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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.1.

I.2.
I.2.1.

Názov, adresy a kontaktné miesto (miesta)
Mesto Piešťany
IČO: 00612031
Námestie SNP 3, 921 45 Piešťany
Slovensko
Kontaktné miesto (miesta): Mesto Piešťany
Kontaktná osoba: Ing.Peter Bittara
Telefón: +421 337765416
Email: peter.bittara@piestany.sk
Fax: +421 33838776544
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.

OPIS
Názov zákazky
Chodníky Kocurice II.etapa
Druh zákazky a miesto uskutočňovania stavebných prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb
Stavebné práce
Hlavné stavenisko alebo miesto uskutočňovania stavebných prác: Ulica Družba a Dudvážska, mestská časť Kocurice,
921 01 Piešťany
NUTS kód:
SK021
Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov)
Predmetom zákazky je vybudovanie chodníkov v mestskej časti Kocurice na ulici Družby v dĺžke 174,72m, na ulici
Dudvážska v dĺžke 221,83m a vybudovanie vsakovacej nádrže.
Smerovo aj výškovo sú chodníky navrhnuté v dotyku s krajom cesty, medzi krajom cesty a krajom chodníka bude
trativodná ryha vyplnená drveným kamenivom. Jeho pozdĺžny sklon bude kopírovať pozdĺžny sklon priľahlej cesty.
Vrchná hrana obrubníkov bude 50mm nad krajom priľahlej vozovky a trativodov .
Šírka chodníkov bude 1,5m. Priečny sklon chodníka bude 2,0% smerom ku komunikácii, k trativodom.
Na oddelenie chodníka od zelene a trativodných rýh budú osadené betónové parkové obrubníky s rozmermi
1000x200x50mm. Po osadení obrubníkov sa priestor za nimi v šírke cca 0,5m zahumusuje vrstvou humusu hr. 100mm,
upraví a zatrávni.
Na ulici Družby bude v mieste chodníka pri cintoríne tvoriť kraj chodníka múrik oplotenia.
Chodníky budú z betónovej zámkovej dlažby šedej farby hrúbky 60mm. Podklad pod zámkovú dlažbu bude tvoriť
urovnaná a zhutnená zemná pláň, na ktorú sa položí vrstva štrkodrviny frakcie 16-32mm hrúbky 150mm. Vrstva sa
zhutní, hrúbka vrstvy je udávaná po zhutnení. Na podkladnú vrstvu sa rozprestrie vrstva štrkodrvy frakcie 4-8mm hrúbky
30mm, na ktorú sa položí zámková dlažba.
Konštrukčné zloženie chodníkov je navrhnuté s nasledovným priečnym zložením:
Betónová zámková dlažba hr.60mm60 mm
Štrkodrvina fr. 4-8mm 30 mm
Štrkodrvina fr. 16-32mm150 mm
Spolu:240 mm
Všetky konštrukčné vrstvy chodníkov aj odvodnenia sú navrhované s mininálnou veľkosťou zŕn 4mm, aby bola zaručená
priepustnosť všetkých vrstiev.
Chodník na ulici Družby bude vybudovaný ako nový chodník na ľavej strane v smere staničenia od cintorína po otoč
autobusov v celkovej dĺžke 174,72m.
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V prvej časti bude chodník primknutý k múriku oplotenia cintorína, zrážkové vody budú stekať na priľahlú trávnatú
plochu. V mieste stĺpa elektrického vedenia bude chodník rozšírený na 2,0m v dĺžke 4,0m. Od vjazdu na ihrisko bude
chodník odsunutý od oplotenia, lebo pri oplotení sa nachádzajú stĺpy elektrického vedenia. Chodník bude od kraja cesty
0,5 až 1,2m, tento priestor bude využitý na trativodnú ryhu až po koniec chodníka. Trativodná ryha bude vyplnená
štrkodrvinou fr. 32-63mm v hrúbke 350mm na ktorej bude vrstva štrkodrviny fr. 16-32mm v hrúbke 200mm. Tieto dve
vrstvy budú obalené netkanou filtračnou geotextíliou 400g/m2. Vrchnú vrstvu bude tvoriť štrkodrvina fr. 8-16mm v
hrúbke 100mm.
