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OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA

Formulár: Príloha č. 4 k vyhláške č. 530/2009 Z. z.

Druh postupu: Užšia súťaž.

Druh zákazky: Práce.

ODDIEL I. VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ 

I.1. Názov, adresy a kontaktné miesto (miesta)

Mesto Banská Štiavnica

IČO: 00320501

Radničné námestie 1, 969 24 Banská Štiavnica

Slovenská republika

Kontaktné miesto (miesta): Radničné námestie 1, Banská Štiavnica

Kontaktná osoba: Dušan Vahlandt

Telefón: +421 456911104

Fax: +421 456911207

E-mail: msu@banskastiavnica.sk; primator@banskastiavnica.sk;
drahoslorinc@stonline.sk

Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa/obstarávateľa
(URL): http://www.banskastiavnica.sk

Ďalšie informácie možno získať na:už uvedenej adrese a kontaktnom
mieste (miestach).

Súťažné a doplňujúce podklady (vrátane podkladov pre súťažný
dialóg a dynamický nákupný systém) možno získať na:už uvedenej
adrese a kontaktnom mieste (miestach).

Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na:už uvedenú adresu
a kontaktné miesto.

I.2. Druh verejného obstarávateľa a hlavný predmet alebo predmety
činnosti

I.2.1. Druh verejného obstarávateľa 
Regionálny alebo miestny orgán

Zatriedenie obstarávajúceho subjektu podľa zákona:

§ 6 ods. 1 písm. b).

I.2.2. Hlavný predmet alebo predmety činnosti

Všeobecné verejné služby

I.2.3. Verejný obstarávateľ nakupuje pre iných verejných
obstarávateľov 



Nie.

ODDIEL II. PREDMET ZÁKAZKY 

II.1. Opis

II.1.1. Názov zákazky podľa verejného obstarávateľa 
BANSKÁ ŠTIAVNICA ÚPRAVA VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV
UL. AKADEMICKÁ A MIEROVÁ OD PARCELY Č.3910 A ČASŤ
PALÁRIKOVA.

II.1.2. Druh zákazky a miesto uskutočňovania stavebných prác,
dodania tovarov alebo poskytovania služieb 
a) Stavebné práce.

NUTS kód:

SK032.

II.1.3. Oznámenie zahŕňa 
Verejnú zákazku.

II.1.4. Informácie o rámcovej dohode

II.1.5. Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov)

Cieľom postupu zadávania zákazky je výber zhotoviteľa stavebných
prác súvisiacich s výstavbou komunikácie, chodníkov, prekládky NN
vedení, výmeny VN vedenia v časti územia, verejným osvetlením,
mestským rozhlasom, trasami pre optické káble, doplnením
kanalizácie, sadovníckymi úpravami a malou architektúrou na
verejných priestranstvách v MPR B. Štiavnica- časti Akademickej
ulice, Mierovej ulice a Palárikovej ulice. Údaje o stave existujúcich
stavieb: Akademická ulica je dvojpruhová, obojsmerná, funkčnej
triedy C2, kategórie podľa územného plánu MO 8/40, má veľmi
premenlivú šírku medzi obrubníkmi v rozmedzí 5,6 až 8,5 m s
rozšírením v oblúkoch. Preto miestami nezodpovedá požadovaným
šírkovým parametrom. V súčasnosti je vyasfaltovaná v niekoľkých
vrstvách nad sebou. Má obojstranné chodníky ľavý chodník vedľa
oplotenia botanickej záhrady je vydláždený čadičovou dlažbou, pravý
na opornom múre je asfaltový na betónovej doske s rozpadnutou
vrstvou asfaltu. Komunikácia je odvodnená do uličných vpustí.
Verejné osvetlenie je s podzemným aj nadzemným vedením,
slaboprúd je s podzemným vedením, a je vyústený na drevených
stĺpoch, od ktorých sú vedené vzdušné domové prípojky. Mierová
ulica je dvojpruhová, obojsmerná, funkčnej triedy C2, kategórie podľa
územného plánu MO 8/40, s premennou šírkou vozovky medzi
obrubníkmi v rozmedzí od 6,70 m do 8,40 m. Do polovice úseku cesty
na pravej strane vedie jednostranný asfaltový chodník premennej
šírky 1,0 m až 1,50 m, ktorý je miestami prerušený, na obidvoch
stranách ulice je autobusová zastávka. Ulica je asfaltová s mnohými
opravenými časťami. Cestný pozemok ulice J. Palárika je vymedzený
historickou zástavbou, opornými múrmi a oplotením súkromných



