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VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK (PODLIMITNÉ ZÁKAZKY)
Formulár: Formulár č. 7 podľa Vyhlášky č. 171/2013 Z. z.
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ/OBSTARÁVATEĽ

I.2.
I.2.1.

Mesto Piešťany
IČO: 00612031
Námestie SNP 3, 921 45 Piešťany
Slovensko
Kontaktné miesto (miesta): Mestský úrad Piešťany, Nám. SNP č. 3, 921 45 Piešťany
Kontaktná osoba: Ingrid Ličková
Telefón: +421 337765463
Fax: +421 337765444
Email: investicie@piestany.sk
Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL): http://www.piestany.sk
Ďalšie informácie možno získať na: už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach)
Súťažné a doplňujúce podklady možno získať na: už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach)
Ponuky budú doručené na: už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach)
Druh verejného obstarávateľa/obstarávateľa
Druh verejného obstarávateľa/obstarávateľa
RA - Regionálna alebo miestna agentúra/úrad
Zatriedenie obstarávajúceho subjektu podľa zákona: § 6 ods. 1 písm. b)

ODDIEL II. PREDMET ZÁKAZKY
II.
II.1.
II.1.2.

II.1.3.

II.1.4.

II.2.
II.2.2.
II.3.

OPIS
Názov zákazky
Piešťany - Revitalizácia potoka Dubová km 5,270 - 5,742 cyklistický chodník
Druh zákazky a miesto uskutočňovania stavebných prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb
Stavebné práce
Hlavné stavenisko alebo miesto uskutočňovania stavebných prác: v meste Piešťany popri potoku Dubová v rozsahu
staničenia v km 5,270 začiatok krytého profilu pri Hoteli Váh resp. TSÚ (kde je ukončená cyklotrasa vybudovaná v rámci
Revitalizácie potoka Dubová úsek Krajinská - Veterná) popod most ul. Dominika Tatarku až po km 5,742 po Kukoreliho
ul. (Mikrorajón).
NUTS kód:
SK021
Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov)
Predmetom zákazky je realizácia komunikácií pre cyklistov z asfaltového povrchu a chodcov zo zámkovej dlažby,
verejného osvetlenia a spätná úprava trávnatých plôch zelene po realizácii komunikácií a verejného osvetlenia v zmysle
projektovej dokumentácie, ktorej generálnym projektantom je Slovenský vodohospodársky podnik š. p., Správa Povodia
stredného Váhu II, Piešťany z apríla 2 013. Podrobný popis predmetu zákazky je definovaný v jednotlivých položkách v
neocenených výkazoch výmer a v projektovej dokumentácii, ktoré sú súčasťou súťažných podkladov.
Spoločný slovník obstarávania (CPV)
Hlavný predmet
Hlavný slovník: 45000000-7
Doplňujúce predmety
Hlavný slovník: 45112710-5, 45233161-5, 45233162-2, 45233160-8, 45233290-8, 45316110-9
Množstvo alebo rozsah zákazky
Predpokladaná hodnota predmetu zákazky bez DPH
Hodnota: 135 517,8200 EUR
Trvanie zmluvy alebo lehota dodania
Obdobie: v dňoch (od zadania zákazky)
Zadajte hodnotu: 60

ODDIEL III. OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1.
III.1.1.

Podmienky účasti
Osobné postavenie
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: Uchádzač preukáže splnenie
podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia podľa § 26 ods. 1 zákona č.25/2 006 Z.z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej iba "zákon o verejnom obstarávaní")
predložením dokladov podľa § 26 ods. 2, resp. ods. 4,5. zákona o verejnom obstarávaní. Uchádzač môže doklady podľa
§ 26 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní nahradiť platným potvrdením Úradu pre verejné obstarávanie o zapísaní do
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III.1.2.
III.1.3.

