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OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
Formulár: Príloha č. 4 podľa Vyhlášky č. 530/2009 Z. z.
Druh postupu: Verejná súťaž
Druh zákazky: Stavebné práce

ODDIEL I. VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1.

I.2.
I.2.1.

I.2.2.
I.2.3.

Názov, adresy a kontaktné miesto (miesta)
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 (vrátane podkladov pre súťažný dialóg a dynamický nákupný systém)
možno získať na:
už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach)
Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na:
už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach)
Druh verejného obstarávateľa a hlavný predmet alebo predmety činnosti
Druh verejného obstarávateľa
Regionálna alebo miestna agentúra/úrad
Zatriedenie subjektu podľa zákona
§ 6 ods. 1 písm. b)
Hlavný predmet alebo predmety činnosti
Všeobecné verejné služby
Verejný obstarávateľ nakupuje pre iných verejných obstarávateľov
Nie

ODDIEL II. PREDMET ZÁKAZKY
II.1.
II.1.1.
II.1.2.

II.1.3.
II.1.5.

II.1.6.

Opis
Názov zákazky podľa verejného obstarávateľa
Rekonštrukcia miestnych komunikácií - I. etapa, ulíc: Dlhá, Dominka Tatarku, A. Hlinku v Piešťancoh
Druh zákazky a miesto uskutočňovania stavebných prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb
Stavebné práce
Uskutočnenie prác
Hlavné stavenisko alebo miesto uskutočňovania stavebných prác: : v meste Piešťany, ulice: Dlhá ( úsek od križovatky
ulíc Jozefská - Dlhá - Ružová po križovatku ulíc Dlhá - Veterná ), Dominka Tatarku ( začiatok úseku za križovatkou D.
Tatarku - Urbánkova po križovatku ulíc D. Tatarku - Školská - Vajanského, A. Hlinku (úsek od cesty I/61 Žilinská po
križovatku s MK Sasinkova - Palárikova)
NUTS kód: (pre zvolenú kategóriu)
SK021
Oznámenie zahŕňa
Verejnú zákazku
Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov)
Predmetom zákazky je rekonštrukcia miestnych komunikácií I. etapa, ulíc: Dlhá, Dominika Tatarku, A. Hlinku v
Piešťanoch, odstránením živičného krytu odfrézovaním, následným nástrekom spojovacieho postreku s modifikovanou
asfaltovou emulziou a pokládkou obrusnej vrstvy z modifikovaného asfaltobetónu hrúbky 50 mm. Nerovnosti
betónového podkladu poškodené miesta ( preliačiny, trhliny, výtlky, sanácie rozpadnutého podkladu, väčšie škáry ) sa
očistia a povrch po spojovacom postreku asfaltom sa vyplní vyrovnávacou vrstvou z asfaltobetónu. Súčasťou zákazky je
aj dočasné dopravné značenie počas rekonštrukcie a vodorovné dopravné značenie.
Spoločný slovník obstarávania (CPV)
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II.1.7.
II.1.8.
II.2.

II.3.

Hlavný predmet
Hlavný slovník: 45233220-7
Doplnkový slovník: IA13-5
Doplňujúce predmety
Hlavný slovník: 45233221-4, 34922100-7, 34928470-3
Rozdelenie na časti
Nie
Povoľuje sa predloženie variantných riešení
Nie
Množstvo alebo rozsah zákazky
Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH
Hodnota: 412 091,6000 EUR
Trvanie zmluvy alebo lehoty uskutočnenia
Obdobie: v dňoch (od uzatvorenia zmluvy)
Hodnota: 60

ODDIEL III. PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1.
III.1.1.

III.1.2.

III.1.3.

III.2.
III.2.1.

III.2.2.

III.2.3.