pozemkov, čím sú dané smerové, šírkové a výškové pomery, ktoré sú
prispôsobené zástavbe a náročným územným podmienkam. Ulica je
premenlivej šírky od 2,5 m do 8m, je vydláždená čadičovou veľmi
poškodenou dlažbou so zvýšeným chodníkom, nástup do Farskej
ulice je vydláždený ryolitovou dlažbou. Riešená časť Holého ulice a
horná časť Palárikovej sú vyasfaltované. Riešené ulice sú v centra
mesta a sú významnými mestskými komunikáciami pre automobilovú
aj pešiu dopravu Cestný pozemok je vymedzený historickou
zástavbou, opornými múrmi, oplotením a hranicami súkromných
pozemkov, čím sú dané smerové, šírkové a výškové pomery, ktoré sú
prispôsobené zástavbe a náročným územným podmienkam.
Morfológia terénu, objektová štruktúra a pamiatkové hľadiská
neumožňujú v technickom riešení dodržať všetky normatívy pre
projektovanie miestnych komunikácií, avšak dopravný systém bude
prevádzkyschopný bez narušenia bezpečnosti premávky. Na
Akademickej ulici je navrhnutý jednostranný chodník vedľa oporného
múru ako hlavný mestský peší koridor. Mierová ulica je navrhnutá s
obojstranným chodníkom - tieto chodníky sú zvýšené 100mm od
komunikácie. Palárikova ulica má len opticky naznačený chodník so
zvýšeným obrubníkom o 20mm. Navrhnuté dlažby vychádzajú z
pôvodného dláždenia ulíc, alebo sú pokračovaním už navrhnutého
spôsobu dláždenia pri úpravách iných ulíc. Akademická je navrhnutá
s čadičovou dlažbou s dlažobnými kockami ukladanými do oblúkov s
postrannými odvodňovacími žliabkami z piatich dlažobných kociek,
chodníky sú tiež vydláždené čadičovou dlažbou. Palárikova ulica je
vydláždená čadičovou dlažbou a v časti nástupu do Farskej ulice
pôvodnou ryolitovou dlažbou. Mierová ulica je navrhnutá s asfaltovou
komunikáciou a chodníkmi vydláždenými betónovou dlažbou. Všetky
vstupy do objektov a vjazdy do dvorov sú v návrhu úprav
rešpektované. Výjazdy z domov a dvorov kde sa predpokladá prejazd
automobilom budú v časti chodníkov vydláždené dlažobnými kockami
100/100/100. Ak sa pri prevádzaní archeologického výskumu zistia
nálezy základov mestského opevnenia a mestských brán ktoré
zasahujú do komunikácie zrealizuje sa tu dlažba z veľkých
andezitových blokov. Výber kameňa, veľkosť a druh kameňa musí byť
v čase realizácie konzultovaná s Pamiatkovým úradom. Prechody pre
chodcov budú prevažne bezbariérové okrem dvoch prechodov na
Akademickej ulici, kde sa nepredpokladá veľký pohyb chodcov.
Osvetľovacie telesá sú na Akademickej a Palárikovej ulici navrhnuté
liatinové stožiare s lucernami, rovnaké ako na Kmeťovej a
Kamerhofskej ulici, na Mierovej ulici sú navrhnuté stožiarové
osvetľovacie telesá v novodobom výzore. V priestore malej plochy
zelene na Palárikovej ulici budú na mieste, kde si ľudia skracujú cestu
cez trávnik umiestnené terénne schody s drevenými stupňami.
Priestory budú doplnené odpadkovými košmi a lavičkami. Priestory s
plochami zelene budú rekultivované, plochy budú zatrávnené
doplnené výsadbou. Objektová skladba: STAVEBNÉ OBJEKTY SO



