
VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1)    NÁZOV A ADRESY

Mesto Podolínec
IČO:  00330132
Mariánske námestie 3, 065 03 Podolínec
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Štefan Zima
Telefón: +421 905407941
Email: ste.zima@gmail.com
Fax: +421 524391207
Webové sídlo (internetová adresa)

I.2)    SPOLOČNÉ VEREJNÉ OBSTARÁVANIE
Zákazka zahŕňa spoločné obstarávanie: Nie
Zákazku prideľuje centrálna obstarávacia organizácia:  Nie

I.3)    KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Zadajte adresu (URL):  http://uvo.gov.sk
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky:  Nie
Chcete vyplniť aj adresu:  Áno
Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Elektronická komunikácia si vyžaduje využitie nástrojov a zariadení, ktoré nie sú všeobecne k dispozícii.:  Nie

I.4)    DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Regionálny alebo miestny orgán

I.5)    HLAVNÁ ČINNOSŤ
Všeobecné verejné služby

ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1)    ROZSAH OBSTARÁVANIA

II.1.1)    Názov:
Kláštorná ulica - Podolínec

II.1.2)    Hlavný kód CPV
45000000-7

II.1.3)    Druh zákazky
Práce

II.1.4)    Stručný opis:
Verejný obstarávateľ požaduje od uchádzačov realizáciu stavebných prác na výstavbe účelovej komunikácie na ul.
Kláštorná Podolínec. Súčasťou tejto komunikácie je aj spevnená plocha určená pre peších a štrkové plochy z obliakov. 
Realizácia bude v súlade s výzvou na predloženie ponuky, súťažných podkladov, projektovej dokumentácie a výkazu
výmer, prípadne ďalších dokumentov.

II.1.5)    Celková predpokladaná hodnota
85 138,38 EUR bez DPH

II.1.6)    Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti:  Nie

II.2)    OPIS
II.2.2)    Dodatočné kódy CPV

45233123-7
II.2.3)    Miesto dodania

Kód NUTS:
SK041
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
ul. Kláštorná, Podolínec.

II.2.4)    Opis obstarávania
Riešená časť Kláštornej ulice je v súčasnosti nespevnená. Vstupy do objektov sú z rozšíreného chodníka, ktorý je v zlom
stavebno-technickom stave. Zvyšok tvorí v časti zatrávnený a hlinený povrch. Celková riešená plocha je cca 1170 m2.
Novonavrhnutá celá spevnená komunikácia v rámci technického riešenia bude mať pred vstupmi rodinných domov
chodník v šírke cca 1,5 m s konečnou hornou vrstvou z betónovej dlažby, obrubníky budú z lomového kameňa, vlastná
časť prejazdnej komunikácie bude s konečnou hornou vrstvou z lomového kameňa 150/150 mm o šírkovom usporiadaní
od 6,185 m po 3,195 m. Všetky podstatné údaje o situácií, polohopisnom riešení a podkladných konštrukciách sú zrejmé
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z výkresovej dokumentácii.
II.2.5)    Kritériá na vyhodnotenie ponúk

Nižšie uvedené kritéria
Kritéria kvality:  Nie
Náklady/Cena:  Cena

II.2.6)    Predpokladaná hodnota
85 138,38 EUR bez DPH

II.2.7)    Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Obdobie:  v intervale 
Dátum začatia: 01.07.2017
Dátum ukončenia: 31.10.2017
Informácie o obnovenom obstarávaní
Toto obstarávanie môže byť obnovené:  Nie

II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty:  Nie

II.2.12)Informácie o elektronických katalógoch
Ponuky musia byť predložené vo forme elektronických katalógov alebo obsahovať elektronický katalóg:  Nie

II.2.13)INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Nie

ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1)    PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1)Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných

registrov
Zoznam a krátky opis podmienok:  V súlade s § 114 ods.(2) zákona o verejnom obstarávaní, v rámci preukázania
splnenia podmienok účasti týkajúci sa osobného postavenia, verejný obstarávateľ vyžaduje doklad o oprávnení
uskutočňovať stavebné práce v rozsahu ktorý zodpovedá predmetu zákazky. 
Uchádzač môže preukázať splnenie podmienky účasti aj podľa § 152 zákona o verejnom obstarávaní. 
V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní sa požaduje preukázanie
splnenia podmienok účasti týkajúci sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. 
Splnenie podmienky účasti možno predbežne nahradiť v zmysle § 39 zákona o verejnom obstarávaní Jednotným
európskym dokumentom. 
Doklad sa vyžaduje ako originál, resp. úradne overená kópia. 
Odôvodnenie primeranosti : Požiadavka vychádza z taxatívnych ustanovení zákona o verejnom obstarávaní.

