar)
VDZ plošné (priechody, šípky, tiene, stopčiary,
BUS –
čiara striekaná značkovacím strojom
s automatickým meraním kadencie čiar)

4.

Predznačenie VDZ čiary

m2

3 000

5.

Predznačenie VDZ plochy

m2

500

6.

VDZ zelenou, žltou farbou – príplatok za farbu

m2

3 000

x

x

Spolu s DPH za rok:

Cena
celkom v €
bez DPH

Cena
celkom v €
s DPH

Cena
celkom v €
bez DPH

Cena
celkom v €
s DPH

x

Tabuľka výkonov B.3 Prenájom prenosného dopravného značenia za 4 roky
p. č.

1.

2.
3.
4.

Názov položky
Prenájom prenosného dopravného značenia do
rozmeru 1 000mm x 1 500mm na deň vrátane
montáže a demontáže
Prenájom prenosného dopravného značenia do
rozmeru Δ 900 mm, Ø 700 mm na deň vrátane
montáže a demontáže
Prenájom podstavec pod prenosné dopravné
značenie na deň vrátane montáže a demontáže
Prenájom smerovacia doska na deň vrátane
montáže a demontáže

m. j.

Množstv
o

ks

50

ks

150

ks

300

ks

50

Jedn.
cena v
€ bez
DPH
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5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Prenájom dopravná zábrana na označenie
uzávierky na deň vrátane montáže a demontáže
Prenájom spomaľovací prah na deň vrátane
montáže a demontáže
Prenájom plastový vodiaci obrubník na deň
vrátane montáže a demontáže
Prenájom dopravný kužeľ na deň vrátane
montáže a demontáže
Prenájom dopravné zrkadlo na deň vrátane
montáže a demontáže
Prenájom vodiace koľajnice na deň vrátane
montáže a demontáže
Prenájom vodiaca stena – mobilná na deň vrátane
montáže a demontáže
Dopravné výkony

Spolu s DPH za rok:

ks

20

ks

5

ks

10

ks

100

ks

10

ks

50

ks

20

km

500

x

x

x

Význam použitých skratiek
VDZ – vodorovné dopravné značenie
ZDZ – zvislé dopravné značenie
VO – verejné osvetlenie
DZ – dopravné značka
Dodávky materiálov, ktoré nie sú obsiahnuté v položkách, budú účtované podľa nákupných
cien materiálov zvýšené o výšku nákladov, budú však odsúhlasené povereným zamestnancom
objednávateľa (doprava, materiál, prenájom prenosného dopravného značenia a zariadení,
ktoré nie sú zahrnuté v cenovej ponuke atď.)
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MESTO ŽILINA

Námestie obetí komunizmu 1, 01131 Žilina
Postup zadávania podlimitnej zákazky podľa § 113 – §116 zákona č. 343/2015 Z. z. o
verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon
o VO”) bez uplatnenia e-aukcie

SÚŤAŽNÉ PODKLADY
NÁZOV ZÁKAZKY:

Doplnenie vodorovného a zvislého dopravného značenia.