101 Komunikácie SO 102 Malá architektúra SO 103 Vodovod SO 104
Kanalizácia SO 105 Verejné osvetlenie elektrické rozvody NN SO 106
Prekládka NN káblov SO 107 Mestský rozhlas SO 108 Trasy pre
vonkajšie oznamovacie rozvody SO 109 Zábradlie a oporný múr
Akademická SO 110 Oplotenie Mierová SO 111 Autobusové zastávky
Mierová SO 112 Zárubný múr Mierová SO 113 Schody Palárikova
Ďalšie podmienky realizácie diela: 1. Odstraňovanie starých asfaltov z
komunikácií zhotoviteľ vykoná v čo najväčšom možnom množstve
frézovaním cestnými frézovacími strojmi až do hĺbky cca 20 cm.
Investor si vyhradzuje právo na využitie vyfrézovaného materiálu. Ten
bude slúžiť investorovi stavby na ďalšie použitie podľa vlastného
uváženia. Investor určí skládku na jeho uskladnenie do vzdialenosti
max. 3 km od stavby. 2. Pred začiatkom stavby zhotoviteľ zabezpečí
vytýčenie všetkých podzemných vedení inžinierskych sietí ich
správcami a majiteľmi . 3. Zhotoviteľ si zabezpečí skládky na odvoz
zeminy, stavebnej sute, betónov a zvyškových asfaltov. Bližšie
požiadavky sú rozpracované v projektovej dokumentácii, ktorá je
súčasťou súťažných podkladov.

II.1.6. Spoločný slovník obstarávania (CPV)

Hlavný predmet 
Hlavný slovník: 45233142-6. 

II.1.7. Rozdelenie na časti

Nie.

II.1.8. Povoľuje sa predloženie variantných riešení 
Nie.

II.2. Množstvo alebo rozsah zákazky

II.2.1. Celkové množstvo alebo rozsah

Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH: 

II.2.2. Opcie 
Nie.

II.3. Trvanie zmluvy alebo lehoty uskutočnenia

Obdobie: v mesiacoch (od uzatvorenia zmluvy) .

ODDIEL III. PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ
INFORMÁCIE 

III.1. Podmienky týkajúce sa zmluvy

III.1.1. Požadované zábezpeky a záruky 
Zábezpeka ponuky sa požaduje vo výške 90.000,- EUR. Spôsob a
podmienky zloženia zábezpeky sú stanovené podľa zák. č. 25/2006
Z. z. a podrobne rozpísané v súťažných podkladoch. Zloženie
zábezpeky budú uchádzači preukazovať v ponukách. Nezloženie
zábezpeky ponuky bude verejný obstarávateľ klasifikovať ako
nesplnenie podmienky stanovenej verejným obstarávateľom s
následkom vylúčenia ponuky. Číslo účtu a bankový ústav na zloženie



zábezpeky budú uvedené v príslušnej časti súťažných podkladov. V
prípade zloženia zábezpeky bankovým prevodom musí byť doklad
preukazujúci uvedenú skutočnosť súčasťou ponuky. Zábezpeka musí
byť pripísaná na určený účet verejného obstarávateľa najneskôr k
lehote na predkladanie ponúk. V prípade zloženia zábezpeky formou
bankovej záruky musí byť uvedený dokument súčasťou ponuky a jeho
platnosť preukázateľná počas lehoty viazanosti ponúk.

III.1.2. Hlavné podmienky financovania a platobné dojednania alebo
odkaz na príslušné ustanovenia, ktorými sa riadia 
Predmet zákazky sa bude financovať z vlastných prostriedkov
verejného obstarávateľa. Verejný obstarávateľ neposkytne na plnenie
predmetu zmluvy preddavok. Platba sa bude realizovať
bezhotovostným stykom na základe vystavenej faktúry. Faktúry sa
budú vystavovať po ukončení ucelených častí diela a ich odovzdaní
uchádzačom. Lehota splatnosti faktúr bude stanovená podľa
podmienok zmluvy o pridelení nenávratného finančného príspevku
(ďalej len NFP), ktorú uzatvorí verejný obstarávateľ s poskytovateľom
finančných prostriedkov, požaduje sa minimálne 60 dní od vystavenia
faktúry. Konečná faktúra musí byť minimálne vo výške 10 % z
celkovej ceny, ktorú verejný obstarávateľ zaplatí do 60 dní v prípade,
ak stavba bude odovzdaná bez nedostatkov a nedorobkov. V prípade,
ak v zápisnici o odovzdaní a prebratí diela budú uvedené nedostatky
alebo nedorobky, konečná faktúra sa uhradí až po ich odstránení.