zoznamu podnikateľov podľa § 128 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní v prípade, ak je potvrdenie platné od
1.7.2013 . Uchádzač môže doklady podľa § 26 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní nahradiť platným potvrdením
Úradu pre verejného obstarávanie o zapísaní do zoznamu podnikateľov podľa § 128 ods. 1 zákona o verejnom
obstarávaní v prípade, ak je potvrdenie vydané pred 1.7.2013 , predloží súčasne aj čestné vyhlásenia podľa § 26 ods. 2
písm. f) a g) zákona o verejnom obstarávaní, ktorými preukáže splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného
postavenia podľa § 26 ods. 1 písm. h), i) a j) zákona o verejnom obstarávaní. Splnenie podmienky účasti možno
preukázať v zmysle § 32 ods. 11 zákona o verejnom obstarávaní čestným vyhlásením uchádzača, pričom doklady
preukazujúce splnenie podmienok účasti predloží podľa § 44 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní verejnému
obstarávateľovi úspešný uchádzač alebo uchádzači, ktorí sa umiestnili na prvom až treťom mieste v poradí, v čase a
spôsobom, určeným verejným obstarávateľom. Doklady musia byť predložené ako originály, alebo overené fotokópie.
Ekonomické a finančné postavenie
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: Nevyžaduje sa.
Technická alebo odborná spôsobilosť
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: - - podľa § 28 ods. 1 písm.
b) zákona o verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ požaduje zoznam stavebných prác uskutočnených za
predchádzajúcich päť rokov ( 2 009,201 0,2 011,201 2,2 013 ) doplneným potvrdeniami o uspokojivom vykonaní
stavebných prác s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia prác a zhodnotenia uskutočnených prác podľa obchodných
podmienok, ak odberateľom:
1. bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona o verejnom obstarávaní, dokladom je referencia,
2. bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona o verejnom obstarávaní, dôkaz o plnení
potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača o ich uskutočnení, doplneným
dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené. Splnenie
podmienky účasti podľa § 28 ods. 1 písm. b), ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ, je do piatich
rokov odo dňa nasledujúceho po dni zriadenia evidencie referencií podľa § 9a zákona o verejnom obstarávaní a
zverejnenia vzoru referencie podľa § 9a ods. 6 možné aj potvrdeným dôkazom o plnení, ak ide o zákazky, ktoré boli
realizované postupom podľa zákona o verejnom obstarávaní v znení účinnom do 30. júna 2 013. Verejný obstarávateľ
vyžaduje uvedenú požiadavku na preukázanie schopností a spôsobilosti uchádzačov.
- - podľa § 28 ods. 1 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ vyžaduje predložiť údaje o vzdelaní
a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácii riadiacich zamestnancov, osobitne osôb zodpovedných za riadenie
stavebných prác.
Splnenie podmienok účasti možno preukázať v zmysle § 32 ods. 11 zákona o verejnom obstarávaní čestným vyhlásením
uchádzača, pričom doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti predloží podľa § 44 ods. 1 zákona o verejnom
obstarávaní verejnému obstarávateľovi úspešný uchádzač alebo uchádzači, ktorí sa umiestnili na prvom až treťom
mieste v poradí, v čase a spôsobom, určeným verejným obstarávateľom.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov : - k § 28 ods. 1 písm. b) v predloženom zozname musí byť minimálne päť
zákaziek rovnakého alebo obdobného charakteru, ktoré uchádzač v rokoch 2 009,201 0,2 011,201 2 a 2 013 realizoval.
V prípade, že uchádzač nerealizoval zákazky obdobného typu ako je predmet zákazky, verejný obstarávateľ to bude
klasifikovať ako nesplnenie podmienky účasti podľa § 28 ods. 1 písm. b) o verejnom obstarávaní a na základe
uvedeného bude uchádzač vylúčený.
K zoznamu priloží záujemca min. 1 referenčný list, originál, alebo úradne overenú kópiu, s uvedením názvu obchodného
mena objednávateľa, adresy jeho sídla, názvu a obchodného mena dodávateľa, názvu predmetu zmluvy, stručného
opisu predmetu zmluvy, celkovej zmluvnej ceny prepočítané na EUR bez DPH, lehoty dodania, miesta dodania,
vyjadrenia objednávateľa, kontaktnej osoby objednávateľa, meno, priezvisko, tel. č., u ktorej si verejný obstarávateľ
môže overiť uvedené údaje.
-k § 28 ods. 1 písm. g) Verejný obstarávateľ požaduje aby osoba, ktorá bude priamo zodpovedať za riadenie stavebných
prác preukázala:
1. odbornú spôsobilosť na výkon činnosti stavbyvedúceho, t. j. musí mať osvedčenie o odbornej spôsobilosti, resp. o
vykonaní odbornej skúšky podľa zákona č. 138/1 992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných
inžinieroch alebo iný ekvivalentný doklad preukazujúci túto skutočnosť, a to predložením overenej kópie osvedčenia
alebo kópiou osvedčenia s originálom odtlačky pečiatky a originálom podpisu tejto odborne spôsobilej osoby.
2. vyhlásenie uchádzačom deklarovanej odborne spôsobilej osoby na výkon funkcie stavbyvedúceho, že bude
uchádzačovi k dispozícii na plnenie zmluvy týkajúcej sa predmetu zákazky.
Vyhradené zákazky pre chránené dielne alebo chránené pracoviská: Nie

ODDIEL IV. POSTUP
IV.1.
IV.1.1.
IV.1.2.
IV.2.
IV.2.1.
IV.2.2.

Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Voľba: Najnižšia cena
Použije sa elektronická aukcia
Áno
Administratívne informácie
Evidenčné číslo spisu, ktoré pridelil verejný obstarávateľ/obstarávateľ
867/2014
Podmienky na získanie súťažných podkladov a doplňujúcich dokumentov
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IV.2.3.
IV.2.4.

Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady alebo o prístup k dokumentom
Dátum a čas: 18.03.2014 15:00
Úhrada za súťažné podklady
Uvedte: Nie
Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 18.03.2014 15:00
Podmienky otvárania ponúk
Dátum a čas: 20.03.2014 10:30
Miesto : Mestský úrad Piešťany, Nám. SNP č. 3,921 45 Piešťany II. poschodie, veľká zasadačka
Osoby oprávnené zúčastniť sa na otváraní ponúk : Na otváraní ponúk sa môžu zúčastniť všetci uchádzači, ktorí
predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk. Na otváraní ponúk môže byť uchádzač zastúpený štatutárnym
orgánom alebo členom štatutárneho orgánu uchádzača alebo osobou splnomocnenou uchádzačom na jeho
zastupovanie. Uchádzač (fyzická osoba), štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu uchádzača (právnická osoba),
sa preukáže na otváraní ponúk preukazom totožnosti. Poverený zástupca uchádzača sa preukáže preukazom totožnosti a
splnomocnením na zastupovanie.

ODDIEL VI. DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
VI.1.
VI.2.

VI.3.

Zákazka sa týka projektu /programu financovaného z fondov EÚ
Nie
Ďalšie doplňujúce informácie
1./ Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo komunikovať iba v slovenskom jazyku. 2./ Verejný obstarávateľ poskytne
súťažné podklady iba tým záujemcom, ktorí predložia písomnú žiadosť o poskytnutie súťažných podkladov doručenú
emailom na adresu: investicie@piestany.sk resp. poštou na adresu verejného obstarávateľa uvedenú v bode I.1) alebo
osobne do podateľne Mestského úradu Piešťany, Nám. SNP č. 3,921 45 Piešťany v nasledovných dňoch: v pondelok,
utorok a štvrtok v čase: od 7:30 hod. do 15:30 hod., v stredu v čase: od 7.30 hod. do 17.30 hod. a v piatok v čase: od
7.30 hod. do 13.00 hod. Žiadosť musí obsahovať: kompletné identifikačné údaje záujemcu vrátane poštovej
doručovacej adresy, e-mailovej adresy, názvu predmetu zákazky, na ktorú sa požaduje poskytnutie súťažných
podkladov, meno pracovníka zodpovedného za túto žiadosť vrátane jeho telefónneho čísla a spôsobu prevzatia
súťažných podkladov (zaslanie e-mailom, poštou alebo osobné prevzatie ). Súčasťou súťažných podkladov je aj
projektová dokumentácia (vrátane neoceneného výkazu výmer), ktorú verejný obstarávateľ poskytne v digitálnej forme.
3./ Termín začatia realizácie diela : dňom protokolárneho prevzatia staveniska zhotoviteľom; Termín dokončenia
realizácie diela : do 60 dní odo dňa protokolárneho prevzatia staveniska zhotoviteľom. 4./ Uchádzač je oprávnený
realizovať stavebné práce v závislosti od charakteru predmetu zákazky. 5./ Verejný obstarávateľ odporúča záujemcom,
aby si súťažné podklady vyžiadali v dostatočnom časovom predstihu, aby si v prípade potreby využitia inštitútu
vysvetľovania, vytvorili dostatočný časový priestor na jeho použitie. V zmysle § 100 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom
obstarávaní, môže záujemca požiadať o vysvetlenie najneskôr šesť pracovných dní pred uplynutím lehoty na
predkladanie ponúk.
Dátum odoslania tejto výzvy
25.02.2014
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