Pri ihrisku sa v mieste budúceho chodníka nachádzajú šachty plynovodu a elektro - rozvodná skriňa. V tomto mieste
bude chodník zúžený na 0,65m v dĺžke 7,00m s krajom v úrovni vozovky. Pre zaistenie bezpečnosti chodcov budú
osadené pred a za týmto miestom oceľové zábradlia, ktoré budú natreté červenou a bielou farbou.
Zábradlie bude oceľové dvojmadlové, v dokumentácii je navrhnuté orientačne. Stĺpiky a madlá budú z oceľovej rúry
50/5mm, výška zábradlia bude 1,0m. Rohy zábradlia musia byť oblúkové, navrhnuté sú vonkajšie polomery zaoblenia
200mm. Zábradlie bude vyrobené podľa výrobnej dokumentácie zhotoviteľa. Navrhnutá povrchová úprava je
nasledovná:
morenie v kyseline
žiarové zinkovanie ponorom hr. 85 m
1.Medzináter na báze epoxidových živíc hr. 80 m
2.Medzináter na báze epoxidových živíc hr. 80 m
Vrchný náter farba polyuretánová šedá hr. 80 m
Takto upravené zábradlie musí byť vyrobené v dielni, na stavbe nemožno robiť jeho zváranie. Stĺpiky zábradlia budú
osadené do betónových pätiek z betónu C 12/15 s rozmerom 0,3x0,3x0,6m.
Chodník na ulici Dudvážska bude vybudovaný nový chodník na ľavej strane v smere staničenia od konca už
vybudovaného chodníka po vjazd do rodinného domu č.p. 4221 v celkovej dĺžke 221,83m. Časť chodníka na začiatku v
dĺžke 11m z dôvodu jeho nerovnosti bude vybúraný a nahradený novou konštrukciou. Medzi chodníkom a komunikáciou
bude urobená trativodná ryha v celom rozsahu. Jej šírka bude 0,5 až 2,2m.
V prvej a poslednej časti chodníka bude pre lepšie vsakovanie zrážkových vôd pod chodníkom položená vsakovacia
vrstva štrkodrviny fr. 32-63mm. Pod ňou bude trativodná ryha s perforovanou trativodnou rúrou DN 100mm, ktorá bude
zaústená do trativodnej šachty. Ryha bude vyplnená štrkodrvinou fr. 8-16mm, aby nedošlo k porušeniu trativodnej rúry
pri výstavbe. V prvej časti chodníka bude rúra zaústená do hotovej trativodnej šachty, v poslednej časti chodníka bude
urobená nová trativodná šachta na konci chodníka.
Vsakovacia šachta bude kopaná, vnútorný priemer 1 m, plášť šachiet je navrhnutý z betónových prefabrikovaných skruží
osadených na betónovom základe. Hĺbka vsakovacích skruží je 2,5 m, zaústenie drenáže do šachty je 0,85 m pod
terénom. Pod zaústeným drenáže do vsakovacej šachty je v šachte umiestnený filter z drveného kameniva a hrubého
štrku, ktorý je obalený filtračnou netkanou geotextíliou 400 g/m2.
V km 0,140 až 0,160 je priečny sklon komunikácie na pravú stranu a v tomto mieste sa počas dažďov tvorí kaluž. Voda
neodteká preto, lebo je vedľa komunikácie urobená spevnená asfaltová plocha na parkovanie. Na odvodnenie sa v rámci
stavby urobí v dĺžke 20,0m trativodná ryha, ktorá bude vyplnená štrkodrvinou fr. 32-63mm v hrúbke 350mm na ktorej
bude vrstva štrkodrviny fr. 16-32mm v hrúbke 200mm. Tieto dve vrstvy budú obalené netkanou filtračnou geotextíliou
400g/m2. Vrchnú vrstvu bude tvoriť štrkodrvina fr. 8-16mm v hrúbke 100mm, ktorá bude 30mm nižšie od vrchu
obrubníkov pre lepšie odtekanie vody. Kraje ryhy budú spevnené cestnými obrubníkmi s rozmerom 200x100x1000mm,
ktoré budú osadené do betónového lôžka hr.150mm. Vyrezaná časť vozovky pri obrubníkoch sa po ich osadení doplní
betónom.
Všetky betónové výrobky zabudované v stavbe, ktoré sú vystavené mrazu a rozmrazovacím prostriedkom, musia byť
vyrobené z vhodného betónu so stupňom prostredia XF4.

