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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.2.
I.2.1.

Mesto Banská Štiavnica
IČO: 00320501
Radničné námestie 1, 969 24 Banská Štiavnica
Slovensko
Kontaktné miesto (miesta): Mesto Banská Štiavnica
Kontaktná osoba: RNDr. Viktória Michalská
Telefón: +421 456949604
Fax: +421 456921207
Email: viktoria.michalska@banskastiavnica.sk
Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL): http://www.banskastiavnica.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
RO - Regionálny alebo miestny orgán
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.

II.2.
II.2.1.
II.2.2.
II.3.

OPIS
Názov zákazky
Rekonštrukcia ulice Krčméryho, Banská Štiavnica – I. etapa – vetva „A“ ZÚ KM 0,000 00 – KÚ KM 0,218 34
Druh zákazky a miesto uskutočňovania stavebných prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb
Stavebné práce
Hlavné stavenisko alebo miesto uskutočňovania stavebných prác: Ulica Štefana Krčméryho, 969 01 Banská Štiavnica
NUTS kód:
SK032
Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov)
Popis súčasného stavu:
Požiadavkou stavebníka je rekonštrukcia MK ul. Krčméryho v prvej etape pre rok 2013 - vetva A ZÚ KM 0,000 00 KÚ KM
0,218 34, s výmenou konštrukcie vozovky. MK sa nachádza južne od historického centra Banskej Štiavnice, v lokalite
Nový Štefultov. Pripája sa na ulicu J. G. Tajovského vetva A . Vetva A na konci úseku pokračuje MK vľavo s trávnatým
povrchom a prepojením na ulicu B. S. Timravy. Komunikácia je dvojpruhová, obojsmerná, je funkčnej triedy C3,
kategórie MOU 5/30 (5,60/30), s premennou šírkou vozovky v rozmedzí od 3,0 m do 4,50 m.
Predmetom rekonštrukcie je úsek cesty na začiatku stavebného staničenia v pripojení na ulicu J.G. Tajovského km 0,000
až km 0,218 34 = KÚ je ukončená slepo. Celková upravovaná dĺžka je 218,34 m. Existujúce pozdĺžne sklony dosahujú
hodnoty až 15 %. MK je bez chodníkovej úpravy. Existujúca povrchová úprava komunikácie je v čiastočne s asfaltovým
krytom, čiastočne so štrkovým povrchom. Pod súčasným asfaltovým krytom hrúbky cca do 50 mm je miestami pôvodná
vozovka asfaltová penetrácia.
Vpravo sa miestami nachádza plytká zemná priekopa. Vo väčšej miere odvodňovacie priekopy chýbajú, dažďové vody
odtekajú celým profilom MK. Cestný pozemok ulice je vymedzený oplotením súkromných pozemkov.
Viac v súťažných podkladoch a v projektovej dokumentácii.
Spoločný slovník obstarávania (CPV)
Hlavný predmet
Hlavný slovník: 45000000-7
Doplnkový slovník: IA13-5
Množstvo alebo rozsah zákazky
Celkové množstvo alebo rozsah
- uvedené v súťažných podkladoch a v projektovej dokumentácii.
Predpokladaná hodnota predmetu zákazky bez DPH
Hodnota: 50 000,0000 EUR
Trvanie zmluvy alebo lehota dodania
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
Zadajte hodnotu: 12
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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 musí spĺňať
podmienky účasti týkajúce 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 len zákon o verejnom obstarávaní).
Splnenie podmienok účasti uchádzač preukáže predložením dokladov podľa § 26 ods. 2, ods. 4 a ods. 5 zákona o
verejnom obstarávaní. Uchádzač zapísaný do zoznamu podnikateľov vedeného Úradom pre verejné obstarávanie môže
doklady požadované v bodoch a) až f) nahradiť predložením platného potvrdenia alebo úradne osvedčenej kópie
platného potvrdenia o jeho zapísaní do zoznamu podnikateľov podľa § 128 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní.
Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienky účasti podľa § 31 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní.
Ekonomické a finančné postavenie
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: Informácie a formálne
náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: Predloženie dokladov podľa § 27 ods. 1 písm. a)
zákona o verejnom obstarávaní. Zároveň uchádzač predloží čestné vyhlásenie, že v iných bankách nemá vedené účty ani
záväzky, podpísané štatutárnym zástupcom uchádzača alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača, s odtlačkom
pečiatky uchádzača. Vyjadrenie banky nesmie byť staršie ako tri mesiace ku dňu uplynutia lehoty na predkladanie
ponúk.
V prípade, že uchádzač využije na preukázanie finančného a ekonomického postavenia finančné zdroje inej osoby, bez
ohľadu na ich právny vzťah v čase predloženia ponuky, je uchádzač povinný verejnému obstarávateľovi preukázať, že
pri plnení zmluvy bude môcť reálne disponovať so zdrojmi
osoby, ktorej postavenie využíva na preukázanie finančného a ekonomického postavenia. Túto skutočnosť preukazuje
uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s touto osobou, obsahujúcou záväzok osoby, ktorej zdrojmi mieni preukázať
svoje finančné a ekonomické postavenie, že táto osoba poskytne plnenie počas celého trvania zmluvného vzťahu.
Osoba, ktorej zdroje majú byť použité na preukázanie finančného a ekonomického postavenia musí spĺňať podmienky
účasti podľa § 26 ods. 1 vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli zdroje uchádzačovi poskytnuté. V prípade
uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená na verejnom obstarávaní, požaduje sa preukázanie
podmienok účasti za všetkých členov skupiny spoločne.
Technická alebo odborná spôsobilosť
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: Predloženie dokladov podľa
§ 28 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní:
- predložiť zoznamom stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť (5) rokov 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 tohto zákona,
dokladom je referencia, 2. bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o
plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo
záujemcu o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe
ktorého boli uskutočnené. Zoznamom musí uchádzač preukázať, že uskutočnil minimálne tri (3) zákazky rovnakého
alebo podobného charakteru pričom minimálne jedna zo zákaziek musí mať hodnotou viac ako 50 000 EUR bez DPH.
Uchádzač alebo záujemca môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a
odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač alebo záujemca
verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude môcť reálne disponovať s
kapacitami osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Túto
skutočnosť preukazuje záujemca alebo 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 vo
vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli kapacity záujemcovi alebo uchádzačovi poskytnuté. Ak uchádzač
alebo záujemca preukázal technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť technickými a odbornými kapacitami inej
osoby a počas trvania zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody dôjde k plneniu, ktorého sa toto preukázanie
týka, uchádzač alebo záujemca 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.
- Uchádzač predloží údaje o vzdelaní a odbornej praxi alebo odbornej kvalifikácii riadiacich zamestnancov, osobitne osôb
zodpovedných za riadenie stavebných prác podľa § 28 ods. 1 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní a údaje o
strojovom a technickom vybavení, ktoré má uchádzač alebo záujemca k dispozícii na uskutočnenie stavebných prác
podľa § 28 ods. 1 písm. j) zákona o verejnom obstarávaní.
Vyhradené zákazky pre chránené dielne alebo chránené pracoviská: Nie

