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VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1)

I.3)

I.4)
I.5)

NÁZOV A ADRESY
Mesto Žilina
IČO: 00321796
Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Peter Rolko
Telefón: +421 417063116
Email: peter.rolko@zilina.sk
Fax: +421 417632151
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): http://www.zilina.sk
KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
http://www.uvo.gov.sk/private/profily/detail/profily/zoznam/8155/dokumenty
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Regionálny alebo miestny orgán
HLAVNÁ ČINNOSŤ
Všeobecné verejné služby

ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1)
II.1.1)

II.1.2)
II.1.3)
II.1.4)

II.1.5)
II.1.6)
II.2)
II.2.2)

II.2.3)

II.2.4)

ROZSAH OBSTARÁVANIA
Názov
Doplnenie vodorovného a zvislého dopravného značenia.
Referenčné číslo: 19731/2017
Hlavný kód CPV
45233221-4
Druh zákazky
Práce
Stručný opis
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).
Celková predpokladaná hodnota
733 333,33 EUR bez DPH
Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
OPIS
Dodatočné kódy CPV
45233290-8
45233141-9
Miesto dodania
Kód NUTS
SK031
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Intravilán mesta Žilina.
Opis obstarávania
Práce na údržbe, oprave a osadení 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,
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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
Práce na obnove vodorovného dopravného značenia, (ďalej už len VDZ)
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
ihrísk, parkovísk
- značenie cyklistických chodníkov farba zelená, reflexná a nereflexná úprava
Prenájom zvislého dopravného značenia
Činnosť predstavuje :
-doprava dopravných značiek a zariadení
-osadenie a montáž dopravných značiek a zariadení
-odstránenie a demontáž dopravných značiek a zariadení
-prenájom dopravných značiek a zariadení
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
733 333,33 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 48
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13)INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie

ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1)Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných
registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Verejného obstarávania sa môže zúčastniť hospodársky subjekt, ktorý spĺňa
taxatívne určené podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o
verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 438/2015 Z. z. (zákon). Uchádzač
preukáže splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona, dokladmi podľa § 32
ods. 2, resp. podľa § 32 ods. 4 a 5 zákona. Podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona musí uchádzač preukázať, že je
oprávnený uskutočňovať stavebné práce, ktoré sú predmetom tejto zákazky.
Hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti jednotným
európskym dokumentom podľa § 39 ods. 1 zákona. Preukazovanie podmienok účasti je voči verejnému obstarávateľovi
účinné aj spôsobom podľa § 152 ods. 4 zákona.
Uchádzač zapísaný v zozname hospodárskych subjektov podľa zákona nie je povinný v procese verejného obstarávania
predkladať doklady podľa § 32 ods. 2 zákona.
Verejný obstarávateľ uzná rovnocenný zápis, ako je zápis do zoznamu hospodárskych subjektov podľa zákona alebo
potvrdenie o zápise vydané príslušným orgánom iného členského štátu, ktorým uchádzač preukazuje splnenie
podmienok účasti vo verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ príjme aj iný rovnocenný doklad predložený
uchádzačom.
Zápis v zozname podnikateľov vykonaný podľa predpisov účinných do 17.apríla 2016 je zápisom do zoznamu
hospodárskych subjektov v rozsahu zapísaných skutočností.
V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní, sa požaduje preukázanie
splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Splnenie podmienky
účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má
zabezpečiť.
III.1.2)Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok, odôvodnenie primeranosti každej určenej podmienky: Finančné a ekonomické
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postavenie v zmysle § 33 zákona preukáže uchádzač predložením týchto dokladov a dokumentov (originál alebo úradne
osvedčená kópia dokladov a dokumentov):
Podľa § 33 ods.1 písm. a)
Vyjadrenie banky alebo pobočky zahraničnej banky.
Odôvodnenie podmienky účasti podľa § 38 ods. 5 zákona o VO: predmetná podmienka vyplýva z § 38 ods. 1 písm. b)
zákona o verejnom obstarávaní a verejný obstarávateľ prostredníctvom tejto požiadavky skúma, či uchádzači budú
dostatočne finančne silní a pri plnení predmetu zákazky budú platobne schopní, keďže obstarávateľ neposkytuje
preddavky na plnenie predmetu zákazky.
V prípade, že uchádzač využije na preukázanie finančného a ekonomického postavenia fin. zdroje inej osoby, bez ohľadu
na ich právny vzťah v čase podania ponuky, je uchádzač povinný verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení
rámcovej dohody bude skutočne používať zdroje osoby, ktorej postavenie využíva na preukázanie fin. a ekonomického
postavenia. Túto skutočnosť preukáže uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s touto osobou, obsahujúcou záväzok
osoby, ktorej zdrojmi mieni preukázať svoje finančné a ekonomické postavenie, že táto osoba poskytne plnenie počas
celého trvania zmluvného. vzťahu. Osoba, ktorej zdroje majú byť použité na preukázanie finančného a ekonomického
postavenia musí preukázať splnenie podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia okrem § 32 ods. 1 písm. e)
zákona a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona.

