
Výzva na predloženie ponuky na poskytnutie služby 

 
1.  IDENTIFIKÁCIA OBSTARÁVATE ĽA 

Názov organizácie:  Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s. 
Sídlo:   Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina 
Právna forma:   akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného 

súdu Žilina, oddiel: Sa, vložka číslo: 10546/L 
IČO:   36 672 297 
IČDPH:   SK 2022238900 
Kontaktná osoba pre verejné obstarávanie: Helena Taranová 
Telefón:   041/70 717 58; 041/70 717 11 
Fax:  041/70 717 56 
Internetová stránka: www.sevak.sk 

  
2.  PREDMET ZÁKAZKY 
2.1 Činnosť stavebno-technického dozoru pre stavbu :  

Verejná kanalizácia Rajec – rekonštrukcia stokovej siete a ČOV  
(ďalej tiež len „služba“); 

 
Stručný popis predmetu zákazky: 
Služby, poskytované Dodávateľom, budú zahŕňať činnosti súvisiace s výkonom stavebno-
technického dozoru pre stavebné práce a manažment zmlúv uzavretých  medzi 
Objednávateľom a Zhotoviteľom Prác. Dodávateľ bude plniť úlohy špecifikované 
v Zmluvných podmienkach FIDIC, pre zákazky typu „Výstavba stavebného a inžinierskeho 
diela projektovaného Objednávateľom“, prvé vydanie 1999 (Červená kniha) v pozícii 
Stavebného dozoru.  Činnosti stavebno-technického dozoru budú vykonávané v súlade 
s platnou legislatívou Slovenskej republiky.  
 
Práce, ktoré sa majú dozorovať v rámci tohto Projektu budú obsiahnuté v jednej zmluve o 
dielo na práce,ktorá bude uzatvorená v zmysle „Zmluvných podmienok na výstavbu“ FIDIC 
(červená kniha). Popis prác je  k dispozícii na DVD, ktoré je súčasťou súťažných podkladov. 
 
 

 

2.2    Kód služieb podľa platných klasifikácií: 
 

Spoločný slovník obstarávania:   
Hlavný slovník   71520000-9 
     71247000-1 

 
3 KOMPLEXNOSŤ DODÁVKY 
3.1 Záujemca predloží ponuku na celý predmet zákazky 
 
 
4 PREDPOKLADANÁ CENA SLUŽBY  A ZDROJ FINAN ČNÝCH PROSTRIEDKOV 
4.1  Predpokladaná cena služby: 101 650,– € 
 
4.2 Predmet zákazky bude spolufinancovaný z rozpočtu Európskych spoločenstiev – 

kohézneho fondu, zo štátneho rozpočtu a z rozpočtu verejného obstarávateľa.  
 
5  DRUH ZÁKAZKY 
5.1   Zákazka na poskytnutie služby. 
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6  MIESTO A TERMÍN DODANIA PREDMETU ZÁKAZKY 
6.1   Miesto dodania predmetu zákazky: miesto stavby Verejná kanalizácia Rajec – 

rekonštrukcia stokovej siete a ČOV (Žilinský samosprávny kraj, okres Žilina, katastrálne 
územie Rajec) a sídlo verejného obstarávateľa. 

 
6.2 Trvanie zmluvy alebo lehota na dodanie predmetu zákazky : predpokladaná lehota    

výstavby 20 mesiacov. 
 
7   VARIANTNÉ RIEŠENIE 

7.1  Neumožňuje sa predložiť variantné riešenie. 
 

8   PLATNOSŤ PONUKY 
8.1  Ponuky zostávajú platné počas lehoty viazanosti ponúk stanovenej do 31.03.2010 
 
 
9  MIESTO A LEHOTA NA PREDKLADANIE PONÚK A LEHOTA O TVÁRANIA PONÚK 
9.1 Ponuky je potrebné doručiť na adresu:  
 Názov: Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s. 
  Sídlo : Bôrická cesta 1960 
  Obec (mesto): Žilina  
  PSČ: 010 57  
  Bližšie určenie: podateľňa, kontaktná osoba - Helena Taranová    
  
9.2   Lehota na predkladanie ponúk uplynie: 19. 11. 2009 o 13.00 hod.  
 
9.3      Otváranie  ponúk sa uskutoční dňa 20. 11.  2009 o 9.00 hod.  
 
10 UZAVRETIE ZMLUVY 
10.1   V prípade súhlasného stanoviska Poskytovateľa (MŽP SR) k postupu verejného 

obstarávateľa uzatvorí verejný obstarávateľ zmluvu na poskytnutie služby v lehote 
viazanosti ponúk.  