Zemné práce budú obsahovať výkopy pre konštrukciu chodníkov, trativodné ryhy a výkop pre trativodnú šachtu. Tiež
bude odkopaný terén na začiatku ulice Dudvážska oproti detskému domovu, zníženie bude 0,4m a bude tvoriť priestor
na akumuláciu zrážkových vôd, ktoré budú postupne vsakovať. V tomto mieste bude tiež vybudované trativodné
zariadenie vsakovacia nádrž v rámci projektu Rekonštrukcia dažďovej kanalizácie ulíc Dudvážska a Družby, Piešťany,
miestna časť Kocurice. Zníženie terénu bude potrebné skoordinovať s touto stavbou.
V rámci búracích prác bude vybúraná jestvujúca konštrukcia chodníka aj s podkladnými vrstvami na začiatku chodníka
na Dudvážskej ulici v dĺžke 11m a konštrukcia vozovky parkoviska v km 0,140 až 0,160. Na ulici Družby bude vybúraný
betónový vchod do cintorína a chodník k domu p.č.4167 aj s podkladnými vrstvami.
Vsakovacia nádrž
Dažďová kanalizácia zostane pôvodná. Všetky tri jestvujúce uličné vpuste budú vyčistené vrátane dažďovej kanalizácie.
To isté platí aj o vsakovacích nádržiach. Bahno v nádržiach bude potrebné rozvíriť a celý obsah odčerpať.
Jestvujúce vsakovacie nádrže budú po vyčistení využité aj pri navrhovanom riešení. Vsakovacia nádrž, do ktorej je
privedená dažďová kanalizácia bude využitá ako usadzovacia nádrž. Na odtok z nej bude osadený filter na hrubé
nečistoty DN 200.
Druhá vsakovacia nádrž bude využitá ako retenčná nádrž, jej využiteľný retenčný objem je cca 8,8 m3. Retenčná nádrž
bude akumulovať dažďovú vodu nad výpočtovú hltnosť navrhovaného vsakovacieho objektu počas dažďa. Dažďová
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voda z retenčnej nádrže bude vsakovaná po skončení dažďa cez vyčistené štrkové podložie ( uvažujeme, že koeficient
filtrácie štrkov pod vyčistenou nádržou bude aspoň 0,00001 m/s.
Pre zabezpečenie správnej prevádzky a hlavne čistenia navrhovanej usadzovacej a retenčnej nádrže bude potrebné
zrealizovať tieto stavebné úpravy jestvujúcich vsakovacích nádrží :
a/ stropné dosky jestvujúcich nádrží odkopať a odviesť. Budú nahradené novými prefabrikovanými doskami s dvomi
vstupmi do nádrží, rozmery sú určené vo výkrese č.3. Hrúbka stropnej dosky bude 120 mm, zaťaženie stropných dosiek
bude D 400, vstupný poklop bude železobetónový. Výška vstupného komína bude určená podľa skutočnosti.
Dažďové vody z retenčnej nádrže budú odvádzané do navrhovaného vsakovacieho objektu, umiestneného cca 3 m od
jestvujúcich vsakovacích nádrží.
