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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. Roman Osika
Telefón: +421 417063110
Email: roman.osika@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/vyhladavanie-profilov/zakazky/8155
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
Regionálna alebo miestna agentúra/úrad
HLAVNÁ ČINNOSŤ
samospráva

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.2.3)

II.2.4)

ROZSAH OBSTARÁVANIA
Názov
Lávka pre peších a cyklistov cez rieku Kysuca, spájajúca mestské časti Brodno a Vranie
Referenčné číslo: 9470/2018
Hlavný kód CPV
45221113-7
Druh zákazky
Práce
Stručný opis
Cieľom projektu je výstavba novej lávky pre peších a cyklistov v Brodne, ponad rieku Kysuca vo vymedzenom úseku z
hľadiska bezpečnosti jej užívania, technického stavu a jej komplexného vybavenia. Realizácia projektu ako celku svojím
významom a estetickým účinkom presahuje hranice vlastnej polohy a stane sa nositeľom prezentácie regiónu, rozšíri a
zlepší podmienky pre spoločenský život a cyklistický ruch. Účel a funkcia bude zameraná na vytvorenie verejných
priestranstiev a ako súčasť cyklotrasy vyššieho významu. Novo navrhovaná lávka bude situovaná na pôvodnom mieste
ako je v súčasnosti existujúca (stará) lávka. Pri výbere úspešného uchádzača, bude kladený dôraz aj na
environmentálne požiadavky, nakoľko výkon stavebných prác bude realizovaný ponad a v tesnej blízkosti rieky Kysuca,
ako vodohospodársky významného vodného toku aj z pozície ochrany životného prostredia.
Celková predpokladaná hodnota
442 000,00 EUR bez DPH
Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
OPIS
Miesto dodania
Kód NUTS
SK031
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Žilina, mestská časť Brodno a Vranie
Opis obstarávania
Novo navrhnutá lávka je kolmá a je tvorená jednou mostnou oblúkovou konštrukciou o jednom poli rozpätia 75,0 m.
Konštrukcia oblúkov je oceľová z ocele S355NL s predpätou betónovou mostovkou z betónu D35/45-XF2.
Komunikácia je na moste vedená v priamom smere vo vrcholovom zakružovacom oblúku o polomere R = 519,312 m.
Osová vzdialenosť oblúkov je 3,27 m. Dĺžka premostenia je 73,805 m, celková dĺžka mosta je 76,5 m. Vzopätie oblúka
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je 7,5 m. Šírka priechodzieho profilu je 2,50 m, celková šírka mosta vrátane konštrukcie oblúkov je 3,53 m. Najmenšia
výška nad normálnou hladinou rieky je cca 6,39 m. Spodná stavba mosta je vo forme mohutných základových blokov zo
železobetónu. Základový blok je založený na 8 mikropilótach 133 mm, dĺžky 7,8 m.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena nie je jediným kritériom výberu a všetky kritériá sú uvedené len v súťažných podkladoch
II.2.6) Predpokladaná hodnota
442 000,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v dňoch: 180
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: a) nebol on, ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu, ani člen
dozorného
orgánu, ani prokurista právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, trestný čin
poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev, trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, trestný
čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania
teroristickej skupiny, trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme, trestný čin obchodovania s ľuďmi,
trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním alebo trestný čin machinácie pri
verejnom obstarávaní a verejnej dražbe,
b) nemá nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevkov na
starobné dôchodkové sporenie v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta
podnikania alebo obvyklého pobytu,
c) nemá daňové nedoplatky v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania
alebo obvyklého pobytu,
d) nebol na jeho majetok vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie je v likvidácii, ani
nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený
konkurz pre nedostatok majetku,
e) je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu,
f) nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v
Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,
g) nedopustil sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného
začatia verejného obstarávania závažného porušenia povinností v oblasti ochrany životného
prostredia, sociálneho práva alebo pracovného práva podľa osobitných predpisov, za ktoré
mu bola právoplatne uložená sankcia, ktoré dokáže verejný obstarávateľ a obstarávateľ
preukázať,
h) nedopustil sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného
začatia verejného obstarávania závažného porušenia profesijných povinností, ktoré dokáže
verejný obstarávateľ a obstarávateľ preukázať.
1.2 Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienok účasti podľa § 32 odseku 1
a) písm. a) doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace,
b) písm. b) doloženým potvrdením zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne nie starším