III.1.3. Právne vzťahy vyžadované od skupiny dodávateľov, s ktorou sa
uzatvorí zmluva 
Uchádzačom môže byť fyzická osoba alebo právnická osoba
vystupujúca voči verejnému obstarávateľovi samostatne alebo
skupina fyzických osôb/právnických osôb vystupujúcich voči
verejnému obstarávateľovi spoločne. Ak ponuku predloží skupina
dodávateľov podľa § 31 zákona o VO a jej ponuka bude prijatá,
verejný obstarávateľ požaduje vytvorenie právnych vzťahov z dôvodu
riadneho plnenia zmluvy.

III.1.4. Ďalšie osobitné podmienky, ktorým podlieha plnenie zmluvy 
Áno.

III.2. Podmienky účasti

III.2.1. Osobné postavenie uchádzačov a záujemcov vrátane
požiadaviek týkajúcich sa zápisu do profesijného alebo
obchodného registra

Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie
splnenia podmienok účasti: Záujemca musí spĺňať podmienky účasti
týkajúce sa osobného postavenia podľa § 26 ods. 1 zákona o VO a
preukázať ich splnenie dokladmi podľa § 26 ods. 2, resp. 3 alebo 4
zákona o VO v originálnom vyhotovení alebo ako úradne osvedčené
fotokópie týchto dokladov. Všetky doklady musia dokumentovať
aktuálny stav, ich platnosť musí byť v súlade s § 26 ods. 2 zákona o
VO. Záujemca zapísaný v zozname podnikateľov môže nahradiť



doklady uvedené v § 26 ods. 2 zákona o VO predložením úradne
osvedčenej fotokópie potvrdenia Úradu pre verejné obstarávanie o
zápise v zozname podnikateľov platnom v čase predkladania
dokladov na splnenie podmienok účasti na verejnom obstarávaní. Ak
doklady na splnenie podmienok účasti na verejnom obstarávaní
predkladá skupina dodávateľov, osobné postavenie záujemcov
predkladá každý člen skupiny osobitne. Doklady vystavené v inom
ako slovenskom jazyku musia byť úradne preložené do slovenského
jazyka, s výnimkou dokladov vystavených v českom jazyku.

III.2.2. Ekonomické a finančné postavenie

Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie
splnenia podmienok účasti: Požadované doklady - dôkazné
prostriedky v zmysle § 27 ods. 1 písm. a), d). Doklady musia byť
predložené ako originály alebo overené fotokópie. - Vyjadrenie
banky/všetkých bánk, v ktorých má záujemca účty, o hodnotení
uchádzača v nasledovnom znení: - záujemca je schopný plniť svoje
finančné záväzky, - účet/účty záujemcu neboli v nepovolenom debete,
- záujemca v prípade splácania úveru dodržiava splátkový kalendár, -
bežný účet záujemcu nebol a ani nie je v čase predkladania ponuky
predmetom exekúcie. Súčasťou vyjadrenia aspoň jednej banky musí
byť aj potvrdenie disponibility záujemcu k finančným zdrojom v
hodnote minimálne 300.000 Eur. Odôvodnenie v zmysle § 32 ods. 6:
Verejný obstarávateľ požaduje potvrdenie príslušných bánk, v ktorých
má uchádzač vedené účty z dôvodu uistenia sa, že úspešný
uchádzač, s ktorým bude podpísaná zmluva, nemá finančné problémy
a bude schopný splniť požadovaný predmet zákazky. Vzhľadom na
mechanizmus financovania diela je nutné, aby uchádzač disponoval
aj vlastnými finančnými prostriedkami na realizáciu diela - Výkaz
ziskov a strát alebo výkaz o príjmoch a výdavkoch (výsledovka Uč
POD 2-01, výkaz o príjmoch a výdavkoch Uč FO 1-01 1 alebo
ekvivalentný doklad používaný v členských krajinách EÚ). Uchádzač
predloží ako dôkazový prostriedok prehľad o celkovom obrate vo
forme výkazu ziskov a strát alebo výkazu o príjmoch a výdavkoch
alebo ekvivalentným dokladom za posledné tri hospodárske roky, za
ktoré sú údaje dostupné. Predložené doklady musia byť overené
príslušným daňovým úradom alebo audítorom alebo ekvivalentným
úradom v krajine sídla uchádzača. Odôvodnenie v zmysle § 32 ods.
6: Verejný obstarávateľ požaduje preukázať dosiahnutý obratu z
dôvodu preukázania, že úspešný uchádzač bude schopný znášať
náklady spojené so zabezpečovaním potrebných činností v lehote
splatnosti faktúr. Doklady vystavené v inom ako slovenskom jazyku
musia byť úradne preložené do slovenského jazyka, s výnimkou
dokladov vystavených v českom jazyku. Uchádzač predloží prehľad o
dosiahnutom obrate za príslušné obdobie aj formou samostatného
listu.

