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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): Mestský úrad Piešťany, Nám. SNP č. 3, 921 45 Piešťany
Kontaktná osoba: Ingrid Ličková
Telefón: +421 337765463
Email: investicie@piestany.sk
Fax: +421 337765444
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.

OPIS
Názov zákazky
Oceľová lávka cez Váh pri Krajinskom moste Piešťany
Druh zákazky a miesto uskutočňovania stavebných prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb
Stavebné práce
Hlavné stavenisko alebo miesto uskutočňovania stavebných prác: v meste Piešťany oceľová lávka cez Váh pri
Krajinskom moste
NUTS kód:
SK021
Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov)
Predmetom zákazky je rekonštrukcia oceľovej lávky cez Váh pri Krajinskom moste v Piešťanoch, ktorá spočíva
predovšetkým v dôslednom vyčistení celej konštrukcie, z odstránenia všetkých nánosov zeminy a nečistôt, ktoré sú
usadené najmä v oblasti dolných pásnic nosníkov, čo predstavuje množstvo cca 10-14 m3. Následne je potrebné
opraviť, alebo vymeniť všetky poškodené a skorodované prvky konštrukcie. V niektorých prípadoch budú vymenené
diagonálne stužidlá vrátane styčníkových plechov, stredného valcovaného nosníka a pororoštov, v niektorých prípadoch
iba stužidlá a styčníkové plechy alebo iba oprava a obnovenie zvarov. Najviac skorodované a poškodené časti sú nad
brehom a pri podporách. Pororošty v kolektore pre rozvod sietí budú vymenené iba v nevyhnutnom rozsahu v miestach,
kde už hrozí ich deštrukcia s ohľadom na stupeň ich korózie. V ostatných miestach budú pororošty ponechané. Dôležitou
súčasťou rekonštrukcie lávky je dôsledné obnovenie náterov. Pred vykonaním náterov je potrebné dôsledne odstrániť
všetky jestvujúce nátery a ich zbytky a pripraviť povrchy pre nové nátery. Druh náterov, technologické postupy ich
nanášania a spôsob prípravy povrchov pre nátery určí kvalifikovaná dodávateľská firma tak, aby bolo možno spoľahlivo
dosiahnuť požadovanú životnosť náterov ( minimálne 15 rokov ). Súčasťou obnovovaných náterových plôch sú aj
oceľové konzoly v mieste podpôr a tiahla pre ich kotvenie. Veľmi dôležitou súčasťou rekonštrukcie je ošetrenie
oceľových panelov podlahy s asfaltovou zálievkou. Všetky panely je potrebné dôkladne zbaviť korózie a oceľové časti
natrieť náterom. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky sa nachádza v súťažných podkladoch a v projektovej
dokumentácii pod názvom: Oceľová lávka cez Váh pri Krajinskom moste Piešťany, ktorú vypracovala spoločnosť LEPTÓN
s.r.o., Pod vinicami 24, 811 02 Bratislava, autorizovaný stavebný inžinier Ing. Bohumil Bohunický s dátumom
spracovania 02.14. a vo výkaze výmer, ktorý je súčasťou súťažných podkladov. Predmet zákazky bude realizovaný po
etapách, podľa vypracovaného projektu použitia dočasného dopravného značenia pre stavbu: Oceľová lávka cez Váh pri
Krajinskom moste Piešťany, ktorý vypracovala spoločnosť VG PROJEKT s.r.o., Bernolákova 1490/4, 921 01 Piešťany,
zodpovedný projektant Ing. Vladimír Gajdošík.
Spoločný slovník obstarávania (CPV)
Hlavný predmet
Hlavný slovník: 45221113-7
Doplnkový slovník: IA13-5
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II.1.5)
II.2.
II.2.2.
II.3.

Doplňujúce predmety
Hlavný slovník: 44100000-1, 45442190-5, 45442121-1
Časti
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
Množstvo alebo rozsah zákazky
Predpokladaná hodnota predmetu zákazky bez DPH
Hodnota: 210 587,0000 EUR
Trvanie zmluvy alebo lehota dodania
Obdobie: v dňoch (od zadania zákazky)
Zadajte hodnotu: 90

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

III.1.2.
III.1.3.

