OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1)

I.2)

I.3)

I.4)
I.5)

NÁZOV A ADRESY
Mesto Žiar nad Hronom
Vnútroštátne identifikačné číslo: 00321125
Š. Moysesa 46, 965 19 Žiar nad Hronom
Kód NUTS: SK
Slovensko
Kontaktná osoba: Martina Klacek
Telefón: +421 456787136
Email: martina.klacek@ziar.sk
Fax: +421 45456787155
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL):: http://www.ziar.sk
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL):: http://www.ziar.sk/profil-verejneho-obstaravatela/
SPOLOČNÉ VEREJNÉ OBSTARÁVANIE
Zákazka zahŕňa spoločné obstarávanie: Nie
Zákazku prideľuje ústredný obstarávací orgán: Nie
KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Zadajte adresu (URL): http://http://uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/5405
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
DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Regionálny alebo miestny orgán
HLAVNÁ ČINNOSŤ
Všeobecné verejné služby

ODDIEL II: PREDMET
II.1)
II.1.1)

II.1.2)
II.1.3)
II.1.4)

II.1.5)
II.1.6)
II.2)
II.2.2)
II.2.3)

II.2.4)

ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
Názov:
Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúceho objektu MsÚ Žiar nad Hronom so súpisným číslom 439 v Žiari nad
Hronom
Referenčné číslo: 2226/2017
Hlavný kód CPV
45000000-7
Druh zákazky
Práce
Stručný opis:
Predmetom stavebných prác je komplexné zateplenie celého objektu, výmena okien, dverí a presklených stien,
vyregulovanie sústavy UK po zateplení, návrh novej bleskozvodovej sústavy a elektroinštalácie.
Celková odhadovaná hodnota
239 472,00 EUR bez DPH
Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
OPIS
Dodatočné kódy CPV
45211350-7
Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Mesto Žiar nad Hronom, Ul. Š. Moysesa č. 46, 965 19 Žiar nad Hronom, budova Mestského úradu (MsÚ)
Opis obstarávania:
Predmetom stavebných prác je komplexné zateplenie celého objektu, výmena okien, dverí a presklených stien,
vyregulovanie sústavy UK po zateplení, návrh novej bleskozvodovej sústavy a elektroinštalácie. Predmetným riešením sa
nezasahuje do existujúceho dispozičného riešenia objektu MsÚ. Po zrealizovaní stavebných úprav najmä zateplenia
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administratívnej budovy - objektu MsÚ bude tento objekt spĺňať všetky technické požiadavky a štandardy vyplývajúce z
platných legislatívnych predpisov ( zákon č.555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Vyhláška MDVRR SR č.364/2012 Z.z. ktorou sa vykonáva zákon
č.555/20015 Z.z.) a technických noriem v Slovenskej republiky (STN 73-0540-2) ). Znížia sa tepelné straty budovy, zníži
sa spotreba energii, dosiahne sa tepelná pohoda, znížia sa náklady na prevádzku, zvýši sa energetická účinnosť a pod.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena nie je jediným kritériom výberu a všetky kritériá sú uvedené len v súťažných podkladoch
II.2.6) Odhadovaná hodnota
239 472,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
Trvanie v mesiacoch: 3
Informácie o obnovenom obstarávaní
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: 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: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1)Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských
alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač preukáže osobné postavenie podľa § 32 zákona o verejnom obstarávaní.
Splnenie tejto podmienky uchádzač preukáže v zmysle zákona o verejnom obstarávaní.
III.1.2)Ekonomické a finančné postavenie
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu: Nie
III.1.3)Technická a odborná spôsobilosť
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu: Nie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Uchádzač preukáže minimálne 4 úspešné realizácie stavebných prác rovnakého,
alebo podobného charakteru, pričom každá realizácia musí byť minimálne vo výške 200.000,-€ bez DPH. V prípade
realizácie zákazky mimo eurozóny bude prepočtovým kurzom pre zistenie hodnoty zákazky, kurz príslušnej meny voči
EURU zverejnený ECB k 31.12. príslušného roka, v ktorom bola zákazka alebo jej konkrétna časť realizovaná. Uchádzač
je povinný rozpočítať danú zákazku, podľa príslušných kurzov stanovených ECB v danom roku. Uvedenú požiadavku
technickej a odbornej spôsobilosti preukáže v súlade s § 34 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní. Splnenie
tejto podmienky uchádzač preukáže v zmysle zákona o verejnom obstarávaní.
Odôvodnenie použitia tejto podmienky účasti: Verejný obstarávateľ potrebuje uskutočniť stavebné práce v troj
mesačnej lehote, čo si vyžaduje nasadenie a koordináciu väčšieho počtu pracovníkov. Vzhľadom na špecifickosť
navrhovaných stavebných prác je nevyhnutné, aby úspešný uchádzač mal dostatočné skúsenosti s realizáciou rovnakých
alebo podobných stavebných prác. Za stavebné práce podobného charakteru sa považuje, zatepľovanie bytových
domov, administratívnych budov, polyfunkčných objektov, pri ktorých bola realizovaná aj výmena okien.
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: Áno