Minimálna požadovaná úroveň štandardov (ak je to uplatniteľné):
Celkový obrat za posledné tri hospodárske roky, za ktoré sú údaje



dostupné, musí byť v minimálnej výške 5.400.000,- EUR. Ak
prevádzkovanie činnosti záujemcu je kratšie ako tri roky, prehľad o
dosiahnutom obrate za obdobie prevádzkovania podnikateľskej
činnosti musí byť v alikvotnej hodnote zo sumy 5.400.000,- EUR
(priemerne 1.800.000,- EUR/rok).

III.2.3. Technická alebo odborná spôsobilosť

Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie
splnenia podmienok účasti: Požadované doklady - dôkazné
prostriedky v zmysle § 28 ods. 1 písm. b), g),: 1. zoznam stavebných
prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov. Zoznam bude
doplnený potvrdeniami o uspokojivom vykonaní stavebných prác s
uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia prác a zhodnotenia
uskutočnených prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom
bol verejný obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení zmlúv
potvrdí tento verejný obstarávateľ, ak odberateľom bola osoba iná
ako verejný obstarávateľ, dôkaz o plnení zmlúv bude potvrdený
odberateľom, ak to nie je možné, vyhlásením uchádzača o ich
poskytnutí, 2. údaje o vzdelaní a praxi riadiacich zamestnancov,
osobitne osôb zodpovedných za riadenie stavebných prác.
Zdôvodnenie v zmysle § 32 ods. 6 Zákona o verejnom obstarávaní:
Zoznamom realizovaných stavieb záujemca preukáže, že má
skúsenosti z realizovaním rovnakých alebo podobných zákaziek.
Údajmi o vzdelaní a praxi riadiacich zamestnancov záujemca
preukazuje potrebné personálne zabezpečenie realizácie zákazky.

Minimálna požadovaná úroveň štandardov (ak je to uplatniteľné): K
požiadavke 1) - záujemca predloží referencie na minimálne tri
zákazky rovnakého alebo obdobného charakteru, uskutočnené za
predchádzajúcich päť rokov, každú s objemom minimálne 600.000,-
Eur bez DPH. Hodnotu zákazky realizovanú pred zavedením eura
záujemca prepočíta konverzným kurzom 30,126 Sk/EUR, v prípade
inej meny kurzom NBS iná mena/Eur platným ku dňu zverejnenia
oznámenia o vyhlásení VO). Za zákazky rovnakého alebo obdobného
charakteru sa považujú inžinierske stavby; K požiadavke 2) -
záujemca predloží oprávnenie o odbornej spôsobilosti vydané na
základe osobitného predpisu - odborná spôsobilosť na vybrané
činnosti vo výstavbe podľa zák. č. 50/1976 Zb. v znení neskorších
predpisov a zák. č. 138/1992 Zb. o autorizovaných stavebných
inžinieroch v znení neskorších predpisov - s odborným zameraním na
inžinierske stavby (fotokópiu takéhoto dokladu opatrenú originálom
pečiatky držiteľa a vlastnoručným podpisom) alebo iný ekvivalentný
doklad platný v členských krajinách EÚ.

