MESTO PIEŠŤANY
Námestie SNP č. 3, 921 45 Piešťany

-

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK
PODPRAHOVÁ ZÁKAZKA NA POSKYTNUTIE SLUŹIEB –

„POŠTOVÉ

UNIVERZÁLNE SLUŽBY PRE MESTO PIEŠŤANY“

zákazka realizovaná podľa § 99 a nasl. zákona č.25/2006 Z.z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov :
Zastúpené:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Kontaktná osoba pre
verejné obstarávanie:
Kontaktná osoba pre
veci technické:
Internetová adresa
verejného obstarávateľa:

Mesto Piešťany
Ing. Remom Cicuttom, primátorom mesta,
štatutárnym zástupcom verejného obstarávateľa
Nám. SNP č. 3, 921 45 Piešťany
612 031
2020537893
Mgr. Gabriela Stanková
tel.: 033/7765440, e-mail: stankova@piestany.sk
Jarmila Staneková
tel.: 0337765411, e-mail: stanekova@piestany.sk
www.piestany.sk

2. Predmet verejného obstarávania :
2.1. Predmet zákazky: „Poštové univerzálne služby pre Mesto Piešťany“.
Verejný obstarávateľ požaduje poskytovať univerzálne poštové služby vrátane poštového
platobného styku, ktoré budú poskytované na účely dodania poštovej zásielky a to najmä na
výber a distribúciu poštovej zásielky v súlade so zákonom č. 324/2011 Z.z. o poštových
službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Požadované služby poskytovateľ poskytne na základe poštovej licencie získanej v súlade
s citovaným zákonom, pri dodržovaní prístupnosti siete, poštového tajomstva, ochrane
informácií a osobných údajov.
Požadované univerzálne služby sú definované v súlade s § 3 ods.2 zákona o poštových
službách v prílohe č. 1 týchto podkladov a majú slúžiť na zabezpečenie potrieb poštových
služieb verejného obstarávateľa tak, aby bola zabezpečená dostupnosť prístupového miesta
v ustanovenej kvalite, za primeranú cenu, každý pracovný deň s jedným vybraním a
dodaním denne.
2.2. Spoločný slovník obstarávania (CPV) – kód predmetu obstarávania : 60160000-7
2.3. Kategória služby : 7
Tel.: 033/ 77 65 111