ODDIEL IV: POSTUP
IV.1)
IV.1.1)

IV.1.3)
IV.1.6)
IV.1.8)
IV.2)

DRUH POSTUPU
Druh postupu
Verejná súťaž
Zrýchlené konanie: Nie
Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Obstarávanie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody: Nie
Informácie o elektronickej aukcii
Použije sa elektronická aukcia: Nie
Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Nie
ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
2/3

IV.2.1)
IV.2.2)
IV.2.4)
IV.2.6)
IV.2.7)

Predchádzajúce uverejnenie týkajúce sa tohto obstarávacieho konania
Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 18.04.2017 10:00
Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.12.2017
Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 18.04.2017 13:00
Miesto: Mestský úrad Žiar nad Hronom, ul. Š. Moysesa 46, 965 19 Žiar nad Hronom, v zasadačke na 1. poschodí č. d.
13.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Otváranie ponúk bude verejné. Otvárania ponúk sa môže
zúčastniť len uchádzač (štatutárny zástupca uchádzača alebo ním splnomocnená osoba), ktorého ponuka bola
predložená v lehote na predkladanie ponúk.

ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1)
VI.2)

VI.3)

VI.4)
VI.4.1)

VI.4.3)
VI.4.4)

VI.5)

INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použije sa elektronické objednávanie: Nie
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia: Nie
Použijú sa elektronické platby: Nie
DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
Verejný obstarávateľ použije postup jednoobálkovej reverznej verejnej súťaže podľa § 66
ods. 7 a § 49 ods. 6 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní.
V prípade, ak komisia zistí po úvodnom vyhodnotení ponúk, že viacerí uchádzači predložili zhodný celkový návrh na
plnenie, ktorý bude na predbežnom 1. mieste, komisia vyhodnotí ako víťazný návrh ten, ktorý predložil uchádzač, ktorý
zamestnáva najväčší počet zdravotne ťažko postihnutých osôb aspoň na polovičný úväzok. V takomto prípade bude
úspešný uchádzač povinný udržať tieto pracovné miesta počas celého trvania zmluvy. Podrobnejšie informácie budú
uvedené v súťažných podkladoch. Verejný obstarávateľ bude v rámci súčinnosti pri podpise zmluvy, požadovať zloženie
zmluvnej zábezpeky.
V prípade, ak uchádzač použije jednotný európsky dokument (JED) je ho povinný vyplniť v súlade so zákonom o
verejnom obstarávaní. V prípade, že uchádzač bude vypĺňať aj časť 4, verejný obstarávateľ mu v tejto časti povoľuje
vyplniť len oddiel časti 4 - globálny údaj.
Verejný obstarávateľ požaduje zložiť zábezpeku ponuky vo výške 6.000,-€. Podrobnosti sú uvedené v súťažných
podkladoch.
POSTUPY PRESKÚMANIA
Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98, 820 05 Bratislava
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Postup preskúmania
Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98, 820 05 Bratislava
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
13.03.2017
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