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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
Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v meste Piešťany
Druh zákazky a miesto uskutočňovania stavebných prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb
Stavebné práce
Hlavné stavenisko alebo miesto uskutočňovania stavebných prác: Miesto alebo miesta dodania predmetu zákazky:
Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom sa nachádza na parcelných číslach 12236/1, 12210/6, 3070/2, 808,
3617/1, 5824/6, 10238/1 a 5588/6 k. u. Piešťany
NUTS kód:
SK021
Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov)
Stručný opis zákazky : Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom.
Predmetom zákazky je sanácia 8 miest s nezákonne umiestnených odpadov v lokalite mesta Piešťany.
1 miesto sanácie s nezákonne umiestneným odpadom sa nachádza medzi Biskupickým kanálom a riekou Váh pri hranici
katastra Piešťany a katastra Horná Streda.
V tomto mieste sa na ploche cca 4 500m2 nachádza 2 600t stavebného odpadu v zložení betón, tehly a rôzny vybúraný
stavebný odpad.
2 miesto sanácie s nezákonne umiestneným odpadom sa nachádza pri letisku Piešťany vedľa poľnej cesty, ktorá
odbočuje z cesty I/61.
V tomto mieste sa nachádzajú dve plochy s betónovým odpadom, ktorý je na plochách 20m2 a 25m2. Na jednej ploche
sú zbytky betónových podvalov v množstve 10t, na druhej ploche betónové základy stĺpov v množstve 19t.
3 miesto sanácie s nezákonne umiestneným odpadom sa nachádza pri letisku Piešťany vedľa poľnej cesty, ktorá
odbočuje z cesty I/61.
V tomto mieste sa na ploche cca 15m2 nachádza 12t štrkovitej zeminy.
4 miesto sanácie s nezákonne umiestneným odpadom sa nachádza za diaľnicou smer Trebatice pri železničnej trati na
Vrbové. Miesto je prístupné cez úrovňový prejazd trate Piešťany - Vrbové.
V tomto mieste sa nachádza skládka vybúranej tehly, stavebnej sute a iného komunálneho odpadu na ploche 45m2.
Celkové množstvo odpadu je 30t.
5 miesto sanácie s nezákonne umiestneným odpadom sa nachádza na Obchodnej ulici oproti železničnej stanice
Piešťany.
V tomto mieste sa na ploche cca 140m2 nachádza rôzny stavebný odpad v celkovom množstve 110t.
6 miesto sanácie s nezákonne umiestneným odpadom sa nachádza na lodenici pri autokempingu v Piešťanoch.
V tomto mieste sa nachádza skládka vybúranej tehly a stavebnej sute na ploche 20m2. Celkové množstvo stavebného
odpadu je 12t.
7 miesto sanácie s nezákonne umiestneným odpadom sa nachádza na lodenici pri autokempingu v Piešťanoch.
V tomto mieste sa nachádza skládka štrkovitej zeminy na ploche 65m2. Celkové množstvo štrkovitej zeminy je 50t.
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II.1.4.

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

II.2.2.
II.3.

8. miesto sanácie s nezákonne umiestneným odpadom sa nachádza vedľa poľnej cesty pri napojení na štátnu cestu I/61
oproti odbočke na Rybársky dvor. Poľná cesta vedie vedľa vodného toku Stará Holeška a odpad je v priestore medzi
vodným tokom a poľnou cestou.
V tomto mieste sa na ploche 105m2 nachádza 80,5t stavebného odpadu v zložení betón, tehly a rôzny vybúraný
stavebný odpad.
V rámci sanácie týchto miest budú odpady naložené a odvezené na skládku s povolením skladovania uvedených
odpadov. Plochy po odstránení odpadov budú upravené.
Odpady z miesta s nezákonne umiestneným odpadom sa zneškodnia skládkovaním, budú odvezené na skládku s
oprávnením skladovať uvedený odpad. Vo výkaze výmer a v rozpočte je uvažované z odvozom na skládku Rakovice vzdialenosť z jednotlivých miest je 13,0km až 20,0km.
Predmet zákazky sanácie jednotlivých s nezákonne umiestneným odpadom 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.
Spoločný slovník obstarávania (CPV)
Hlavný predmet
Hlavný slovník: 45113000-2
Doplňujúce predmety
Hlavný slovník: 45112700-2, 45111291-4
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 a projektová dokumentácia
Predpokladaná hodnota predmetu zákazky bez DPH
Hodnota: 94 880,3000 EUR
Trvanie zmluvy alebo lehota dodania
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
Zadajte hodnotu: 2