Fax: 033/ 77 65 444

3. Miesto, termín dodania predmetu zákazky a rozsah zákazky:
3.1. Miesto dodania predmetu zákazky je podateľňa:
Mestský úrad
Námestie SNP č. 3
921 45 P i e š ť a n y
3.2. Termín dodávania predmetu zákazky :
Počas platnosti zmluvy t.j. od 01.01.2013 do 31.12.2013
3.3. Rozsah zákazky:
Verejný obstarávateľ požaduje dodávať univerzálne poštové služby v súlade s ich opisom
podľa prílohy č. l. súťažných podkladov (zadané počty poštových zásielok sú len
predpokladané), najmä na území SR, ČR, krajín Európy a ostatných štátov.
4. Zdroj finančných prostriedkov :
4.1. Zákazka bude financovaná z rozpočtu verejného obstarávateľa.
4.2. Predpokladaná hodnota predmetu zákazky je do 32.000,– eur bez DPH.
5. Výsledok verejného obstarávania :
5.1. Typ zmluvy: Zmluva o poskytovaní poštových služieb
5.2. Obchodné podmienky zmluvy sú uvedené v súťažných podkladoch.
6. Zákazka nie je vyhradená pre chránené dielne alebo chránené pracoviská.
7. Podmienky účasti uchádzačov vo verejnom obstarávaní:
7.1. Uchádzač predloží jednu písomnú ponuku v uzavretom obale osobne, alebo poštovou
zásielkou na adresu verejného obstarávateľa uvedenú v čl. 1.
Na obale musí byť uvedený názov a adresa uchádzača, adresa verejného obstarávateľa
s výrazným označením „Súťaž - neotvárať“ „Poštové služby“.
7.2. Ponuka uchádzača musí obsahovať :
(●) celkovú cenu za zadaný predmet zákazky, ktorá je daná súčtom všetkých medzisúčtov
súčinov jednotkovej ceny a orientačného množstva/rok. Uchádzač je povinný oceniť všetky
jednotkové položky v tom poradí a v takom rozsahu ako je uvedené v súťažných podkladoch.
Cena bude uvedená vrátane DPH.
Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie navrhovanú jednotkovú celkovú cenu. Na
skutočnosť že nie je platiteľom DPH, upozorní v ponuke.
(●) doklady týkajúce sa osobného postavenia uchádzača (§26 ods. 1, 2 zákona o verejnom
obstarávaní):
a) že nebol 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
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na terorizme, že nebol on, ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu právoplatne
odsúdený za trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním (výpis z registra
trestov nie starší ako tri mesiace ku dňu predkladania ponúk),
b) nebol naňho vyhlásený konkurz, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené
konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku
(potvrdenie príslušného súdu nie staršie ako tri mesiace ku dňu predkladania ponúk),
c) nemá evidované nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a
príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia
(potvrdenie Sociálnej poisťovne a zdravotnej poisťovne nie staršie ako tri mesiace ku dňu
predkladania ponúk),
d) nemá evidované daňové nedoplatky, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia (potvrdením
miestne príslušného daňového úradu nie starším ako tri mesiace ku dňu predkladania ponúk),
e) je oprávnený poskytovať službu, ktorá je predmetom obstarávania (doklad o oprávnení
poskytovať službu – výpis z registra, poštová licencia – nie starší ako tri mesiaca ku dňu
predkladania ponúk),
Požadované doklady podľa písm. a) až e) – požadujeme predložiť originál, resp. overenú
fotokópiu, môžu byť nahradené platným potvrdením Úradu pre verejné obstarávanie
o zapísaní uchádzača v zozname podnikateľov podľa § 128 ods. 1 zákona č. 25/2006
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov – požadujeme predložiť originál, resp. overenú fotokópiu.
Ak uchádzač nemá sídlo v Slovenskej republike a krajina jeho sídla nevydáva niektoré z
dokladov uvedených v odseku 2 alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť
čestným vyhlásením podľa predpisov platných v krajine jeho sídla.
Ak 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.
(●) doklady preukazujúce ekonomické a finančné postavenie uchádzača:
Vyjadrenie banky alebo pobočky zahraničnej banky v ktorej má uchádzač vedený účet,
o schopnosti plniť finančné záväzky v posledných dvoch rokoch (v závislosti od vzniku
a začatia prevádzkovania činností). Uvedené potvrdenie bude predložené ako originál alebo
úradne overená fotokópia obe nie staršie ako 3 mesiace ku dňu predkladania ponúk.
Uchádzač môže na preukázanie finančného a ekonomického postavenia využiť finančné
zdroje aj inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. Túto skutočnosť je uchádzač povinný
preukázať hodnovernou zmluvou uzavretou s touto osobou, ktorá obsahuje záväzok tejto
osoby, že svoje zdroje poskytne uchádzačovi na plnenie zmluvy.
Osoba, ktorej zdroje sa majú použiť na preukázanie ekonomického a finančného postavenia
uchádzača musí spĺňať podmienky účasti podľa §26 ods.1 písm. f) zákona o verejnom
obstarávaní vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú budú zdroje poskytnuté.
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(●) doklady preukazujúce technickú a odbornú spôsobilosť uchádzača:
Požadujeme predložiť údaje o strojovom a technickom vybavení, ktoré má uchádzač
k dispozícii na poskytnutie služby Uchádzač môže na preukázanie technickej a odbornej
spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity aj iných osôb. Túto skutočnosť preukazuje
hodnovernou písomnou zmluvou s touto osobou, podľa ktorej bude zrejmé, že s týmito
kapacitami bude môcť uchádzač počas zmluvy reálne disponovať. Doklady, ktorými bude
uchádzač preukazovať túto požiadavku verejného obstarávateľa musia byť predložené
v originály, resp. ako overená fotokópia nie staršie ako 3 mesiace ku dňu predkladania ponúk.
Osoba, ktorej zdroje sa majú použiť na preukázanie technickej spôsobilosti uchádzača musí
spĺňať podmienky účasti podľa §26 ods.1 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní vo vzťahu
k tej časti predmetu zákazky, na ktorú budú kapacity poskytnuté.
(●) ďalej požadujeme predložiť:
- prehlásenie podpísané štatutárnym zástupcom uchádzača:
a) že súhlasí s podmienkami verejného obstarávania uvedenými v tejto výzve
a v súťažných podkladoch,
b) že jeho cenová ponuka bude platná v lehote viazanosti ponúk – t.j. do 31.12.2012
7.3. Verejný obstarávateľ neumožňuje predložiť variantné riešenie.
Ak ponuka uchádzača nebude mať požadované kompletné, platné a nepoškodené doklady
a doplnenia (●) a nebude spĺňať všetky ostatné podmienky a požiadavky uvedené v tejto
výzve a v súťažných podkladoch, bude vylúčená z verejného obstarávania.
8. Poskytovanie súťažných podkladov:
8.1. Verejný obstarávateľ poskytne súťažné podklady záujemcom, ktorí predložia písomnú
žiadosť doručenú poštou, alebo osobne na adresu verejného obstarávateľa,
alebo
elektronicky na adrese stankova@piestany.sk. Elektronickú žiadosť záujemca potvrdí
písomne.
Žiadosť musí obsahovať identifikačné údaje záujemcu vrátane poštovej doručovacej adresy,
názov predmetu zákazky, meno osoby ktorá požaduje súťažné podklady s jeho
telefónnym číslom a určeným spôsobom prevzatia podkladov (poštou, elektronicky, alebo
osobne).
Osobne si možno súťažné podklady vyzdvihnúť každý deň v úradných hodinách:
v pondelok, utorok, štvrtok
v stredu
v piatok

v čase od 7,30 hod.
a od 12.30 hod.
v čase od 7,30 hod.
a od 12,30 hod.
v čase od 7,30 hod.