III.3. Osobitné podmienky zákaziek na poskytovanie služieb

ODDIEL IV. POSTUP 

IV.1. Druh postupu

IV.1.1. Druh postupu 



Užšia súťaž.

IV.1.2. Obmedzenie počtu záujemcov, ktorí budú vyzvaní na predloženie
ponuky alebo na účasť na dialógu

Predpokladaný počet dodávateľov: Hodnota.

Hodnota: 10

Objektívne kritériá na výber obmedzeného počtu záujemcov:
Obmedzenie počtu záujemcov stanovené podľa § 52 ods. 2 písm. b)
zákona o verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ stanovil dve
kritériá jednoznačne identifikovateľné a merateľné v súlade so
základnými princípmi verejného obstarávania. Kritérium č. 1: Celkový
súčet hodnôt zrealizovaných a úspešne ukončených stavebných prác
rovnakého alebo obdobného predmetu obstarávania s rozpočtovaným
nákladom minimálne 600.000,- EUR bez DPH (alebo ekvivalent tejto
hodnoty v inej mene, hodnotu zákazky realizovanú pred zavedením
eura záujemca prepočíta konverzným kurzom 30,126 Sk/EUR, v
prípade inej meny kurzom NBS iná mena/Eur platným ku dňu
zverejnenia oznámenia o vyhlásení VO), ktoré záujemca úspešne
zrealizoval v priebehu rokov 2007, 2008, 2009, 2010 a 2011. Váhový
koeficient kritéria 0,50. Kritérium č. 2: Celkový počet zrealizovaných a
úspešne ukončených stavebných prác rovnakého alebo podobného
predmetu obstarávania, každá v hodnote minimálne 1.800.000,- EUR
bez DPH (alebo ekvivalent tejto hodnoty v inej mene, hodnotu
zákazky realizovanú pred zavedením eura záujemca prepočíta
konverzným kurzom 30,126 Sk/EUR, v prípade inej meny kurzom
NBS iná mena/Eur platným ku dňu zverejnenia oznámenia o
vyhlásení VO), ktoré záujemca úspešne realizoval v priebehu rokov
2007, 2008, 2009, 2010 a 2011. Váhový koeficient kritéria 0,50.
Spôsob výberu záujemcov: Pre výpočet kritérií K1 a K2 verejný
obstarávateľ použije príslušné údaje zo zoznamu stavebných prác,
ktorý záujemcovia predložia v rámci preukázania splnenia podmienok
odbornej a technickej spôsobilosti podľa § 28 zákona o VO.
Záujemcovia môžu v žiadosti o účasť uviesť na samostatnom liste
hodnoty pre kritériá K1 a K2 (celkový počet a celkový finančný objem
stavebných prác, ktoré spľňajú podmienky pre hodnotenie, (
definované časové obdobie realizácie a minimálnu hodnotu). Ak
podmienky účasti splní desať alebo menej ako desať záujemcov,
verejný obstarávateľ zašle výzvu na predkladanie ponúk všetkým
záujemcom, ktorí splnili podmienky účasti. Ak podmienky účasti splní
viac ako desať záujemcov, verejný obstarávateľ zostaví poradie
záujemcov podľa vyššie uvedených kritérií nasledujúcim spôsobom:
Záujemca s najvyššou hodnotou príslušného hodnoteného kritéria
získa maximálny počet 50 bodov a ďalším hodnoteným záujemcom
bude pridelený počet bodov podľa vzorca Pridelený počet bodov za
hodnotené kritérium = (hodnota príslušného hodnoteného kritéria
podľa dokladov predložených záujemcom/najvyššia hodnota
príslušného hodnoteného kritéria)* 50 bodov. Pri každom



hodnotenom záujemcovi sa získané body v jednotlivých hodnotených
kritériách vynásobia váhovým koeficientom príslušného hodnoteného
kritéria a tieto prepočítané hodnoty bodov sa sčítajú. Podľa súčtu
prepočítaných bodov za všetky hodnotené kritériá sa zostupne
zostaví poradie záujemcov od najvyššieho po najnižší súčet
prepočítaných bodov, pričom na prvom mieste sa umiestni záujemca
s najvyšším súčtom prepočítaných bodov za obidve kritériá. V
prípade, ak viacero záujemcov získa rovnaký súčet bodov, na vyššom
mieste sa umiestni záujemca s vyšším počtom bodov pridelených za
kritérium č. 1. Verejný obstarávateľ zašle prvým desiatim záujemcom
s najvyšším súčtom bodov výzvu na predloženie ponuky.