STAVEBNÉ PRÁCE

B.3 OBCHODNÉ PODMIENKY DODANIA
PREDMETU ZÁKAZKY
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B.3

OBCHODNÉ PODMIENKY DODANIA PREDMETU ZÁKAZKY

B.3.1 Verejný obstarávateľ v návrhu zmluvy o dielo, ktorá tvorí Prílohu „C“ týchto
súťažných podkladov, upravuje záväzky zmluvných strán, a ktoré nie je prípustné
meniť.
B.3.2 Výsledkom postupu podlimitnej zákazky bude zmluva o dielo, uzatvorená podľa
zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodného zákonníka), predmetom ktorej bude dohoda
medzi verejným obstarávateľom a právnickou alebo fyzickou osobou, oprávnenou
poskytovať stavebné práce, o základných podmienkach plnenia zmluvy, najmä o cene,
rozsahu predmetu zákazky v určenom období.
B.3.3 Zmluva o dielo nadobudne platnosť dňom jej podpisu štatutármi oboch zmluvných v
strán. ZoD nadobudne účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovej
stránke objednávateľa.
B.3.4 V prípade, ak návrh zmluvy o dielo vypracovaný uchádzačom nebude v súlade s
príslušnými požiadavkami verejného obstarávateľa uvedenými v súťažných
podkladoch, v Prílohe „C“ – Návrhu ZoD alebo v ponuke uchádzača, verejný
obstarávateľ si vyhradzuje právo takýto návrh neprijať a predmet zmluvy nerealizovať.
B.3.5 V prípade, ak uchádzač odmietne uzavrieť zmluvu o dielo, môže verejný obstarávateľ
požadovať náhradu škody, ktorá mu vznikla porušením povinnosti uzavrieť zmluvu,
podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka.
B.3.6 Zmluvu o dielo je možné meniť len po vzájomnej dohode zmluvných strán, formou
písomných dodatkov, podpísaných oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
B.3.7 Otázky ukončenia zmluvy o dielo rieši príslušné ustanovenie návrhu zmluvy o dielo,
ktorý je prílohou súťažných podkladov
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MESTO ŽILINA

Námestie obetí komunizmu 1, 01131 Žilina
Postup zadávania podlimitnej zákazky podľa § 113 – §116 zákona č. 343/2015 Z. z. o
verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon
o VO”) bez uplatnenia e-aukcie

SÚŤAŽNÉ PODKLADY
NÁZOV ZÁKAZKY:

Doplnenie vodorovného a zvislého dopravného značenia.

STAVEBNÉ PRÁCE

C. PRÍLOHY
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Príloha „A“ Vyhlásenie uchádzača
k súťažným podkladom na predmet zákazky:
„ Doplnenie vodorovného a zvislého dopravného značenia.“

ČESTNÉ VYHLÁSENIE UCHÁDZAČA
Obchodné meno ...................................................................................... IČO:
.............................,
zastúpená ................................................ týmto
čestne vyhlasuje
že súhlasí s podmienkami zadanými verejným obstarávateľom vo výzve na predloženie
ponuky, v súťažných podkladoch a v návrhu ZOD;
že ním poskytnuté údaje sú úplné a pravdivé;
že (meno) ......................................................... je oprávnená osoba uchádzača, ktorá je
poverená

komunikáciou

v procese

verejného

obstarávania

a

(e-mail)

......................................................................... je kontaktnou e-mailovou adresou na
doručovanie a prijímanie dokladov a dokumentov v elektronickej podobe medzi
uchádzačom a verejným obstarávateľom;
že súhlasí so zverejnením ponuky v profile verejného obstarávateľa
*a) bez obmedzenia
*b) s obmedzením: označenie miesta ponuky za dôverné
že súhlasí s použitím ponuky resp. jej častí verejným obstarávateľom
*a) súhlasím bez obmedzenia
*b) súhlasím s obmedzením častí: ......................
*c)nesúhlasím

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

............................................................
Fyzická osoba alebo štatutárny
orgán meno, podpis

Poznámka: *Uchádzač zreteľne označí uplatnené písmeno, v prípade zverejnenia obsahu
ponuky s obmedzením presne označí dôverné miesta svojej ponuky
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Príloha „B“ Súhlas so spracovaním osobných údajov

Súhlas so spracúvaním osobných údajov
(podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov)
_______________________________________________________________________
Titul:
Meno a priezvisko:
narod.:
Adresa trvalého pobytu:

Dole podpísaná/podpísaný .............................................................................. udeľujem týmto
súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov pre účely procesu verejného obstarávania
(realizovaného podľa zákona NR SR č. 343/2015 Z. z. v platnom znení) podľa zák.
č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon
č. 122/2013 Z. z.“) mestu Žilina ako verejnému obstarávateľovi v rámci zákazky pod názvom:
„„ Doplnenie vodorovného a zvislého dopravného značenia.“
Súhlas so spracúvaním osobných údajov platí do jeho odvolania. Tento súhlas je možné
kedykoľvek písomne odvolať.
Zároveň beriem na vedomie, že práva dotknutej osoby sú upravené v § 28 zákona č. 122/2013
Z. z.