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: Osobné 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 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,
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 uskutočnňovať 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,
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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.
1.1.11Podnikateľ (uchádzač) zapísaný v zozname podnikateľov podľa zákona o verejnom obstarávaní v znení účinnom
od 01. 07. 2013 (t. j. podnikateľ-uchádzač, ktorý o zapísanie do zoznamu podnikateľov požiadal po 30. 06. 2013 a
ktorému Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej len Úrad") vydal výpis zo zoznamu podnikateľov vo forme elektronického
odpisu) nie je povinný v procesoch verejného obstarávania predkladať doklady na preukázanie splnenia podmienok
účasti týkajúcich sa osobného postavenia podľa § 26 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní.
V takomto prípade poskytne verejnému obstarávateľu informáciu o tom, že mu Úrad vydal Výpis zo zoznamu
podnikateľov s uvedením registračného čísla, dátumu vyhotovenia a platnosti Výpisu.
1.1.12Podnikateľ (uchádzač) zapísaný v zozname podnikateľov podľa zákona o verejnom obstarávaní v znení účinnom
do 30. 06. 2013 (t. j. podnikateľ-uchádzač, ktorý o zapísanie do zoznamu podnikateľov požiadal do 30. 06. 2013 a
ktorému Úrad vydal potvrdenie o zapísaní do zoznamu podnikateľov v listinnej podobe) nie je povinný v procesoch
verejného obstarávania predkladať toto potvrdenie.
V takomto prípade poskytne verejnému obstarávateľu informáciu o tom, že mu Úrad vydal Výpis zo zoznamu
podnikateľov s uvedením registračného čísla, dátumu vyhotovenia a platnosti Výpisu.
Avšak je potrebné, aby tento podnikateľ (uchádzač) preukázal v procesoch verejného obstarávania, že spĺňa aj
podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 písm. i) a j), príp. aj podľa písm. h) zákona o verejnom obstarávaní, ak ani tento
údaj potvrdenie neobsahuje.
1.1.12.1Splnenie týchto podmienok účasti môže podnikateľ (uchádzač) zapísaný v zozname podnikateľov podľa zákona
o verejnom obstarávaní v znení účinnom do 30. 06. 2013 preukázať tým, že v ponuke predloží doklady na preukázanie
splnenia týchto podmienok [§ 26 ods. 1 písm. i) a j), príp. aj písm. h) zákona o verejnom obstarávaní, t. j. čestné
vyhlásenia podľa § 26 ods. 2 písm. g), príp. aj písm. f) tohto zákona].
Poznámka:
Ak podnikateľ (uchádzač) zapísaný v zozname podnikateľov podľa zákona o verejnom obstarávaní v znení účinnom do
30. 06. 2013 opomenie v ponuke alebo v žiadosti o účasť predložiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti
podľa § 26 ods. 1 písm. i) a j), príp. aj písm. h) zákona o verejnom obstarávaní, t. j. čestné vyhlásenia podľa § 26 ods.
2 písm. g), príp. písm. f) tohto zákona, verejný obstarávateľ ho písomne požiada o doplnenie týchto dokladov.
Podnikateľ ( uchádzač) môže doplniť doklady jedným z týchto spôsobov:
A) doplnením dokladov prostredníctvom oznámenia o zmene údajov, ktorého vzor Úrad zverejňuje na svojom webovom
sídle, s priložením dokladov podľa § 26 ods. 2 písm. g), príp. aj písm. f) zákona o verejnom obstarávaní; doplnením
dokladov sa nepredlžuje platnosť zápisu v zozname podnikateľov a nie je spoplatnené,
B) predložením dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti podľa § 26 ods. 1 písm. i) a j), príp. aj písm. h)
zákona o verejnom obstarávaní, t. j. čestné vyhlásenia podľa § 26 ods. 2 písm. g), príp. aj písm. f) tohto zákona priamo
verejnému obstarávateľovi.
1.1.13Podnikateľ 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,
1.1.13.1predložením potvrdenia príslušného súdu nie staršieho ako tri mesiace v procese verejného
obstarávania priamo verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi alebo
1.1.13.2doplnením tohto údaja do zoznamu podnikateľov prostredníctvom oznámenia o zmene údajov, ktorého vzor
Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej len úrad) zverejňuje na svojom webovom sídle s priloženým potvrdením
príslušného súdu nie starším ako tri mesiace.
Poznámka:
Ak podnikateľ zapísaný v zozname podnikateľov podľa zákona o verejnom obstarávaní v znení účinnom do 28. 4. 2015
opomenie v ponuke alebo v žiadosti o účasť predložiť doklad na preukázanie splnenia podmienky účasti podľa § 26 ods.
1 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní v znení účinnom od 29. 4. 2015, t. j. potvrdenie príslušného súdu nie staršie
ako tri mesiace, že nie je v reštrukturalizácii, verejný obstarávateľ ho písomne požiada o doplnenie tohto dokladu. Tento
doklad možno doplniť jedným z dvoch vyššie uvedených spôsobov.
Podnikateľ zapísaný v zozname podnikateľov podľa zákona o verejnom obstarávaní v znení účinnom do 28. 4. 2015
môže požiadať úrad o doplnenie údajov vedených v zozname podnikateľov o skutočnosť, ženie je v reštrukturalizácii,
prostredníctvom oznámenia o zmene údajov, ku ktorému priloží potvrdenie príslušného súdu podľa § 26 ods. 2 písm. b)
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III.1.3.