V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená na verejnom obstarávaní, požaduje sa preukázanie
splnenia podmienok účasti podľa tohto bodu súťažných podkladov za všetkých členov skupiny spoločne.
Uchádzačom predkladané doklady musia byť v rovnakej, alebo ekvivalentnej forme podľa uvedenej požiadavky
verejného obstarávateľa, pričom z týchto dokladov preukazujúcich postavenie podľa § 33 zákona musí byť zrejmé
splnenie minimálnych úrovní požadovaných verejným obstarávateľom a rovnako musí byť zrejmé, že preukazovanie sa
týka osoby uchádzača.
Hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti jednotným
európskym dokumentom podľa § 39 ods. 1 zákona.
Vyžaduje sa predloženie originálov alebo úradne osvedčených kópií všetkých dokladov uvedených podľa tohto bodu
týchto súťažných podkladov.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Ad § 33 ods.1 písm. a)
Uchádzač predloží vyjadrenie banky, pobočky zahraničnej banky alebo zahraničnej banky (ďalej spoločne aj len banka),
v ktorej má vedený účet, o solventnosti a schopnosti plniť finančné záväzky (ďalej len vyjadrenie). Vyjadrenie nesmie
byť staršie ako 2 mesiace pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk. Vyjadrenie banky musí obsahovať informácie o
schopnosti uchádzača plniť finančné záväzky, vrátane informácií o tom, či uchádzač bol v nepovolenom debete a či jeho
bankový účet bol predmetom exekúcie s tým, že vyjadrenie banky sa bude vzťahovať na obdobie od založenia účtu až
po deň vystavenia potvrdenia, najviac však na obdobie ôsmich rokov pred dňom vystavenia potvrdenia. V prípade, že
uchádzač má vedené účty vo viacerých bankách, predloží informáciu od každej z nich. Uchádzač zároveň predloží aj
čestné vyhlásenie v originálnom vyhotovení podpísané osobou oprávnenou konať v mene uchádzača o tom, že v iných
bankách nemá vedené účty.
Verejný obstarávateľ požaduje, aby uchádzač a iná osoba, ktorej zdroje majú byť použité na preukázanie finančného a
ekonomického postavenia (§ 33 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní), zodpovedali za plnenie zmluvy spoločne.
III.1.3)Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok, odôvodnenie primeranosti každej určenej podmienky: Zoznam a krátky opis
podmienok, odôvodnenie primeranosti každej určenej podmienky: Podmienky účasti vo verejnom obstarávaní podľa §
34 zákona týkajúce sa technickej alebo odbornej spôsobilosti:
Podľa § 34 ods. 1 písm. b)
zoznam stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s
uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác; zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom
vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom:
1. bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dokladom je referencia,
2. bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak
také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení,
doplnený dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené.
Odôvodnenie podmienky účasti podľa § 38 ods. 5 zákona o VO: Zoznamom realizovaných zákaziek uchádzač preukáže,
že má skúsenosti z realizovaním rovnakých alebo podobných zákaziek.
Odôvodnenie potreby a primeranosti stanovenej podmienky účasti vo vzťahu k predmetu zákazky:
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Verejným obstarávateľom stanovená predmetná podmienka účasti vyplýva z potreby preukázania minimálnych
praktických skúseností uchádzača pri uskutočňovaní stavieb rovnakého alebo obdobného charakteru ako je tento
predmet zákazky. Celková hodnota požadovaných referencií vychádza z predpokladanej hodnoty zákazky a náročnosti
obstarávaných stavebných prác. Podmienka účasti je primeraná a jej potreba vyplynula z dôvodu overenia skutočnosti,