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. 25/2006 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 zákona o verejnom obstarávaní alebo predložením informácie o
zápise do zoznamu podnikateľov vedenom Úradom pre verejné obstarávanie (ďalej len úrad). Podnikateľ zapísaný v
zozname podnikateľov podľa zákona o verejnom obstarávaní v znení účinnom do 28. 4. 2015 môže preukázať splnenie
podmienky účasti, že nie je v reštrukturalizácii, predložením potvrdenia príslušného súdu nie staršieho ako tri mesiace v
procese verejného obstarávania priamo verejnému obstarávateľovi alebo doplnením tohto údaja do zoznamu
podnikateľov prostredníctvom oznámenia o zmene údajov, ktorého vzor úrad zverejňuje na svojom webovom sídle s
priloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace. Uchádzač preukáže splnenie podmienok účasti
týkajúcich sa preukazovania majetkovej účasti podľa § 26a zákona o verejnom obstarávaní predložením dokladov podľa
§ 26a ods. 3 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 (2010, 2011, 2012, 2013, 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 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 2013. Odôvodnenie
primeranosti podmienky a potreba jej zahrnutia medzi podmienky účasti: Verejný obstarávateľ vyžaduje uvedenú
požiadavku na preukázanie schopností a spôsobilosti uchádzačov v realizovaní rovnakých alebo obdobných zákazkách.
- - 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 primeranosti podmienky a potreba jej zahrnutia medzi podmienky účasti: Verejný
obstarávateľ vyžaduje uvedenú požiadavku z dôvodu zabezpečenia zodpovednosti a odbornej spôsobilosti pri realizácii
stavebných prác na uvedený predmet zákazky stavbyvedúcim, ktorý má dostatočné odborné vedomosti a skúsenosti.
- - podľa § 28 ods. 1 písm. j) zákona o verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ vyžaduje predložiť zoznam
strojového a technického vybavenia, ktoré má uchádzač k dispozícii na uskutočnenie stavebných prác. Odôvodnenie
primeranosti podmienky a potreba jej zahrnutia medzi podmienky účasti: potreba podmienky účasti vyplynula z dôvodu
overenia si skutočnosti, či uchádzači disponujú strojovým a technickým vybavením potrebným na zabezpečenie prác
predmetu zákazky.
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 2010, 2011, 2012, 2013 a 2014 realizoval. V
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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. Verejný obstarávateľ požaduje, aby uchádzač v uvedenom období ( v rokoch 2010,
2011, 2012, 2013 a 2014) realizoval minimálne jednu zákazku obdobného charakteru ako predmet zákazky v hodnote
nad 210.587,00 € bez DPH.
- - -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. 138/1992 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.
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
1385/2015
Podmienky na získanie súťažných podkladov a doplňujúcich dokumentov
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady alebo o prístup k dokumentom
Dátum a čas: 15.07.2015 15:00
Úhrada za súťažné podklady
Uveďte: Nie
Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 15.07.2015 15:00
Podmienky otvárania ponúk
Dátum a čas: 16.07.2015 10:00
Miesto : Mestský úrad Piešťany, Nám. SNP č. 3, 921 45 Piešťany v kancelárii č. 60
Osoby oprávnené zúčastniť sa na otváraní ponúk : 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,
údaje podľa § 41 ods. 3 komisia nezverejňuje a zápisnica podľa § 41 ods. 5 sa neodosiela.

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

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 e-mailom na adresu: investicie@piestany.sk (odporúčame) 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 e-mailovej adresy, názvu predmetu zákazky, mena a priezviska pracovníka
zodpovedného za túto žiadosť vrátane jeho telefónneho čísla. Verejný obstarávateľ poskytne súťažné podklady iba v
elektronickej forme vrátane projektovej dokumentácie a neocenenom výkaze výmer, ktorý je súčasťou súťažných
podkladov na e-mailovú adresu záujemcu uvedenú v žiadosti o súťažné podklady.
3./ Verejný obstarávateľ stanovuje elektronickú formu komunikácie pri vysvetľovaní súťažných podkladov a pri
vysvetľovaní ponuky, pokiaľ si komisia na vyhodnotenie ponúk nevyžiada inú formu komunikácie.
4./ Termíny plnenia predmetu zákazky sú nasledovné:
4.1./ Termín začatia realizácie časti diela špecifikovanej ako I. etapa (úsek od centra mesta Piešťany po odbočku k
Slovenským liečebným kúpeľom - Kúpeľný ostrov): dňom protokolárneho prevzatia staveniska zhotoviteľom na základe
výzvy objednávateľa.
4.2./ Termín dokončenia realizácie časti diela špecifikovanej ako I. etapa (úsek od centra mesta Piešťany po odbočku k
Slovenským liečebným kúpeľom - Kúpeľný ostrov): do 60 dní odo dňa protokolárneho prevzatia staveniska
zhotoviteľom.
4.3./ Termín začatia realizácie časti diela špecifikovanej ako II. etapa (úsek od odbočky k Slovenským liečebným
kúpeľom - Kúpeľný ostrov po Penzión Benátky): dňom protokolárneho prevzatia staveniska zhotoviteľom na základe
výzvy objednávateľa po ukončení prác na vykonaní časti diela špecifikovanej ako I. etapa.
4.4./ Termín dokončenia realizácie časti diela špecifikovanej ako II. etapa (úsek od odbočky k Slovenským liečebným
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VI.3.

kúpeľom - Kúpeľný ostrov po Penzión Benátky): do 30 dní odo dňa protokolárneho prevzatia staveniska zhotoviteľom
podľa bodu 4.3./.
5./ Uchádzač je oprávnený realizovať stavebné práce v závislosti od charakteru predmetu zákazky.
6./ 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.
7./ Lehota viazanosti ponúk: do 30. 10. 2015
Dátum odoslania tejto výzvy
22.06.2015
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