IV.1.3. Zníženie počtu ponúk alebo riešení počas rokovania alebo
dialógu

IV.2. Kritériá vyhodnotenia ponúk

IV.2.1. Kritériá vyhodnotenia ponúk 
Najnižšia cena.

IV.2.2. Použije sa elektronická aukcia 
Áno.

1. Verejný obstarávateľ pred začatím elektronickej aukcie vyhodnotí
ponuky podľa kritérií na vyhodnotenie ponúk. 2. Verejný obstarávateľ
vyzve elektronickými prostriedkami súčasne všetkých uchádzačov,
ktorých ponuky spĺňajú určené podmienky, a ktorí neboli z verejnej
súťaže vylúčení na predloženie nových cien./ príp. hodnôt/ Účelom
elektronickej aukcie je zostaviť poradie ponúk automatizovaným
vyhodnotením, ktoré sa uskutoční po úvodnom úplnom vyhodnotení
ponúk. 3. Elektronická aukcia bude uskutočnená dvojkolovo, a to
medzikolo a súťažné kolo. Elektronická aukcia sa začne najskôr dva
dni odo dňa odoslania výzvy na účasť v elektronickej aukcii. 4. Počas
elektronickej aukcie budú všetci uchádzači informovaní v každom
okamihu o ich relatívnom umiestnení. 5. Po skončení elektronickej
aukcie verejný obstarávateľ uzavrie zmluvu na základe výsledku
elektronickej aukcie. 6. Proti priebehu elektronickej aukcie a jej
automatizovanému vyhodnoteniu nemožno podať námietky. Predmet
e-aukcie je rovnaký ako predmet zákazky, uvedený v oznámení o
vyhlásení verejného obstarávania a bližšie špecifikovaný v súťažných
podkladoch. Elektronická aukčná sieň (ďalej len e-aukčná sieň) je
prostredie umiestnené na určenej adrese vo verejnej dátovej sieti
Internet, v ktorom uchádzači predkladajú nové ceny upravené
smerom nadol. Súťažné kolo je časť postupu, v ktorom prebieha on-
line vzájomné porovnávanie cien ponúkaných uchádzačmi
prihlásených do e-aukcie a ich vyhodnocovanie v limitovanom čase.
E-aukcia bude vykonaná elektronickými zariadeniami prostredníctvom
siete Internet. Administrátor odošle výzvu na účasť v eaukcii
elektronickými prostriedkami súčasne všetkých uchádzačom. Vo
výzve budú uvedené všetky príslušné informácie týkajúce sa
individuálneho pripojenia k používanému elektronickému zariadeniu,



dátum a čas začatia a ukončenia medzikola, dátum a čas začatia
súťažného kola a spôsob ukončenia e-aukcie, minimálny a maximálny
krok zníženia nových cien. V medzikole bude uchádzačom
sprístupnená e-aukčná sieň, kde sa zadajú jednotlivé položky z
ponuky uchádzača, ktoré budú následne skontrolované
administrátorom. Každý uchádzač v medzikole vidí iba svoju ponuku.
V medzikole sa uchádzači oboznámia s priebehom a pravidlami e-
aukcie. Pravidlá obsahujú aj údaje týkajúce sa minimálneho kroku
zníženia ceny ponuky, pravidlá predlžovania súťažného kola a lehotu
platnosti prístupových kľúčov. V medzikole uchádzači nemôžu svoje
ponuky meniť. V súťažnom kole bude prebiehať e-aukcia on-line.
Uchádzači budú mať možnosť upravovať ceny položiek v ľubovoľnom
počte krokov smerom nadol. Zmena ceny nesmie byť na úkor kvality,
tzn. že uchádzačom ponúknutá nová cena musí byť cenou za rovnaký
predmet zákazky ako bol špecifikovaný v ponuke uchádzača,
predloženej v lehote na predkladanie ponúk. Počas súťažného kola
budú všetkým uchádzačom súčasne uverejňované informácie, ktoré
im umožnia zistiť v každom okamihu ich relatívne umiestnenie. 7.
Bližšie údaje o priebehu E-aukcie budú uvedené v súťažných
podkladoch.