V ................................, dňa .....................
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Príloha „D“ Identifikačné údaje uchádzača
Názov zákazky: „ Doplnenie vodorovného a zvislého dopravného značenia.“
Identifikačné údaje záujemcu/uchádzača
V súlade s výpisom z Obchodného registra
Názov spoločnosti *)
Sídlo alebo miesto podnikania *)
PSČ *)
Mesto *)
Štát *)
Štatutárny zástupca *)
Titul *)
E-mail *)
Telefón *)
*) vyplniť

Meno a priezvisko, titul:
Funkcia:
Dátum a miesto:

poznámka: Tento formulár môže mať aj inú formu, musí však obsahovať požadované údaje.
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Príloha „E“ Splnomocnenie pre člena skupiny dodávateľov
Názov zákazky: „ Doplnenie vodorovného a zvislého dopravného značenia.“
Splnomocnenie pre osobu konajúcu za skupinu dodávateľov
Splnomocniteľ/splnomocnitelia (všetci členovia skupiny dodávateľov):
Obchodné meno, sídlo, údaj o zápise, IČO člena skupiny dodávateľov, zastúpený meno/mená
a priezvisko/priezviská, trvalý pobyt štatutárneho orgánu/členov štatutárneho orgánu (ak ide o
právnickú osobu),
meno, priezvisko, miesto podnikania, údaj o zápise, IČO člena skupiny dodávateľov (ak ide o
fyzickú osobu)
...
udeľuje/ú splnomocnenie
splnomocnencovi:
meno, priezvisko a trvalý pobyt osoby konajúcej za člena skupiny dodávateľov na prijímanie
pokynov a vykonávanie všetkých právnych úkonov v mene všetkých členov skupiny
dodávateľov vo verejnom obstarávaní „„ Doplnenie vodorovného a zvislého dopravného
značenia“, vrátane konania pri uzatvorení Zmluvy, ako aj konania pri plnení Zmluvy a zo
Zmluvy vyplývajúcich právnych vzťahov.
Za splnomocniteľa 1*: v ............................ dňa
...............................................
podpis splnomocniteľa
Za splnomocniteľa 2*: v ............................ dňa ...............................................
podpis splnomocniteľa
*doplniť podľa potreby a podpisy splnomocniteľov úradne overiť

Poznámka: Tento formulár môže mať aj inú formu, musí však obsahovať požadované údaje.
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Príloha „F“ Návrh na plnenie kritéria
Názov zákazky: „ Doplnenie vodorovného a zvislého dopravného značenia.“

Obchodné meno uchádzača: .............................................................................................
Adresa/sídlo uchádzača: ...................................................................................................
.............................................................................................
IČO: ....................................
DIČ: ....................................
Cena predmetu zákazky vyjadrená v Eur na obdobie 4 rokov

p. č.

Cena
celkom v €
bez DPH

Názov položky

1.

VDZ

x

x

x

2.

ZDZ

x

x

x

3.

Prenájom prenosného dopravného značenia

x

x

x

Spolu s DPH za rok:

x

x

x

Cena
celkom v €
s DPH

Uchádzač výšku ceny/ uvedie na dve desatinné miesta.

Čestne vyhlasujem, že uvedené údaje sú pravdivé a sú v súlade s predloženou ponukou.

V ............................., dňa .........................................

