VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK
podprahová zákazka na poskytnutie služby podľa § 7 ods. b) bod 2. a § 99 zákona č.
25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov (ďalej len „zákon“)

SLUŽBA
ČINNOSŤ STAVEBNÉHO DOZORA PRE PROJEKT „Trnové - kanalizácia“

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s., Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina
Zastúpené: Predstavenstvom
IČO: 36 672 297
IČ DPH: SK2022238900
Bankové spojenie pre financovanie stavby: bude uvedené v súťažných podkladoch
Tel.: +421 (0) 41 707 17 11
Fax: +421 (0) 41 707 17 56
Verejný obstarávateľ podľa § 7 zákona o verejnom obstarávaní
Kontaktná osoba obstarávateľa určená pre komunikáciu vo verejnom obstarávaní:
Helena Taranová, tel. 041/7071758, e-mail: helena_taranova@sevak.sk

2. Typ zmluvy:
Zmluva o poskytnutí služieb podľa § 269 ods. 2 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného
zákonníka v znení neskorších predpisov

3. Miesto poskytnutia služieb:
Slovenská republika, projektovaná oblasť zahŕňa mestskú časť Žilina – Trnové
4. Stručný popis predmetu zákazky:
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).
Projekt rieši vybudovanie splaškovej kanalizácie v mestskej časti Žilina - Trnové s následným
napojením na existujúci kanalizačný systém mesta Žilina. Stavenisko tvorí intravilán prímestskej časti
Žilina Trnové a Rosinky, svojim rozsahom zahrňuje teleso št.cesty III – Žilina – Trnové, miestne
komunikácie, voľné plochy pozdĺž Trnoveckého potoka a súkromné pozemky.
Rozsah stavby je nasledovný:
Gravitačná stoková sieť: cca 14 km
Čerpacie stanice: 1 ks
Výtlačné potrubie: 65 m
Kanalizačné odbočky: 721 ks
Prekládky vodovodnej siete: 664 m
Členenie stavby na SO a PS:
Stavebné objekty:
SO 01 Trnové - stoková sieť
SO 01.1 Kanalizačné prípojky
SO 02 Rosinky - rozšírenie stokovej siete
SO 02.1 Kanalizačné prípojky
SO 03 ČS Trnové – stavebná časť komplet
SO 03.1 ČS Trnové – stavebná elektroinštalácia
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SO 04 ČS Trnové – NN prípojka
Prevádzkové súbory
PS 01 – ČS Trnové – strojnotechnologická časť
PS 02 – ČS Trnové – PRS, MaR a pripojenie na dispečing
podrobnejší popis služby je v súťažných podkladoch.
Spoločný slovník obstarávania (CPV):
HLAVNÝ PREDMET OBSTARÁVANIA: 71251000-2
ĎALŠIE PREDMETY OBSTARÁVANIA: 71300000-1, 71312000-8, 71315300-2

5. Predpokladaná cena služby bez DPH: 99 500,00 €

6. Obhliadka miesta plnenia zmluvy
Obhliadku miesta poskytnutia služieb verejný obstarávateľ neorganizuje, túto si môžu záujemcovia
vykonať individuálne a je nepovinná.

7. Možnosť predloženia ponuky: Ponuka musí byť predložená na celý predmet obstarávania.

8. Povoľuje sa predloženie variantných riešení: Nie.

9. Trvanie zmluvy: predpokladaná lehota: 40 mesiacov

10. Poskytovanie súťažných podkladov a úhrada za súťažné podklady:
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.
2. Úhrada za súťažné podklady: 20 €.
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.
4. Lehota na prijímanie žiadostí o poskytnutie súťažných podkladov najneskôr do: 02.10. 2009
11.

Lehota na doručenie žiadosti o vysvetlenie podmienok účasti, súťažných podkladov:

1.

Za včas doručenú žiadosť o vysvetlenie údajov uvedených vo výzve na predkladanie ponúk a
podmienok uvedených v súťažných podkladoch k podprahovej zákazke sa považuje žiadosť
doručená verejnému obstarávateľovi v písomnej forme najneskôr šesť pracovných dní pred
uplynutím lehoty na predkladanie ponúk, t.j. najneskôr do 09. 10. 2009 do 13.00 hod..

2.

Vysvetlenie každej žiadosti záujemcu o vysvetlenie (predloženej podľa bodu 14.1 a 14.2
súťažných podkladov) sa oznámi bezodkladne s prihliadnutím na primeraný čas na
kvalifikované vypracovanie vysvetlenia všetkým uchádzačom najneskôr dňa 14. 10. 2009.
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12. Spôsob predloženia ponuky a označenie ponuky: je uvedené v súťažných podkladoch

13. Lehota na predkladanie ponúk: 22. 10. 2009 do 13.00 hod.

14. Otváranie obálok s ponukami: 23. 10. 2009 o 9.00 hod.

15. Podmienky financovania:
Predmet zákazky bude financovaný z prostriedkov Kohézneho fondu, z prostriedkov štátneho
rozpočtu SR, z prostriedkov obstarávateľa – Severoslovenské vodárne a kanalizácie a.s.