Pre vsakovanie sú v lokalite podľa prieskumných prác pre Hospic ( sondy PS1 PS3 zrealizované cca 85 m od
navrhovaného vsakovacieho objektu ) vhodné podmienky, koeficient filtrácie štrkov v hĺbke od -1,7 do -4,8 m je podľa
hydrogeológa cca 0,0002 m/s, nižšie 0,001 m/s. Hladina podzemnej vody je ustálená v hĺbke cca -2,3 m.
Geologické zloženie podložia podľa sondy PS2 :
0,00 - 0,30 m navážka (hlina, drobný kameň)
0,80 m hlina ílovitá, tuhá, čierna
1,50 m íl piesčitý, tuhý, prevápnelý, žltosivý
1,70 m íl piesčitý, mäkký, s Fe, žltosivý
2,40 m štrk piesčitý, val. do 3 cm, žltý, str. uľahlý až uľahlý
2,60 m štrk s ílom, val. do 5 cm, žltosivý
4,80 m štrk piesčitý, val. do 8 cm, sivožltý, na hranici str. uľahlosti
6,00 m štrk piesčitý, val. do 10 cm, sivý, na hranici str. uľahlosti
Vlastné vsakovanie dažďovej vody z komunikácií a priľahlých striech bude realizované pomocou vsakovacieho objektu,
zostavených z komponentov DB blok. Dimenzovanie vsakovacieho objektu je navrhnuté podľa prieskumu v blízkosti
vsakovacieho objektu, priradenej odvodňovanej plochy, software výrobcu blokov a hydrometeorologických údajov
SHMÚ. Pri výpočte uvažujeme s koeficientom filtrácie podložia min. 0,0002 m/s. Vsakovací objekt je dimenzovaný na
vsakovanie cca 23,5 l/s, zbytok oproti celkovému množstvu 31,3 l/s, teda 7,8 l/s bude zachytený v retenčnej nádrži a
vsakovaný po skončení dažďa.
Vsakovací objekt bude mať odvzdušnenie potrubím DN 100, PVC, ukončené v hydrantovom poklope na teréne, pre
možnosť odvedenia vzduchu z VO pri jeho plnení.
Vsakovací objekt sa skladá z DB blokov 600x600x600mm, spájacích segmentov a sú ako celok obalené do špeciálnej
geotextílie GRK 3, ktorá zabraňuje vniku pôdy, hmyzu a koreňových sústav do vytvoreného akumulačného objemu
vsakovacieho objektu. Akumulačný objem vsakovacieho objektu je vypočítaný pre koeficient filtrácie 0,0002 m/s a podľa
veľkosti priradenej odvodňovanej plochy. Jama pre uloženie vsakovacieho objektu bude prekopaná až na úroveň štrkov
pieščitých, zásyp jamy po úroveň vsakovacieho objektu a zásyp vsakovacieho objektu 20 cm nad vrch objektu bude
zrealizovaný triedeným kamenivom 32-64 ( v prípade vhodného vykopaného materiálu prehodenou zeminou ), zbytok
jamy bude zasypaný prehodenou zeminou po vrstvách.
Pred zaústením dažďovej kanalizácie do vsakovacieho objektu budú dažďové vody čistené v usadzovacej nádrži (
pôvodná vsakovacia nádrž ).