ODDIEL IV. POSTUP
IV.1.
IV.1.1.
IV.1.2.

Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Voľba: Najnižšia cena
Použije sa elektronická aukcia
Nie
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IV.2.
IV.2.1.
IV.2.2.

IV.2.3.
IV.2.4.

Administratívne informácie
Evidenčné číslo spisu, ktoré pridelil verejný obstarávateľ/obstarávateľ
2748/2013/Výst.
Podmienky na získanie súťažných podkladov a doplňujúcich dokumentov
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady alebo o prístup k dokumentom
Dátum a čas: 23.08.2013 08:00
Úhrada za súťažné podklady
Uvedte: Nie
Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 23.08.2013 09:00
Podmienky otvárania ponúk
Dátum a čas: 23.08.2013 10:00
Miesto : Mesto Banská Štiavnica, Radničné námestie č. 1, 969 24 Banská Štiavnica
Vo veľkej zasadačke, prízemie, č. dv. 4.
Osoby oprávnené zúčastniť sa na otváraní ponúk : Otváranie ponúk, časť Ostatné je neverejné.
Verejný obstarávateľ umožňuje účasť na otváraní ponúk časti - "Kritériá" tým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v
lehote na predkladanie ponúk a ktorých ponuka nebola vylúčená. Na otváraní sa môže zúčastniť štatutárny orgán
uchádzača, člen štatutárneho orgánu uchádzača alebo ním poverená a splnomocnená osoba uchádzača na jeho
zastupovanie na základe notárskeho splnomocnenia. Uchádzač (fyzická osoba), štatutárny orgán alebo člen štatutárneho
orgánu uchádzača (právnická osoba) sa pri otváraní ponuky preukáže občianskym preukazom. V prípade, že pôjde o
splnomocnenú osobu uchádzača, tak splnomocnená osoba sa preukáže občianskym preukazom a notárskym
splnomocnením na zastupovanie.