16. Podmienky účasti uchádzačov:
1. Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 26 ods. 1
zákona o verejnom obstarávaní a preukázať ich splnenie dokladmi podľa § 26 ods. 2
zákona o verejnom obstarávaní a to:
1.1. podľa § 26 ods. 2 písm. a) – výpisom z registra trestov nie starším ako 3 mesiace k dátumu
predkladania ponúk potvrdzujúcim, že uchádzač, jeho štatutárny orgán, ani člen jeho štatutárneho
orgánu nebol právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, za trestný čin poškodzovania finančných
záujmov Európskych spoločenstiev, 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 ani za trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s
podnikaním,
1.2. podľa § 26 ods. 2 písm. b) – potvrdením príslušného súdu nie starším ako 3 mesiace
k dátumu predkladania ponúk, že voči uchádzačovi nie je vedené konkurzné konanie, nie je
v konkurze, v likvidácii ani nebol proti nemu zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu
pre nedostatok majetku,
1.3. podľa § 26 ods. 2 písm. c) – potvrdením Sociálnej poisťovne a zdravotnej poisťovne nie
starším ako 3 mesiace k dátumu predkladania ponúk o tom, že uchádzač nemá evidované
nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové
sporenie, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia.
1.4. podľa § 26 ods. 2 písm. d) – potvrdením miestne príslušného daňového úradu nie starším
ako 3 mesiace k dátumu predkladania ponúk o tom, že uchádzač nemá evidované daňové
nedoplatky, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia,
1.5. podľa § 26 ods. 2 písm. e) – dokladom o oprávnení podnikať alebo dokladom o zapísaní v
profesijnom zozname vedenom profesijnou organizáciou o tom, že uchádzač je oprávnený
dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu,
1.6. Uchádzač zapísaný v zozname podnikateľov môže nahradiť doklady uvedené v § 26 ods. 2
zákona o verejnom obstarávaní predložením úradne overenej kópie potvrdenia Úradu pre verejné
obstarávanie SR o zápise v zozname podnikateľov platnom v čase otvárania ponúk. Uchádzač v
takomto prípade predloží aj originál alebo úradne overené kópie týchto dokladov - dokladu o
oprávnení podnikať – výpisu z obchodného registra alebo živnostenského listu.
1.7. Uchádzač so sídlom mimo územia Slovenskej republiky predloží doklady požadované v bode 1.1
až 1.6. alebo doklady podľa bodu 1.7. Ak sa v krajine jeho sídla niektoré z požadovaných dokladov
nevydávajú, nahradí ich rovnocennými dokladmi. Ak krajina nevydáva ani rovnocenné doklady,
možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v krajine jeho sídla.
1.8. 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.
1.9. Ak ponuku predkladá skupina, predkladá splnenie podmienok účasti podľa § 26 zákona
o verejnom obstarávaní a týchto súťažných podkladov za každého člena skupiny osobitne.
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2. Uchádzač musí v ponuke predložiť nasledujúce informácie a dokumenty, ktorými preukáže
finančné a ekonomické postavenie:
2.1 vyjadrenie banky o schopnosti plniť finančné záväzky nie staršie ako jeden mesiac ku dňu
predloženia ponuky,
2.2 vyjadrením banky o výške úverového limitu v objeme min. 10 000 EUR, alebo ekvivalent v inej
mene,
2.3 Prehľadom o celkovom obrate za predchádzajúce 3 roky – min. 60 000 EUR, alebo ekvivalent
v inej mene za každý rok (2006, 2007, 2008) ak sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia
prevádzkovania činnosti. Dôkazný prostriedok – audit za posledné 3 roky – úradne overená kópia,
alebo výkaz ziskov a strát za posledné 3 roky – úradne overená kópia, alebo výkaz o príjmoch a
výdajoch za posledné 3 roky – úradne overená kópia. Uchádzač na základe uvedených dokladov
vyplní aj priložený Formulár 1 v Prílohe 1.1.
V prípade, že uchádzač nemá povinnosť podať výkaz ziskov a strát a pod. na príslušný daňový úrad
za rok 2008 do konca lehoty na predkladanie ponúk, za rok 2008 predloží čestné prehlásenie (originál
potvrdený osobou oprávnenou na podpis v mene uchádzača), ktorým potvrdí, že jeho obrat za rok
2008 bol min. 60 000 EUR, alebo ekvivalent v inej mene. V prílohe 1.1 uvedie ročný obrat za rok
2008 ako odhad. Prevod z SKK na EUR konverzným kurzom 1 EUR = 30,126 SKK a v prípade
zahraničných uchádzačov kurzom ECB platným 28 dní pred lehotou na predkladanie ponúk. Ak
záujemca/uchádzač nemá sídlo v SR a krajina v jeho sídle požadované doklady nevydáva, verejný
obstarávateľ príjme aj iný doklad (ekvivalent), ktorým uchádzač preukáže splnenie požadovanej
podmienky.
Ak ponuku predkladá skupina, preukazuje splnenie podmienok účasti podľa tohto bodu spoločne.
3. Uchádzač musí v ponuke predložiť nasledujúce informácie a dokumenty, ktorými preukáže
technickú alebo odbornú spôsobilosť pri obstarávaní služieb:
3.1 najmenej 1 zmluva rovnakého alebo podobného charakteru predmetu zákazky (činnosť
stavebného dozoru na vodohospodárskych stavbách – kanalizácie alebo ČOV) uskutočnené
v predchádzajúcich 3 rokoch (2006, 2007, 2008) s investičnými nákladmi realizovaného diela min. 3
mil. EUR alebo ekvivalent v inej mene, s uvedením cien, lehôt vykonávania, predmetu zmlúv a
odberateľov (Formulár 1 v Prílohe 1 potvrdený obstarávateľom/objednávateľom). Len ukončené
stavby budú uznané (tzn. vydaný preberací protokol na Dielo). V prípade, že odberateľom bol verejný
obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení zmlúv potvrdí tento verejný obstarávateľ. Ak
odberateľom bola fyzická osoba alebo právnická osoba iná ako verejný obstarávateľ, dôkaz o plnení
zmlúv bude potvrdený týmto odberateľom, ak to nie je možné, vyhlásením uchádzača o ich realizácii.
3.2 Navrhovaní kľúčoví špecialisti musia spĺňať tieto požiadavky:
Hlavný inžinier stavby (HIS)
· ukončené technické univerzitné 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 – preukazuje sa údajmi v životopise (Príloha 3.1)
· 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 – preukazuje sa vyplnenou a potvrdenou Prílohou 3.
Stavebný dozor
· ukončené technické stredoškolské alebo univerzitné vzdelanie (akceptuje sa aj prvý stupeň)
stavebného zamerania – preukazuje sa predložením úradne overenej kópie diplomu.
· minimálne 10 rokov odbornej praxe v stavebníctve – preukazuje sa údajmi v životopise (Príloha
3.1)
· skúsenosti s vykonávaním činností stavebného dozoru minimálne na 1 projekte realizovanom v
oblasti výstavby vodohospodárskych stavieb za posledných 10 rokov – preukazuje sa vyplnenou a
potvrdenou Prílohou 3.
Uchádzač predloží životopisy navrhovaných kľúčových špecialistov vyplnením formuláru uvedeného
v Prílohe 3.1 súťažných podkladov a referenčné listy navrhovaných kľúčových špecialistov,
preukazujúce výkon stavebného dozoru potvrdené objednávateľom/zamestnávateľom (Príloha 3.).
3.3 Opis technického vybavenia potrebného na plnenie zmluvy podľa podmienok uvedených vo
Zväzku III.
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Vyhlásenie, že uchádzač bude mať ku dňu podpisu zmluvy k dispozícii prostriedky a technické
zariadenia potrebné na plnenie zmluvy v zmysle požiadaviek článkov 6.5 a 6.6 Zväzku III.
3.4 Doklad, ktorým záujemca preukáže kto a v akom rozsahu koná v mene uchádzača (napr. overený
výpis z Obchodného registra a pod.); v prípade skupiny podnikateľov požadovaný doklad predložia
všetci členovia skupiny.
3.5 V prípade skupiny dodávateľov vystavenú plnú moc pre jedného z členov skupiny, ktorý bude
oprávnený prijímať pokyny za všetkých členov skupiny a konať v mene všetkých ostatných členov
skupiny, podpísanú všetkými členmi skupiny alebo osobou/osobami oprávnenými konať v danej veci
za každého člena skupiny.
Ak ponuku predkladá skupina, preukazuje splnenie podmienok účasti podľa tohto bodu spoločne.
Vyššie uvedené prílohy a zväzky sú súčasťou v súťažných podkladov.