II.1.4.

II.1.5)
II.2.
II.2.1.

II.2.2.
II.3.

Veľkosť vsakovacieho objektu
rozmer počet DB blok akumulačný objem
7,2x5,4x0,6 m 108 ks 23,3 m3
Predmet zákazky vybudovania chodníkov je obsiahnutý v opise zákazky, v spracovanom výkaze výmer v projekte
vypracovanom Ing. Gajdošíkom VG PROJEKT, s.r.o. Bernolákova 1490/4, 921 01 Piešťany a vybudovanie vsakovacej
nádrže je obsiahnutý v opise zákazky, v spracovanom výkaze výmer v projekte vypracovanom Ing. Štefanom Lipkom A.
Hlinku 19/40, 921 01 Piešťany.
Spoločný slovník obstarávania (CPV)
Hlavný predmet
Hlavný slovník: 45113000-2
Doplňujúce predmety
Hlavný slovník: 45112700-2, 45111291-4, 45111240-2, 45232450-1
Časti
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
Množstvo alebo rozsah zákazky
Celkové množstvo alebo rozsah
Predmet zákazky nie je rozdelený na časti, podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť súťažných podkladov opis predmetu zákazky
Predpokladaná hodnota predmetu zákazky bez DPH
Hodnota: 110 833,0000 EUR
Trvanie zmluvy alebo lehota dodania
Obdobie: v dňoch (od zadania zákazky)
Zadajte hodnotu: 75
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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: 1.Verejného obstarávania sa
môže zúčastniť len uchádzač, ktorý spĺňa nasledovné podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia uchádzačov a
technickej a odbornej spôsobilosti:
1.1Osobné postavenie podľa § 26 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní predložením dokladov podľa § 26 ods. 2
zákona o verejnom obstarávaní:
1.1.1nebol on ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, za
trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskej únie, za trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, za
trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny alebo za trestný čin založenia, zosnovania alebo
podporovania teroristickej skupiny alebo za trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme, že nebol on
ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu právoplatne odsúdený za trestný čin, ktorého skutková podstata
súvisí s podnikaním uchádzač preukazuje splnenie podmienok výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace,
1.1.2nebol naňho 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 - uchádzač preukazuje
splnenie podmienok potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace (je potrebné sa riadiť Výkladovým
stanoviskom č.5/2015 UVO),
1.1.3nemá evidované nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevkov na starobné
dôchodkové sporenie, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia - uchádzač preukazuje splnenie podmienok potvrdením
Sociálnej poisťovne a zdravotnej poisťovne nie starším ako tri mesiace,
1.1.4nemá evidované daňové nedoplatky, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia - uchádzač preukazuje splnenie
podmienok potvrdením miestne príslušného daňového úradu nie starším ako tri mesiace,
1.1.5je oprávnený uskutočňovať stavebné práce vo vzťahu aspoň k jednému predmetu zákazky, na ktorú predkladá
uchádzač ponuku - uchádzač preukazuje splnenie podmienok dokladom o oprávnení uskutočňovať stavebné práce,
1.1.6nemá právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní alebo nie je osobou,
1.1.6.1ktorej 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,
1.1.6.2ktorej 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
1.1.6.2.1spoločníkom, 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,
1.1.6.2.2právnym nástupcom osoby, ktorá mala v čase, kedy k nástupníctvu došlo, právoplatne uložený zákaz účasti vo
verejnom obstarávaní,
1.1.6.3 ktorá sa stala právnym nástupcom osoby, ktorá mala v čase, kedy k nástupníctvu došlo, právoplatne uložený
zákaz účasti vo verejnom obstarávaní uchádzač preukazuje splnenie podmienok podľa bodu 1.1.6 čestným vyhlásením,
1.1.7nemá nesplnenú povinnosť vyplatenia odmeny alebo odplaty zo zmluvy s osobou, ktorá je alebo bola
subdodávateľom vo vzťahu k zákazke, zadanej podľa zákona o verejnom obstarávaní, ktorá sa vymáha výkonom
rozhodnutia uchádzač preukazuje splnenie podmienok čestným vyhlásením,
1.1.8nemá nesplnenú povinosť vyplatenia mzdy, platu alebo inej odmeny za prácu, náhrady mzdy alebo odstupného, na
ktorých vyplatenie má zamestnane nárok, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia uchádzač preukazuje splnenie
podmienok čestným vyhlásením.
1.1.9Ak uchádzač nemá sídlo v Slovenskej republike a krajina jeho sídla nevydáva niektoré z dokladov uvedených v ods.
1.1.1 1.1.5 alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných
v krajine jeho sídla.
1.1.10Ak má uchádzač sídlo v členskom štáte inom ako Slovenská republika a právo tohto členského štátu neupravuje
inštitút čestného vyhlásenia, možno ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou
odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v krajine pôvodu alebo v krajine sídla
uchádzača.
1.1.11Uchádzač, môže doklady uvedené v bodoch 1.1.1 - 1.1.8 nahradiť platným potvrdením Úradu pre verejné
obstarávanie o zápise do zoznamu podnikateľov v zmysle § 128 zákona o verejnom obstarávaní v prípade (postupovať v
súlade s výkladovým stanoviskom ÚVO č.10/2013), ak je potvrdenie platné od 1. 7. 2013. Uchádzač, môže doklady
uvedené v bodoch 1.1.1 - 1.1.5 nahradiť platným potvrdením Úradu pre verejné obstarávanie o zápise do zoznamu
podnikateľov v zmysle § 128 zákona o verejnom obstarávaní v prípade ak je potvrdenie vydané pred 1. 5. 2015, predloží
súčasne aj čestné vyhlásenie, že:
1.1.11.1nemá právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní alebo nie je osobou,
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III.1.3.