III.1.2)Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok, odôvodnenie primeranosti každej určenej podmienky:  Neuplatňuje sa.

III.1.3)Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok, odôvodnenie primeranosti každej určenej podmienky:  V súlade s 34 ods. (1) písm. b
zákona o verejnom obstarávaní vyžaduje sa zoznam stavebných prác, v súlade s predmetom zákazky, uskutočnených za
predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia
stavebných prác, zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení
uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo
obstarávateľ podľa zákona o verejnom obstarávaní dokladom je referencia, ak odberateľom bola iná osoba ako verejný
obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona o verejnom obstarávaní dôkaz o plnení potvrdí odberateľ, ak takéto
potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača o ich uskutočnení, doplneným dokladom
preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah. 
Splnenie podmienky účasti možno predbežne nahradiť v zmysle § 39 zákona o verejnom obstarávaní Jednotným
európskym dokumentom. 
Odôvodnenie primeranosti : Verejný obstarávateľ podmienkou podľa § 34 ods. (1) písm. b sleduje, aby verejného
obstarávania sa zúčastnili kvalifikovaní dodávatelia s odbornými skúsenosťami z oblasti predmetu zákazky.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov:  V zozname uskutočnených stavebných prác uvádzať len stavby v súlade s
predmetom zákazky - t.j. spevnené plochy, parkoviská, komunikácie - preukázaný minimálny objem musí byť za celé
obdobie aspoň 500 000,- Eur bez DPH, pričom v zozname musia byť minimálne dve stavby s konečnou vrstvou
dláždenou, o celkovom náklade kumulatívne aspoň 80 000,- Eur bez DPH.

III.1.5)Informácie o vyhradených zákazkách
Zákazka je vyhradená pre chránené pracovné dielne a hospodárske subjekty, ktorých hlavným cieľom je sociálna a
profesionálna integrácia postihnutých alebo znevýhodnených osôb:  Nie
Uskutočnenie zákazky je vyhradené pre rámcové programy chránených pracovných miest:  Nie

III.2)    PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3)Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky

Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky:  Nie

ODDIEL IV: POSTUP
IV.1)    OPIS

IV.1.3)    Informácie o rámcovej dohode
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Obstarávanie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody:  Nie
IV.1.6)    Informácie o elektronickej aukcii

Použije sa elektronická aukcia:  Nie
IV.2)    ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE

IV.2.2)    Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas:  02.05.2017 14:00

IV.2.6)    Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí byť platná do
Ponuka musí platiť do: 30.06.2017

IV.2.7)    Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas:  02.05.2017 15:00
Miesto:  Mestský úrad, Námestie Mariánske č.3, 065 03 Podolínec
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Otváranie častí ponúk označených ako Ostatné sa uskutoční v
súlade s § 52 zákona o verejnom obstarávaní neverejným spôsobom , t.j. bez možnosti účasti uchádzačov. 
Otváranie ponúk označených ako Kritériá sa uskutoční v súlade s § 52 ods. (3) zákona o verejnom obstarávaní.

ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2)    INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE

Použije sa elektronické objednávanie:  Nie
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia:  Nie
Použijú sa elektronické platby:  Nie

VI.3)    DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
Verejný obstarávateľ zverejňuje neobmedzeným spôsobom všetky podklady na stránke www.uvo.gov.sk na svojom
profile. V prípade rozdielu medzi textom v projektovej dokumentácii (technická správa, resp. výkresová časť) platí
rozpočtová dokumentácia (výkaz výmer).  
Verejný obstarávateľ upozorňuje na skutočnosť, že pri použití lomových kameňov je nevyhnutné použiť materiál z lomu
ktorý bol použitý pri rekonštrukcii Námestia mariánskeho Podolínec v rámci 1. resp, 2. etapy. Miesto lomu je uvedené v
Súťažných podkladoch. Miestna obhliadka námestia (zapísaného ako MPR) je možná kedykoľvek bez obmedzenia.
Podobne bez obmedzenia je voľne prístupná ul. Kláštorná ako miesto dodania predmetu zákazky. Systém kladenia bude
totožný s kladením v rámci Námestia. Verejný obstarávateľ doporučuje vykonanie obhliadky.

VI.5)    DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
04.04.2017
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