 
11 PODMIENKY ÚČASTI ZÁUJEMCOV/UCHÁDZA ČOV 
 
11.1 Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia uvedené v 

§ 26 ods. 1 zákona.  

11.2 Finančné a ekonomické postavenie v zmysle § 27 zákona: 
11.2.1 predložiť vyjadrenie banky alebo pobočky zahraničnej banky na území Slovenskej 

republiky alebo zahraničnej banky (ďalej len „banka“) o schopnosti uchádzača plniť 
svoje finančné záväzky a nesmie byť v posledný deň lehoty určenej na predkladanie 
ponúk staršie ako jeden mesiac; 

11.2.2 predložiť vyjadrenie banky o výške úverového limitu v objeme min. 15 000 € alebo 
ekvivalent v inej mene 

11.2.3 preukázať priemerný celkový ročný obrat za posledné tri kalendárne, resp. 
hospodárske roky (2006, 2007 a 2008), za ktoré je dostupný v závislosti od vzniku 
alebo začatia prevádzkovania činnosti uchádzača, najmenej vo výške 150 000,- € 
(slovom: Jednostopäťdesiattisíc eur) bez DPH. Uchádzač je povinný preukázať túto 
skutočnosť úradne overenou kópiou audítorskej správy alebo predloží úradne 
overený výkaz ziskov a strát za roky 2006,2007 a 2008 alebo úradne overený výkaz 
o príjmoch a výdavkoch za roky 2006, 2007, 2008. Uchádzač na základe uvedených 
dokladov vyplní aj priložený formulár „Ekonomické a finančné postavenie“ prílohy B6 
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zväzku 1 súťažných podkladov „Finančné, technické a personálne ukazovatele 
uchádzača“. 

11.3 Technická alebo odborna spôsobilosť v zmysle § 28 zákona 
11.3.1 predložiť zoznam poskytovaných služieb s rovnakým alebo obdobným predmetom, 

ako je predmet zákazky (činnosť stavebno-technického dozoru na 
vodohospodárskych stavbách – kanalizácie alebo ČOV), uskutočnená 
v predchádzajúcich 5 rokoch  za obdobie (2004 – 2008), resp.za ktoré je dostupný 
v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti uchádzača, a to 
v tabuľke „Skúsenosti“ prílohy B6 zväzku 1 súťažných podkladov „Finančné, 
technické a personálne ukazovatele uchádzača“. Ku každej poskytovanej službe je 
uchádzač povinný doložiť potvrdenie o uspokojivom poskytovaní služby. Vyžaduje sa 
najmenej  1 úspešne ukon čená zmluva (činnosť stavebno-technického dozoru na 
stavbách) s investičnými nákladmi realizovaného diela min. 5 mil. Eur, (alebo 
ekvivalent v inej mene). Len ukončená stavba bude uznaná (tzn. vydaný preberací 
protokol na Dielo). 
predložiť vyplnený formulár „Kľúčoví odborníci“ (príloha B3 zväzku 1 súťažných 
podkladov); 

11.3.2 Navrhovaní kľúčoví odborníci musia spĺňať tieto požiadavky: 
Hlavný inžinier stavby (HIS) 
- ukončené vysokoškolské technické vzdelanie (akceptuje sa aj prvý stupeň)      
stavebného zamerania – preukazuje sa predložením úradne overenej kópie diplomu. 
- minimálne 10 rokov odbornej praxe v stavebníctve, z toho minimálne 5 rokov 
v oblasti vodohospodárskych stavieb  
- skúsenosti s vykonávaním činností stavebného dozoru v súlade so zmluvnými 
podmienkami FIDIC minimálne na 1 projekte realizovanom v oblasti výstavby 
verejných kanalizácií alebo ČOV za posledných 10 rokov  
Stavebný dozor 
- ukončené technické stredoškolské alebo technické vysokoškolské vzdelanie   
(akceptuje sa aj prvý stupeň)  – preukazuje sa predložením úradne overenej kópie 
maturitného vysvedčenia, resp. diplomu. 
- minimálne 10 rokov odbornej praxe v stavebníctve,  
- skúsenosti s vykonávaním činností stavebného dozoru minimálne na 1 projekte  

 realizovanom v oblasti výstavby vodohospodárskych stavieb za posledných 10 rokov, 
Skutočnosť, že odborná prax kľúčových odborníkov je v zmysle časti A6 zväzku 1 
súťažných podkladov „Zadávacie podmienky“ a tohto bodu sa preukazuje sa údajmi v 
životopise (Príloha B4 zväzku 1 súťažných podkladov)a referen čnými listami  
navrhovaných kľúčových odborníkov, ktoré preukazujú výkon stavebno-technického 
dozoru, potvrdené objednávateľom/zamestnávateľom; 