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

Zákazka sa týka projektu /programu financovaného z fondov EÚ
Nie
Ďalšie doplňujúce informácie
Súťažné podklady si záujemcovia vyžiadajú písomnou žiadosťou doručenou na adresu Mestský úrad v Banskej Štiavnici,
Radničné námestie č. 1, 969 24 Banská Štiavnica, alebo emailom na adrese: viktoria.michalska@banskastiavnica.sk,
ktorá bude potvrdená prostredníctvom pošty, pričom platí termín prvého prihlásenia.
Žiadosť musí obsahovať kompletné identifikačné údaje žiadateľa (IČO, názov, adresa sídla, adresa doručovania v
prípade, že je iná ako adresa sídla) a uvedený predmet žiadosti. Po doručení kompletnej žiadosti budú súťažné podklady
záujemcovi zaslané na jeho emailovú adresu a na poštovú adresu, alebo si ich môže prevziať osobne na Mestskom
úrade v Banskej Štiavnici v kancelárii č. 14 po predošlom telefonickom dohovore.
Súťažné podklady budú poskytnuté v tlačenej aj digitálnej forme. V prípade skupiny dodávateľov predložia vystavenú
plnú moc pre jedného z členov skupiny, ktorý bude oprávnený prijímať pokyny za všetkých členov skupiny a konať v
mene všetkých členov skupiny, podpísanú všetkými členmi skupiny alebo/osobami oprávnenými konať v danej veci za
každého člena skupiny.
Dodávateľovi sa neposkytne žiaden preddavok.
Všetky doklady, ktorými uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti, musia byť predložené ako originály alebo
úradne overené kópie, ak nie je uvedené inak.
Na základe kritérií na hodnotenie ponúk bude identifikovaný úspešný uchádzač, s ktorým verejný obstarávateľ podpíše
Zmluvu o dielo podľa predloženej cenovej ponuky.
Ak úspešný uchádzač odmietne uzavrieť zmluvu alebo neposkytne verejnému obstarávateľovi riadnu súčinnosť potrebnú
na uzavretie zmluvy podľa § 45 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní, uzatvorí verejný obstarávateľ zmluvu s
uchádzačom, ktorý sa umiestnil druhý v poradí a v prípade, že aj druhý uchádzač v poradí odmietne uzavrieť zmluvu
alebo neposkytne verejnému obstarávateľovi riadnu súčinnosť potrebnú na uzavretie zmluvy podľa § 45 ods. 9 zákona o
verejnom obstarávaní uzatvorí verejný obstarávateľ zmluvu s tretím uchádzačom v poradí.
Ďalšie informácie týkajúce sa predmetného verejného obstarávania sú uvedené v súťažných podkladoch.
Splnenie podmienok účasti je možné v súlade s ustanovením § 32 ods. 11 zákona o verejnom obstarávaní.
Verejný obstarávateľ upozorňuje záujemcov, že ak si požiadajú o súťažné podklady v posledné dni, nebudú môcť
uplatniť inštitút vysvetľovania a súťažné podklady im môžu byť doručené až po lehote na predkladanie ponúk.
Obhliadka miesta sa uskutoční dňa: 13.08.2013 o 10.00 hod. Stretnutie je pred Mestským, úradom v Banskej Štiavnici,
Radničné námestie č. 1, 969 24 Banská Štiavnica.

VI.3.

Uchádzači, ktorí predložia svoje ponuky, nemajú žiadny nárok na úhradu nákladov, ktoré im vznikli s prípravou a
doručením ponuky.
Dátum odoslania tejto výzvy
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