ako tri mesiace,
c) písm. c) doloženým potvrdením miestne príslušného daňového úradu nie starším ako tri
mesiace,
d) písm. d) doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace,
e) písm. e) doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce
alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky,
f) písm. f) doloženým čestným vyhlásením.
Odôvodnenie vyžadovania vyššie uvedených podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia:
Podľa § 114 ods. 2 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov platí, že na preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia verejný
obstarávateľ vyžaduje doklad o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu v
rozsahu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky; môže vyžadovať ďalšie doklady, ktorými sa preukazuje osobné postavenie
podľa § 32.
Je aj v záujme verejného obstarávateľa, aby uzavrel zmluvu so subjektom, ktorý nie je evidovaný ako dlžník voči
príslušným štátnym orgánom, a tiež, aby uchádzač, jeho štatutárny organ, člen štatutárneho orgánu, člen dozorného
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orgánu, prokurista neboli právoplatne odsúdení za trestné činy, ktoré špecifikuje zákon o verejnom obstarávaní a ktorý
spĺňa aj ďalšie verejným obstarávateľom požadované podmienky účasti tak, ako je uvedené v § 32 zákona o verejnom
obstarávaní v nadväznosti na § 152 a ďalej (zoznam hospodárskych subjektov) a preto vyžaduje preukázanie splnenia
týchto podmienok účasti.
III.1.2)Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok, odôvodnenie primeranosti každej určenej podmienky: § 33 ods.1 písm. a) zákona
343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, t.j. vyjadrenie banky alebo pobočky
zahraničnej banky. Uchádzač predloží vyjadrenie banky alebo pobočky zahraničnej banky, kde má vedené účty
(ďalej len vyjadrenie).
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Z vyjadrenia musí byť zrejmé, že uchádzač ku dňu vystavenia vyjadrenia:
a)si plní svoje záväzky,
b)nie je v nepovolenom debete,
c)bežný účet uchádzača nie je predmetom exekúcie.
Zároveň uchádzač predloží čestné prehlásenie, že v iných bankách ako tých, ktorých predkladá potvrdenia, nemá
vedené účty a ani žiadne iné záväzky.
Uchádzač môže v zmysle § 39 zákona o verejnom obstarávaní dočasne nahradiť doklady jednotným európskym
dokumentom, v takomto prípade súčasťou jeho ponuky bude vyplnený jednotný európsky dokument. Hospodársky
subjekt môže prehlásiť splnenie podmienok účasti finančného a ekonomického postavenia prostredníctvom globálneho
údaja uvedeného v oddiele (alfa) IV. Časti jednotného európskeho dokumentu.
Doklady musia byť z ich originálu alebo z ich úradne overenej fotokópie. V prípade predloženia JEDu úspešný uchádzač
je povinný predložiť originály alebo úradne overené kópie v rámci súčinnosti pred podpisom zmluvy. Takto predložené
doklady zostanú v spise verejného obstarávateľa ako súčasť dokumentácie k verejnému obstarávaniu.
Odôvodnenie primeranosti podmienky účasti týkajúcej sa finančného a ekonomického postavenia:
Verejný obstarávateľ touto podmienkou preveruje stav ekonomickej a finančnej situácie uchádzača, jeho platobnú
schopnosť a plnenie si záväzkov voči banke/bankám, ktorá/é vedie uchádzačovi účet/účty, aby predišiel možným rizikám
pri plnení zmluvy s prihliadnutím na finančný objem požadovaného predmetu zákazky a na to, že verejný obstarávateľ
na plnenie zmluvy neposkytuje preddavky. Podmienka je primeraná a jej účelom je vybrať spôsobilého uchádzača, ktorý
je schopný riadne a včas si splniť svoje záväzky.
III.1.3)Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok, odôvodnenie primeranosti každej určenej podmienky: Uchádzač predloží doklady:
v zmysle § 34 ods.1 písm. b) zoznamom 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 v ďalšom znení zákona,
v zmysle § 34 ods. 1 písm. g) ak ide o stavebné práce alebo služby, údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej
kvalifikácií osôb určených na plnenie zmluvy alebo koncesnej zmluvy alebo riadiacich zamestnancov, ak nie sú kritériom
na vyhodnotenie ponúk,
v zmysle § 34 ods. 1 písm. h) v súbehu so znením § 36 uvedením opatrení environmentálneho manažérstva, ktoré
uchádzač alebo záujemca použije pri plnení zmluvy
Uchádzač môže v zmysle § 39 zákona o verejnom obstarávaní dočasne nahradiť doklady jednotným európskym
dokumentom, v takomto prípade súčasťou jeho ponuky bude vyplnený jednotný európsky dokument. Uchádzač môže
prehlásiť splnenie podmienok účasti technickej alebo odbornej spôsobilosti prostredníctvom globálneho údaja
uvedeného v oddiele (alfa) IV. Časti jednotného európskeho dokumentu.
Zdôvodnenie použitia:
Splnením podmienky účasti uchádzač preukáže skúsenosti, schopnosť a spôsobilosť pre vykonanie požadovaných
stavebných prác v plnom rozsahu a v požadovanej kvalite. Taktiež sa vyžadujú podmienky pre činnosť stavbyvedúceho,
aby mal minimálne jednu skúsenosť s obdobnou stavbou z dôvodu bezproblémového zvládnutia technických podmienok