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,
1.1.11.2nemá nesplnenú povinnosť vyplatenia odmeny alebo odplaty zo zmluvy s osobou, ktorá je alebo bola
subdodávateľom vo vzťahu k zákazke, zadanej podľa zákona o verejnom obstarávaní, ktorá sa vymáha výkonom
rozhodnutia,
1.1.11.3nemá nesplnenú povinosť vyplatenia mzdy, platu alebo inej odmeny za prácu, náhrady mzdy alebo odstupného,
na ktorých vyplatenie má zamestnane nárok, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia.
1.1.12 Preukázania majetkovej účasti podľa §26a zákona : uchádzač predloží výpis z obchodného registra alebo výpis z
inej zákonom ustanovenej evidencie, zoznamom akcionárov vedených akciovou spoločnosťou, dokladom vydaným
centrálnym depozitárom cenných papierov alebo obdobdnými dokladmi , vydanými inými orgánmi alebo orgánmi iných
štátov , nie staršími ako 3 mesiace.
Verejného obstarávania sa nemôže zúčastniť :
a) právnická osoba , ktorá ma sídlo v štáte, ktorého právny poriadok neumožňuje preukázať, ktoré fyzické osoby v nej
majú kvalifikovanú účasť,
b) právnická osoba, v ktorej fyzické osoby majú kvalifikovanú účasť a majú bydlisko v štáte, ktorého právny poriadok
neumožňuje takúto kvalifikovanú účasť preukázať alebo,
c) právnická osoba, v ktorej majú kvalifikovanú účasť verejní funkcionári.
Kvalifikovanou účasťou sa na účely tohto zákona rozumie priamy alebo nepriamy podiel predstavujúci aspoň 10 % na
základnom imaní právnickej osoby alebo na hlasovacích právach v právnickej osobe, alebo možnosť uplatňovania vplyvu
na riadení právnickej osoby, ktorý je porovnateľný s vplyvom zodpovedájúcim tomuto podielu, nepriamym podielom sa
na účely tohto zákona rozumie podiel držaný sprostredkovane prostredníctvom právnických osôb, v ktorých má držiteľ
nepriameho podielu kvalifikovanú účasť. Pri preukazovaní majetkovej účasti je potrebné sa riadiť Výkladovým
stanoviskom č.4/2015 k preukazovaní majetkovej účastipodľa § 26a zákona, ktoré je zverejnené na internetovej stránke
ÚVO.
Technická alebo odborná spôsobilosť
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: 1.2Technická alebo odborná
spôsobilosť:
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti:
1.2.1podľa § 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 (2010, 2011, 2012,
2013 a 2014 ) 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 podľa zákona o verejnom obstarávaní, dokladom je referencia,
2. bola iná osoba ako verejný 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 2013.
1.2.2 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.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov:
-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
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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.
2.Uchádzač môže na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby,
bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení
zmluvy bude môcť reálne disponovať s kapacitami osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej alebo
odbornej spôsobilosti. Túto skutočnosť preukazuje uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s touto osobou, obsahujúcou
záväzok osoby, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú
spôsobilosť, že táto osoba poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú
byť použité na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti, musí spĺňať podmienky účasti podľa § 26 ods. 1