IV.3. Administratívne informácie

IV.3.1. Evidenčné číslo spisu, ktoré pridelil verejný obstarávateľ 
PLZ-UVP-2012

IV.3.2. Predchádzajúce oznámenie (oznámenia) týkajúce sa tejto
zákazky 
Nie.

IV.3.3. Podmienky na získanie súťažných podkladov a doplňujúcich
dokumentov alebo informatívnych dokumentov

Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady alebo o prístup k
dokumentom

Úhrada za súťažné podklady

IV.3.4. Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť

Dátum: 26. 4. 2012. Čas: 09.00 h. 

IV.3.5. Dátum odoslania výziev na predkladanie ponúk alebo na účasť
na dialógu vybraným záujemcom

IV.3.6. Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané

IV.3.7. Podmienky otvárania ponúk

Osoby oprávnené zúčastniť sa na otváraní ponúk: Otvárania ponúk
sa štatutárni zástupcovia uchádzačov alebo poverení zástupcovia
uchádzačov nezúčastnia, vzhľadom na použitie elektronickej aukcie
sa nepoužije postup podľa §41 ZVO.

ODDIEL VI. DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE 

VI.1. Toto obstarávanie sa bude opakovať 



Nie.

VI.2. Zákazka sa týka projektu /programu financovaného z fondov EÚ 
Nie.

VI.3. Ďalšie informácie 
VI.3.1 Podmienky účasti, preukazujúce finančné a ekonomické
postavenie v súlade s § 27 a odbornú a technickú spôsobilosť v
súlade s § 28 zákona o VO sú stanovené vo väzbe na charakter a
rozsah zákazky so zohľadnením požiadaviek na otvorenú
hospodársku súťaž. VI.3.2 Súťažné podklady si záujemcovia môžu
prevziať osobne alebo vyžiadať poštou v pracovných dňoch v čase od
8.00 do 14.00 h na adrese uvedenej v bode I.1, príloha A.II. VI.3.3
Verejný obstarávateľ odporúča záujemcom/uchádzačom sledovať
webovú stránku verejného obstarávateľa. Na predmetnej stránke
budú zverejňované prípadné otázky a odpovede v rámci inštitútu
vysvetľovania v zmysle § 38 zákona o VO. VI.3.4 Verejný
obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť postup zadávania zákazky, ak
nastanú okolnosti podľa § 46 ods. 1, resp. 2. VI.3.5 Náklady spojené s
účasťou v súťaži v plnej miere hradia uchádzači. VI.3.6 V prípade
nových stavebných prác spočívajúcich v opakovaní rovnakých alebo
porovnateľných stavebných prác si verejný obstarávateľ vyhradzuje
právo postupovať podľa § 58 ods. 1 písm. j) zák. č. 25/2006 Z. z. o
verejnom obstarávaní. VI.3.7 Termín obhliadky bude stanovený v
súťažných podkladoch. Výdavky spojené s obhliadkou miesta plnenia
zákazky znášajú záujemcovia. VI.3.8 V prípade skupiny dodávateľov
všetci členovia skupiny 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 osobou/osobami oprávnenými konať v
danej veci za každého člena skupiny. VI.3.9 Záujemca predloží
čestné vyhlásenie, že v plnom rozsahu súhlasí v uverejnenými
podmienkami a požiadavkami verejného obstarávateľa v tomto
oznámení o vyhlásení verejného obstarávania. VI.3.11 Skutočnosti,
ktoré môžu nastať v procese postupu zadávania zákazky, neupravené
týmto oznámením o vyhlásení verejného obstarávania a súťažnými
podkladmi, sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 25/2006
Z.z. o verejnom obstarávaní v platnom znení.

VI.4. Dátum odoslania tohto oznámenia 
3. 4. 2012