či uchádzači disponujú odbornými skúsenosťami z oblasti predmetu zákazky, resp. s obdobnými odbornými
skúsenosťami a sú oprávnení a schopní ho dodať. Splnenie tejto podmienky účasti by malo zaručiť, že uchádzač ovláda
problematiku nevyhnutnú na realizáciu tohto predmetu zákazky.
V prípade, že uchádzač využije na preukázanie odbornej alebo technickej spôsobilosti kapacity inej osoby, bez ohľadu na
ich právny vzťah v čase podania ponuky, je uchádzač povinný verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení
zmluvy bude skutočne používať kapacity osoby, ktorej postavenie využíva na preukázanie odbornej alebo technickej
spôsobilosti. Túto skutočnosť preukáže uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s touto osobou, obsahujúcou záväzok
osoby, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju odbornú alebo technickú spôsobilosť, že táto
osoba poskytne plnenie počas celého trvania zmluvného. vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na
preukázanie odbornej alebo technickej spôsobilosti musí preukázať splnenie podmienky účasti týkajúce sa osobného
postavenia a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona. Oprávnenie
dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu
zákazky, na ktorú boli kapacity uchádzačovi poskytnuté.
V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní, sa požaduje preukázanie
splnenia podmienok účasti týkajúcich sa technickej alebo odbornej spôsobilosti za všetkých členov skupiny spoločne.
Uchádzačom predkladané doklady musia byť v rovnakej, alebo ekvivalentnej forme podľa uvedenej požiadavky
verejného obstarávateľa, pričom z týchto dokladov preukazujúcich postavenie podľa § 33 zákona musí byť zrejmé
splnenie minimálnych úrovní požadovaných verejným obstarávateľom a rovnako musí byť zrejmé, že preukazovanie sa
týka osoby uchádzača.
Hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti jednotným
európskym dokumentom podľa § 39 ods. 1 zákona.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Podľa § 34 ods. 1 písm. b)
Zoznamom stavebných prác uchádzač preukáže uskutočnenie stavebných prác rovnakého alebo obdobného charakteru
ako je predmet zákazky (obdobným predmetom zákazy sa rozumejú práce na realizácii nových , rekonštrukcii, oprave
alebo údržbe existujúcich vodorovných a zvislých dopravných značení ) v kumulatívnej hodnote min. 300 000,00 EUR
bez DPH, pričom minimálne jedna zo zákaziek bola v hodnote min. 70 000 EUR bez DPH.
Verejný obstarávateľ požaduje, aby uchádzač a iná osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej
spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti (§ 34 ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní), zodpovedali za plnenie zmluvy
spoločne.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3)Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky

ODDIEL IV: POSTUP
IV.2)
IV.2.2)
IV.2.6)
IV.2.7)

ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 28.12.2017 10:00
Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 30.06.2018
Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 28.12.2018 10:30
Miesto: Mestský úrad Žilina, Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Otváranie ponúk je verejné. Zúčastniť sa môžu štatutárni
zástupcovia uchádzačov alebo osoby písomne splnomocnené štatutárnymi zástupcami uchádzačov.

ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2)
VI.5)

INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použijú sa elektronické platby
DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
01.12.2017
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