do 11,30 hod.
do 15.30 hod.
do 11,30 hod.
do 17,00 hod.
do 13,00 hod.

8.2. Lehota na vydávanie súťažných podkladov : do 16.11.2012 (piatok) do 12.00 hod.
8.3. Verejný obstarávateľ úhradu za poskytnutie súťažných podkladov nepožaduje.
9. Miesto a lehota na predkladanie ponúk:

4

9.1. Miesto na predkladanie ponúk:
- podateľňa Mestského úradu Mestský úrad
Námestie SNP č. 3
921 45 P i e š ť a n y
9.2. Lehota na predkladanie ponúk: do 26.11.2012 (pondelok) do 15.00 hod.
V tomto termíne musia byť ponuky už doručené verejnému obstarávateľovi. Ponuky
doručené po uvedenej lehote budú uchádzačom vrátené neotvorené.
10.

Otváranie ponúk - vyhodnotenie splnenia podmienok účasti:

10.1. Ponuky
bude otvárať komisia menovaná štatutárnym zástupcom verejného
obstarávateľa dňa 27.11.2012 (utorok) o 09.00 hod. na Mestskom úrade v Piešťanoch
v zasadačke na I. poschodí číslo dverí 37.
Vzhľadom k tomu, že verejný obstarávateľ použije na vyhodnotenie cenových ponúk
elektronickú aukciu, v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní č. 25/2006 Z. z. v znení
neskorších predpisov otváranie obálok sa uskutoční bez účasti uchádzačov.
10.2. Pri otváraní obálok komisia bude kontrolovať splnenie podmienok účasti –
kompletnosť ponúk v rozsahu čl. 3. Podmienky účasti uchádzačov vo verejnom obstarávaní
a ich súlad so súťažnými podkladmi.
Uchádzačovi, ktorého ponuka bude vylúčená z dôvodu nesplnenia podmienok účasti, verejný
obstarávateľ túto skutočnosť bezodkladne oznámi s uvedením dôvodu vylúčenia.
Uchádzači, ktorí splnia podmienky účasti budú pozvaní do e-aukcie.
11. Kritérium na vyhodnotenie ponúk:
11.1. Kritériom na vyhodnotenie doručených ponúk je najnižšia celková výstupná
cena z e-aukcie uvedená v eur vrátane DPH za komplexný predmet zákazky, t.j. za
univerzálne poštové služby ( súčet všetkých ocenených jednotkových položky v takom
rozsahu ako je uvedené v prílohe č. 1 k súťažným podkladom).
11.2. Cenové ponuky uchádzačov sa budú vyhodnocovať elektronickou aukciou.
Uchádzači, ktorí splnia podmienky účasti pri vyhodnotení ponúk, budú elektronicky
vyzvaní na účasť v e-aukcii, účelom ktorej bude zostaviť poradie cenových ponúk
automatizovaným vyhodnotením. Ceny bude možné upravovať len smerom nadol.
Zadávacie kolo v e-aukcii bude od 29.11.2012 (štvrtok)
od 09.00 hod.
Súťažné kolo v e-aukcii bude
04.12.2012 (utorok) o 09.00 hod.
Podmienky a postupy v e-aukcie sú uvedené v súťažných podkladoch.
12. Lehota viazanosti cenových ponúk:
12.1. Verejný obstarávateľ
určuje lehotu viazanosti ponúk do 31. decembra 2012.
V prípade, ak v lehote viazanosti cenových ponúk odmietne zmluvu podpísať uchádzač,
5

ktorý sa po ukončení e-aukcie umiestni na prvom mieste,
s účastníkom, ktorý sa umiestni na druhom mieste.

zmluva bude podpísaná

Podľa § 140 ods.1 písm. a) a c) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov proti postupom
verejného obstarávateľa pri zadávaní podprahovej zákazky, ako aj proti priebehu
elektronickej aukcie a jej automatizovanému vyhodnoteniu ponúk nemožno podať
námietky.

V Piešťanoch, dňa 02.11.2012

Ing. R e m o C i c u t t o
primátor mesta Piešťany,
štatutárny zástupca verejného obstarávateľa, v.r.

6

