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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, Ing. Juraj Jaroš
Telefón: +421 417063109
Email: roman.osika@zilina.sk
Fax: +421 417632151
Webové sídlo (internetová adresa)
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
Rekoštrukcia ulice Kamenná, Žilina
Referenčné číslo: 11992/2018
Hlavný kód CPV
45233142-6
Druh zákazky
Práce
Stručný opis
Stavba: Rekonštrukcia ulice Kamenná, Žilina
Katastrálne územie: Žilina
Projektant: DAQE Slovakia s.r.o., Univerzitná 8498/25, 010 08 Žilina
Hlavný inžinier projektu: Ing. Peter Vonš
Poloha stavby sa v okrajovej časti mesta Žilina medzi sídliskom Hliny a mestskou časťou Bánova a to v priemyselnej
zóne. Daná komunikácia je spojnicou mesta s časťou Bánova. Viac súťažné podklady.
Celková predpokladaná hodnota
331 630,50 EUR bez DPH
Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
OPIS
Miesto dodania
Kód NUTS
SK031
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Mesto Žilina - Kamenná ulica.
Opis obstarávania
KONŠTRUKČNÉ ZLOŽENIE
Asfaltový koberec mastixový
SMA 11 O PMB; I, STN EN 13108-1 40 mm
Emulzný spojovací postrek 0,5 kg/m2
Asfaltový betón pre ložnú vrstvu
AC 16 L PMB; I STN EN 13108-1 50 mm
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Emulzný spojovací postrek 0,5 kg/m2
asfaltový betón pre ložnú vrstvu* AC 16 L; I 70 mm
cementový betón BI 200 mm
štrkodrvina ŠD 200 mm
Celková hrúbka vozovky 660 mm
Horná podkladová vrstva sa uvažuje v celkovej hrúbke 70mm po odfrézovaní potrebnej hrúbky existujúceho krytu s
vyrovnaním a pokládkou vyrovnávacej vrstvy príslušnej hrúbky na požadovaných 70 mm
Povrchové odvodnenie ulice je riešené do vsakovacích blokov a to v počte 14 ks , umiestnenie je zrejmé z výkresu
situácie. Jedná sa o systém vsakovacích blokov Stormbrixx s vtokovým kusom ako aj každý jeden vsak bude pozostávať
z 15 ks vsakovacích boxov podľa výkresu Priečne rezy a detaily. Tento návrh kapacitne pokryje množstvá zrážkových
vôd z okolia.
V rámci zemných prác na spevnených plochách budú realizované zásypy, výkopy a odkopy v mieste samotných
spevnených plôch, parkovísk. Viac súťažné podklady.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
331 630,50 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v dňoch: 245
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: Pre každú časť musí uchádzač spĺňať podmienku účasti týkajúcu sa osobného
postavenia podľa § 32 ods. 1. písm. e) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (ďalej len zákon o verejnom obstarávaní) spôsobom podľa § 32 alebo § 152 zákona o verejnom
obstarávaní.
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.
UPOZORNENIE:
Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní preukazuje člen skupiny len vo
vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť. Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti uchádzač
vkladá v ponuke elektronicky do systému EVO v .pdf naskenovanej forme originálu alebo úradne osvedčenej kópie,
pokiaľ nie je stanovené inak. Úspešný uchádzač predloží verejnému obstarávateľovi v rámci súčinnosti podľa § 56 ods. 8
zákona o verejnom obstarávaní originály alebo úradne osvedčené kópie týchto dokladov, pokiaľ nie je stanovené inak.
III.1.3)Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok, odôvodnenie primeranosti každej určenej podmienky: 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,
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: 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.
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 cesta,
chodník, stavba 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 300 000,- eur bez DPH s potvrdením verejného obstarávateľa/odberateľa o uspokojivom
vykonaní prác alebo súhrn všetkých referencií obdobného charakteru stavby s min. nákladmi 300 000,- 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
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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.
Splnením podmienky účasti uchádzač preukáže skúsenosti, schopnosť a spôsobilosť pre vykonanie požadovaných
stavebných prác v plnom rozsahu a v požadovanej kvalite.
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.2.7)

ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 31.07.2018 09:00
Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 31.07.2018 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.
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)

VI.5)

INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použijú sa elektronické platby
DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1.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 7:00 do 14:00.
2.Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo na uzavretie dodatkov, ktoré sú v súlade s § 18 zákona o VO.
3.Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť použitý postup zadávania zákazky v súlade s § 57 ako aj použiť
postup podľa § 116.
4.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 !
5.V súlade s § 46 sa nevyžaduje zábezpeka, viac súťažné podklady.
DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
03.07.2018
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