zákona o verejnom obstarávaní v znení účinnom od 29. 4. 2015 preukazujúce túto skutočnosť. Doplnením tohto dokladu
sa nepredlžuje platnosť zápisu v zozname podnikateľov a doplnenie nie je spoplatnené. Vzor oznámenia o zmene údajov
je zverejnený na webovom sídle úradu v sekcii Vestník a zoznamy Zoznam podnikateľov a súvisiace registre Informácie
pre podnikateľov.
1.2Preukazovanie majetkovej účasti podľa § 26a zákona o verejnom obstarávaní predložením dokladov podľa § 26a ods.
3 zákona o verejnom obstarávaní:
1.2.1 Výpis z obchodného registra alebo výpis z inej zákonom ustanovenej evidencie,zoznam akcionárov vedených
akciovou spoločnosťou, doklad vydaný centrálnym depozitárom cenných papierov alebo obdobný doklad vydaný inými
orgánmi alebo orgánmi iných štá-tov, nie starší ako tri mesiace, ktorými preukáže, že nie je právnickou osobou:
a) ktorá má sídlo v štáte, ktorého právny poriadok neumožňuje preukázať, ktoré fyzické osoby v nej majú kvalifikovanú
účasť,
b) v ktorej fyzické osoby majú kvalifikovanú účasť a majú bydlisko v štáte, ktorého práv-ny poriadok neumožňuje takúto
kvalifikovanú účasť preukázať,
c) v ktorej majú kvalifikovanú účasť verejní funkcionári.
Kvalifikovanou účasťou sa 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 porovna-teľný s vplyvom zodpovedajúcim tomuto podielu; nepriamym podielom sa rozumie
podiel držaný sprostredkovane prostredníctvom právnických osôb, v ktorých má držiteľ nepria-meho podielu
kvalifikovanú účasť.
1.2.2Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týka-júcich sa preukazovania
majetkovej účasti za každého člena skupiny osobitne.
Technická alebo odborná spôsobilosť
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: Technická alebo odborná
spôsobilosť:
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti:
1.3.1podľa § 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.
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 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 95.000,00 € bez DPH.
1.3.2 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. 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.
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
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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 a §
26a 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 a preukazovania majetkovej účasti 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
3545/2015
Podmienky na získanie súťažných podkladov a doplňujúcich dokumentov
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady alebo o prístup k dokumentom
Dátum a čas: 07.08.2015 12:00
Úhrada za súťažné podklady
Uveďte: Nie
Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 07.08.2015 12:00
Podmienky otvárania ponúk
Dátum a čas: 11.08.2015 10:00
Miesto : 23.1Otváranie ponúk sa uskutoční dňa 11. 08. 2015 o 10.00 hod.
na adrese: Mestský úrad Piešťany, Nám. SNP č. 3, 921 45 Piešťany v kancelárii č. 61
23.2Vzhľadom k tomu, že verejný obstarávateľ použije na vyhodnotenie ponúk elektronickú aukciu, spôsob otvárania
bude 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
Áno
Rozvoj odpadového hospodárstva - Enviromentálny fond
Dátum odoslania tejto výzvy
13.07.2015

5/5