..................................................................................
Fyzická osoba alebo štatutárny orgán: meno, podpis
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Príloha „G“ Vyhlásenie uchádzača
k súťažným podkladom pre zákazku:
„Doplnenie vodorovného a zvislého dopravného značenia.“
Čestné vyhlásenie o nezávislom stanovení ponuky
Dolu podpísaný
........................................................(meno zástupcu podnikateľa, identifikačné údaje)
ako zástupca podnikateľa
.................................. (obchodné meno/názov podnikateľa, v mene ktorého je vyhlásenie
podpisované, identifikačné údaje)
oprávnený konať v jeho mene, ktorý predkladá sprievodnú ponuku (ďalej len „predkladateľ
ponuky“) na ................................... (identifikácia verejného obstarávania) (ďalej len
„predmetné verejné obstarávanie“)
ako odpoveď na oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania alebo výzvu na predloženie
ponuky
................................... (verejný obstarávateľ/obstarávateľ, identifikačné údaje)
týmto
čestne vyhlasujem,
1. že predkladateľ ponuky sa nedohodol na ponukách s inými konkurentmi v predmetnom
verejnom obstarávaní; konkurentom na účely tohto čestného vyhlásenia sa pritom rozumie
každý podnikateľ, okrem predkladateľa ponuky, ktorý (i) je uchádzačom v predmetnom
verejnom obstarávaní, (ii) by mohol len potenciálne predložiť ponuku v predmetnom
verejnom obstarávaní a to s ohľadom na svoju kvalifikáciu, schopnosti, alebo skúsenosti;
2. že ceny, ako aj iné podmienky predkladanej ponuky predkladateľ ponuky nesprístupnil
iným konkurentom a že ich priamo ani nepriamo nezverejnil;
3. že ceny, ako aj iné podmienky predkladanej ponuky, boli predkladateľom ponuky určené
nezávisle od iných konkurentov bez akejkoľvek dohody, konzultácie, komunikácie s týmito
konkurentmi, ktorá by sa týkala (i) cien, (ii) zámeru predložiť ponuku, (iii) metód alebo
faktorov určených na výpočet cien alebo (iv) predloženia cenovej ponuky, ktorá by nespĺňala
podmienky súťažných podkladov na dané verejné obstarávanie;
4. že predkladateľ ponuky nepodnikne žiadne kroky smerom ku konaniu uvedenému v
bodoch 1 až 3 a ani sa nepokúsi žiadneho iného konkurenta naviesť na kolúziu v predmetnom
verejnom obstarávaní;
5. že predkladateľ ponuky vstúpil do konzultácií, komunikácie, dohôd alebo dohovorov s
nasledovnými konkurentmi ohľadom predmetného verejného obstarávania a predkladateľ
ponuky uvádza v priložených dokumentoch kompletné údaje o tejto skutočnosti vrátane
mien/názvov týchto konkurentov, charakteru, dôvodov týchto konzultácií, komunikácie,
dohôd alebo dohovorov. Týmto nie sú dotknuté vyhlásenia v bodoch 1 až 3;
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
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ďalej vyhlasujem, že
1. všetky informácie a údaje predložené v ponuke, ako aj tomto čestnom vyhlásení sú
pravdivé, neskreslené a úplné,
2. som si prečítal a porozumel som obsahu tohto vyhlásenia,
3. som si vedomý právnych následkov potvrdenia nepravdivých informácií v tomto vyhlásení.
V .................. dňa ..........................

..................................................
Zástupca podnikateľa, meno, podpis
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Príloha „H“ Zoznam subdodávateľov
k súťažným podkladom na predmet zákazky:
„ Doplnenie vodorovného a zvislého dopravného značenia.“

ZOZNAM SUBDODÁVATEĽOV
Názov subdodávateľa

Názov subdodávateľa

IČO

Predmet subdodávky

% podiel
subdodávky
k hodnote
celej RD

Osoba oprávnená konať za subdodávateľa
(meno, priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia)

Podpis: .............................................................................
(osoba alebo osoby s právom podpisovať v mene uchádzača)
Dátum: .........................

V prípade, že uchádzač neuvažuje so subdodávateľmi, prílohu č. 2 predloží tiež a v stĺpci % podiel subdodávky
k hodnote celej zmluvy uvedie hodnotu 0,00 %
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