zákona o verejnom obstarávaní vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli kapacity uchádzačovi poskytnuté.
Ak uchádzač preukáže technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť technickými a odbornými kapacitami inej osoby
a počas trvania zmluvy dôjde k plneniu, ktorého sa toto preukázanie týka, uchádzač je oprávnený toto plnenie
poskytnúť len sám, alebo prostredníctvom tej osoby, písomnou zmluvou s ktorou toto postavenie preukázal; možnosť
zmeny subdodávateľa tým nie je dotknutá.
3.V prípade, ak sa verejného obstarávania zúčastní skupina dodávateľov, preukazuje splnenie podmienok účasti vo
verejnom obstarávaní týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne a splnenie podmienok
účasti vo verejnom obstarávaní týkajúce sa technickej alebo odbornej spôsobilosti preukazujú spoločne. Splnenie
podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej
časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť. Skupina dodávateľov môže využiť technické a odborné kapacity
účastníkov skupiny dodávateľov alebo iných osôb podľa § 28 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní.
4.Uchádzač môže v zmysle § 32 ods. 11 zákona o verejnom obstarávaní splnenie podmienky účasti preukázať čestným
vyhlásením uchádzača, pričom doklady, preukazujúce splnenie podmienok účasti predloží verejnému obstarávateľovi
úspešný uchádzač podľa § 44 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní v čase a spôsobom určeným verejným
obstarávateľom.
5.Ak v prípade podľa predchádzajúceho bodu 4. nedošlo k predloženiu dokladov preukazujúcich splnenie podmienok
účasti skôr, je verejný obstarávateľ povinný po vyhodnotení ponúk vyhodnotiť splnenie podmienok účasti úspešným
uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí sa umiestnili na prvom a treťom mieste v poradí; ak dôjde k vylúčeniu uchádzača
alebo uchádzačov, vyhodnotí následne splnenie podmienok účasti ďalšieho uchádzača alebo uchádzačov v poradí. Pri
vyhodnotení splnenia podmienok účasti podľa prvej vety postupuje verejný obstarávateľ podľa § 33 ods. 1, pričom
vyzve uchádzačov na predloženie dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti v lehote nie kratšej, ako desať
pracovných dní odo dňa doručenia výzvy a nepredloženie dokladov v tejto lehote sa považuje za nesplnenie podmienok
účasti.
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.

IV.2.3.
IV.2.4.

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
2753/2015
Podmienky na získanie súťažných podkladov a doplňujúcich dokumentov
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady alebo o prístup k dokumentom
Dátum a čas: 22.06.2015 12:00
Úhrada za súťažné podklady
Uveďte: Nie
Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 22.06.2015 12:00
Podmienky otvárania ponúk
Dátum a čas: 24.06.2015 10:00
Miesto : Otváranie ponúk sa uskutoční dňa 24.06.2015 o 10.00 hod.
na adrese: Mestský úrad Piešťany, Nám. SNP č. 3, 921 45 Piešťany v kancelárii č. 61
Vzhľadom k tomu, že verejný obstarávateľ použije na vyhodnotenie ponúk elektronickú aukciu, spôsob otvárania bude
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vykonaný podľa § 100 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní. Pri použití elektronickej je otváranie ponúk podľa § 41
neverejné.

ODDIEL VI. DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
VI.1.
VI.3.

Zákazka sa týka projektu /programu financovaného z fondov EÚ
Nie
Dátum odoslania tejto výzvy
28.05.2015
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