realizácie, kladených na zhotoviteľa. Verejný obstarávateľ považuje za nevyhnutné (stavba sa realizuje nad riekou
Kysuca, ktorá je vodohospodársky významný vodný tok) preukázať, či je uchádzač schopný pri realizácií zákazky
dodržiavať splnenie noriem environmentálneho riadenia a tým docieliť, čo najnižší environmentálny dopad na životné
prostredie pri realizácií zákazky. Ide o podmienky tzv. "zeleného verejného obstarávania". Verejný obstarávateľ uzná
ako rovnocenné osvedčenia vydané príslušnými orgánmi členských štátov Európskej únie pre environmentálne
manažérstvo a audit alebo osvedčenia vydané podľa noriem environmentálneho manažérstva vyplývajúcich z príslušných
európskych noriem alebo medzinárodných noriem certifikovaných orgánov. Verejný obstarávateľ prijme aj iné dôkazy
predložené uchádzačom, ktoré sú rovnocenné opatreniam environmentálneho riadenia podľa požiadaviek na vystavenie
tohto dokladu. Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa technickej a/alebo odbornej
spôsobilosti spoločne.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: k § 34 ods.1 písm. b) Verejný obstarávateľ požadujeme v zozname prác
predložiť stavby obdobného charakteru za predchádzajúcich 5 rokov od vyhlásenia verejného obstarávania. Za obdobný
charakter stavby sa považuje stavba most, lávka či iní názov stavby nadzemného spojenia dopravnej infraštruktúry
určenej pre motorové vozidlá resp. peších a cyklistov. Minimálne jedna stavba - referencia z nich musí zahŕňať realizáciu
stavby, kde sú realizované práce a dodávky obdobného charakteru s min. rozpočtovými nákladmi 400 000,- eur bez DPH
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s potvrdením verejného obstarávateľa/odberateľa o uspokojivom vykonaní prác alebo súhrn všetkých referencií
obdobného charakteru stavby s min. nákladmi 400 000,- eur bez DPH.
V zozname referencií za posledných 5 rokov od vyhlásenia verejného obstarávania uchádzač uvedie názov (obchodné
meno) a adresu objednávateľa predmetnej stavby, názov a charakteristiku stavby, objem diela zrealizovaného
uchádzačom v €, rok začatia a ukončenia výstavby, potvrdenie uvedených skutočností zo strany oprávnenej osoby
objednávateľa s uvedením dátumu, mena a podpisu oprávnenej osoby a odtlačku pečiatky objednávateľa. V prípade, že
uchádzač má zverejnené referencie na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie, uvedie ich v zozname svojich
referencií s poznámkou UVO. Ak z referencie UVO nevyplýva preukázanie minimálnej úrovne spôsobilosti, verejný
obstarávateľ odporúča, aby uchádzač v ponuke uviedol informácie preukazujúce požadovanú úroveň spôsobilosti.
Doklady musia byť z ich originálu alebo z ich úradne overenej fotokópie. V prípade predloženia JEDu úspešný uchádzač
je povinný predložiť originály alebo úradne overené kópie v rámci súčinnosti pred podpisom zmluvy. Takto predložené
doklady zostanú v spise verejného obstarávateľa ako súčasť dokumentácie k verejnému obstarávaniu.
k § 34 ods.1, písm. g) verejný obstarávateľ požaduje predložiť fotokópiu dokladu s originálnym odtlačkom pečiatky a
podpisom držiteľa tohto oprávnenia o odbornej spôsobilosti stavbyvedúceho vydaného SKSI v zmysle zákona NR SR č.
138/1992 Zb. v znení neskorších predpisov (kategória inžinierske stavby) alebo ekvivalentný doklad vydávaný v krajine
sídla uchádzača, resp. vydávaný v inom členskom štáte EÚ alebo štáte, ktorý je zmluvnou stranou dohody o vládnom
obstarávaní GPA. Uchádzač predloží profesijný životopis stavbyvedúceho s podpisom a pečiatkou držiteľa. Verejný
obstarávateľ, musí preukázať, že táto osoba vykonávala uvedenú činnosť na obdobnej stavbe most, lávka či iní názov
stavby nadzemného spojenia dopravnej infraštruktúry určenej pre motorové vozidlá resp. peších a cyklistov formou
životopisu.
§ 34 ods. 1 písm. h) v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009 z 25. novembra 2009 o
dobrovoľnej účasti organizácií v schéme Spoločenstva pre environmentálne manažérstvo a audit - EMAS III.
Vykonávanie nariadenia EMAS III je v právnom poriadku SR upravené zákonom NR SR č. 351/2012 Z. z. o
environmentálnom overovaní a registrácií organizácií v schéme Európskej únie pre environmentálne manažérstvo a audit
a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Verejný obstarávateľ požaduje aby uchádzač preukázal min. dve overované
prevádzky (bez ohľadu na to či sú stále alebo dočasné) v súlade s EPaR č.1221/2009 v rozsahu činnosti dopravné a
inžinierske stavby. Cieľom enviromentálného overovania musí byť posúdenie funkčnosti a zhody EMS s nariadením EPaR
č. 1221/2009 za účelom validácie environmentálneho vyhlásenia overovaného subjektu v schéme EMAS so zameraním
na rozširované oblastí vykonávaných aktivít, posúdenie schopností EMAS zabezpečovať dodržiavanie právnych a
zmluvných požiadaviek, zhodnotenie efektívností EMAS a jeho schopnosti prispieť k dosahovaniu cieľov.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3)Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky

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

ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 25.06.2018 14:00
Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.12.2018
Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 26.06.2018 10:00
Miesto: Mestský úrad Žilina Námestie obetí komunizmu 1 011 31 Žilina, zasadačka č. d.104
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Verejný obstarávateľ je povinný umožniť účasť na otváraní ponúk
všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk.

ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2)
VI.3)

INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použijú sa elektronické platby
DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1.Verejný obstarávateľ používa v zadávaní zákazky podmienky zeleného verejného obstarávania. (Green Public
Procurement) GPP predstavuje spôsob, ktorým orgány verejnej správy integrujú environmentálne požiadavky do
procesu obstarávania. Uplatňovanie zeleného verejného obstarávania podporuje udržateľné využívanie prírodných
zdrojov, dosahovanie zmien v správaní, ktoré smeruje k udržateľnej výrobe a spotrebe
2.Súťažné podklady si možno stiahnuť z profilu verejného obstarávateľa so zaslaním informácie na adresu:
roman.osika@zilina.sk s uvedením kontaktných údajov alebo na základe žiadosti budú zaslané príp. osobne v
pracovných dňoch od 8:00 do 14:00.
3.Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo na uzavretie dodatkov, ktoré sú v súlade s § 18 zákona o VO.
4.Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť použitý postup zadávania zákazky v súlade s § 57 ako aj použiť
postup podľa § 116.
5.Ďalšie postupy, lehoty, povinnosti a informácie, týkajúce sa tohto verejného obstarávania, ktoré nie sú opísané alebo
špecifikované v tejto výzve na predkladanie ponúk a v súťažných podkladoch, sa v tomto verejnom obstarávaní riadia
príslušnými ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní a súvisiacimi platnými predpismi účinnými v čase vyhlásenia
tohto verejného obstarávania !
6.V súlade s § 46 sa nevyžaduje zábezpeka, viac súťažné podklady.
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