Podmienky týkajúce sa zmluvy
Požadované zábezpeky a záruky
Zábezpeka ponuky sa požaduje vo výške 10 000,00 EUR. Spôsob a podmienky zloženia zábezpeky sú stanovené podľa
zákona č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a
podrobne sú rozpísané v súťažných podkladoch. Zloženie zábezpeky budú uchádzači preukazovať v ponukách.
Zábezpeka musí byť pripísaná na určený účet verejného obstarávateľa najneskôr k lehote na predkladanie ponúk.
Hlavné podmienky financovania a platobné dojednania alebo odkaz na príslušné ustanovenia, ktorými sa
riadia
Predmet zákazky sa bude financovať z finančných prostriedkov rozpočtu Mesta Piešťany pre rok 2013 vyčlenených na
predmetnú zákazku. Objednávateľ (verejný obstarávateľ) neposkytuje preddavky ani zálohy. Bližšie informácie sú
uvedené v súťažných podkladoch.
Právne vzťahy vyžadované od skupiny dodávateľov, s ktorou sa uzatvorí zmluva
Ak predkladá ponuku skupina dodávateľov a jej ponuka bude prijatá, verejný obstarávateľ požaduje od členov tejto
skupiny dodávateľov, aby pred podpísaním zmluvy vytvorili spoločne právny vzťah v súlade s § 31 ods. 2 zákona č.
25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Podmienky účasti
Osobné postavenie uchádzačov a záujemcov vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do profesijného
alebo obchodného registra
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.
25/2006 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. 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 a čestným vyhlásením, že nemá
právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní alebo nie je osobou, 1. ktorej spoločníkom, známym
akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % akcií tejto spoločnosti alebo členom, alebo ktorej štatutárnym orgánom,
členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou osobou je osoba, ktorá má právoplatne uložený zákaz
účasti vo verejnom obstarávaní, 2. ktorej spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % akcií tejto
spoločnosti alebo členom, alebo ktorej štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo
ovládajúcou osobou je osoba, ktorá je alebo v čase, kedy prebiehalo verejné obstarávanie vo vzťahu ku ktorému bol
právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní, bola
2a. spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % akcií tejto spoločnosti alebo členom, alebo ktorej
štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou osobou osoby, ktorá má právoplatne
uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní,
2b. právnym nástupcom osoby, ktorá mala v čase, kedy k nástupníctvu došlo, právoplatne uložený zákaz účasti vo
verejnom obstarávaní,
3. ktorá sa stala právnym nástupcom osoby, ktorá mala v čase, kedy k nástupníctvu došlo, právoplatne uložený zákaz
účasti vo verejnom obstarávaní.
Splnenie podmienky účasti možno preukázať v zmysle § 32 ods. 8 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
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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
rovnakého alebo podobného predmetu zákazky uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov ( 2008, 2009, 2010,
2011, 2012 ) doplneným potvrdeniami o uspokojivom vykonaní stavebných prác s uvedením cien, miest a lehôt
uskutočnenia prác a hodnotenia uskutočnených prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom:
1. bol verejný obstarávateľ podľa zákona o verejnom obstarávaní, dôkaz o plnení potvrdí tento verejný obstarávateľ,
2. bola iná osoba ako verejný obstarávateľ, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak to nie je možné, vyhlásením uchádzača
alebo záujemcu o ich uskutočnení. Odôvodnenie: 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. Odôvodnenie: Verejný obstarávateľ vyžaduje uvedenú požiadavku z dôvodu zabezpečenia
zodpovednosti a odbornej spôsobilosti pri realizácii stavebných prác na uvedený predmet zákazky.
Splnenie podmienky účasti možno preukázať v zmysle § 32 ods. 8 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 (ak je to uplatniteľné)
-k § 28 ods. 1 písm. b) v predloženom zozname musí byť minimálne päť zákaziek, ktoré uchádzač realizoval. V prípade,
že uchádzač nerealizoval zákazky obdobného charakteru 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. 3 referenčné listy, originál alebo úradne overenú
kópie, s uvedením názvu obchodného mena objednávateľa, adresy jeho sídla, názvu a obchodného mena zhotoviteľa,
názvu predmetu zmluvy, stručného opisu predmetu zmluvy, celkovej zmluvnej ceny prepočítanej na EUR bez DPH, v
termínoch začatia a ukončenia prác, miesta realizácie prác, vyjadrenie objednávateľa, že práce boli uskutočnené v
súlade so zmluvou a v požadovanej kvalite, 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 - odborné zameranie inžinierske stavby podľa zákona č. 138/1992 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.

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

IV.3.
IV.3.1.
IV.3.2.
IV.3.3.

IV.3.4.
IV.3.6.

Druh postupu
Druh postupu
Verejná súťaž
KRITÉRIÁ NA VYHODNOTENIE PONÚK
Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Použije sa elektronická aukcia
Áno
Elektronická aukcia sa uskutoční podľa § 43 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Podrobné informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
Evidenčné číslo spisu, ktoré pridelil verejný obstarávateľ
2579/2013
Predchádzajúce oznámenie (oznámenia) týkajúce sa tejto zákazky
Nie
Podmienky na získanie súťažných podkladov a doplňujúcich dokumentov alebo informatívnych
dokumentov
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady alebo o prístup k dokumentom
Dátum a čas: 17.06.2013 15:30
Úhrada za súťažné podklady
Nie
Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
08.07.2013 15:00
Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Do termínu
Dátum: 30.10.2013
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IV.3.7.

Podmienky otvárania ponúk
Dátum a čas: 09.07.2013 09:00
Miesto (ak sa uplatňuje)
Mestský úrad Piešťany, Nám. SNP č. 3, 921 45 Piešťany v kancelárii č. 60
Osoby oprávnené zúčastniť sa na otváraní ponúk (ak sa uplatňuje)
Otváranie časti ponuky "Ostatné", ktoré sa uskutoční dňa 09.07.2013 o 9:00 hod. je neverejné. Otváranie časti ponuky
"Kritériá" bude v súlade s § 41 ods 2 a 3 zákona o verejnom obstarávaní oznámené všetkým uchádzačom, ktorých
ponuky nebudú vylúčené. Vzhľadom k tomu, že verejný obstarávateľ použije na vyhodnotenie ponúk elektronickú
aukciu, podľa § 43 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní je otváranie ponúk podľa § 41 neverejné.

ODDIEL VI. DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
VI.2.
VI.3.

VI.4.

Zákazka sa týka projektu /programu financovaného z fondov EÚ
Nie
Ďalšie 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./ Ukončenie realizácie predmetu zmluvy do 60 dní odo dňa protokolárneho prevzatia staveniska zhotoviteľom diela. 4./
Uchádzač je oprávnený realizovať stavebné práce v závislosti od charakteru predmetu zákazky.
Dátum odoslania tohto oznámenia
05.06.2013
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