11.3.3 predložiť čestné vyhlásenie, že ku dňu podpisu zmluvy bude mať k dispozícií 
prostriedky a technické zariadenia, potrebné pre plnenie zmluvy na poskytnutie 
služby v zmysle požiadaviek, uvedených vo zväzku 1 súťažných podkladov 

11.4 Spôsob preukázania splnenia podmienok účasti, potrebné doklady a ich vyhotovenie 
sú uvedené v súťažných podkladoch. 

 
12 KRITÉRIÁ NA HODNOTENIE PONÚK 
12.1 Najnižšia cena v € bez DPH 
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13 POSKYTOVANIE SÚŤAŽNÝCH PODKLADOV A ÚHRADA ZA SÚ ŤAŽNÉ PODKLADY 
13.1 O poskytnutie súťažných podkladov požiada záujemca písomne (v slovenskom 

jazyku)   na adresu uvedenú v bode l. V žiadosti musí byť uvedený spôsob prevzatia 
súťažných podkladov – poštou (s uvedením adresy, na ktorú majú byť súťažné 
podklady zaslané) alebo osobne (osobné prevzatie v pracovných dňoch od 8.00 do 
13.00 hod., pričom termín  doporučujeme vopred dohodnúť telefonicky u kontaktnej 
osoby uvedenej v bode 1.). K žiadosti o poskytnutie súťažných podkladov musí byť 
pripojená kópiu dokladu o zaplatení poplatku za súťažné podklady (pričom dokladom 
nie je príkaz na úhradu). Súťažné podklady nie je možné získať pred zaplatením nižšie 
uvedenej sumy za ich poskytnutie. 

 
13.2 Úhrada za súťažné podklady:  20 € (s DPH) 
 
13.3 Platba za súťažné podklady môže byť uskutočnená do pokladnice obstarávateľa v 

pracovných dňoch od 8.00 do 13.00 hod. alebo na účet obstarávateľa vo VÚB a.s. č. ú. 
12404432/0200, pričom záujemca uvedie variabilný symbol - IČO záujemcu. 

 
13.4 Lehota na prijímanie žiadostí o poskytnutie súťažných podkladov najneskôr do:  

04.11. 2009 do 13.00 hod.  
 

 
14   OSTATNÉ INFORMÁCIE VEREJNÉHO OBSTARÁVARE ĽA 

14.1 Vyžaduje sa zábezpeka ponuky vo výške 3 300 € (spôsob a podmienky zloženia 
zábezpeky sú uvedené v súťažných podkladoch). 

 
15   ĎALŠIE INFORMÁCIE VEREJNÉHO OBSTARÁVATE ĽA 
 
15.1 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených ponúk,  ak 

ceny v ponukách presiahnu stanovený limit finančných prostriedkov  na predmet 
zákazky. V takomto prípade bude  súťaž zrušená a verejný obstarávateľ bude ďalej 
postupovať podľa príslušných paragrafov zák. č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní 
v znení neskorších predpisov. 

 
15.2 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo odstúpiť od zmluvy, prípadne zmluvu 

nepodpísať  v prípade  nepridelenia nenávratného finančného príspevku Európskej 
únie, resp. finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu. 

 
15.3 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo podpísať Zmluvu na činnosť stavebného 

dozora  s úspešným uchádzačom až po podpísaní zmluvy na stavebné práce na 
stavbu „Verejná kanalizácia Rajec – rekonštrukcia stokovej siete a ČOV“. 

 
15.4 Všetky náklady spojené s účasťou v súťaži znášajú uchádzači/záujemcovia v plnej 

výške bez akéhokoľvek nároku voči obstarávateľovi. 
 

 
 
 
V Žiline, dňa 26. 10. 2009        