17. Kritéria na hodnotenie ponúk:
Kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena v EUR bez DPH.

18. Uplynutie lehoty viazanosti ponúk: 31. 03. 2010

19. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:
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 rokovacím konaním bez zverejnenia podľa príslušných paragrafov zák. č.
25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov.
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.
3.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo podpísať Zmluvu na činnosť stavebného dozora
pre projekt „Trnové - kanalizácia“ s úspešným uchádzačom až po:
a) overení procesu obstarávania a návrhu zmluvy a odsúhlasení tohto procesu a zmluvy
Poskytovateľom (MŽP SR);
b) podpísaní zmluvy na stavebné práce na stavbu „Trnové – kanalizácia“.
4.
Verejný obstarávateľ si v zmysle § 23 ods. 4 zákona vyhradzuje právo uzavrieť zmluvu s
druhým, resp. ďalším uchádzačom v poradí v prípade, ak úspešný uchádzač nepodpíše
zmluvu, príp. ak fyzická osoba alebo právnická osoba, s ktorou verejný obstarávateľ
uzavrie zmluvu o dielo, stratí v priebehu jej plnenia schopnosť splniť si zmluvný
záväzok.
5.
Všetky náklady spojené s účasťou v súťaži znášajú uchádzači/záujemcovia v plnej výške
bez akéhokoľvek nároku voči obstarávateľovi.

