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VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK (PODLIMITNÉ ZÁKAZKY)
 Formulár: Formulár č. 7  podľa Vyhlášky č. 171/2013 Z. z. 

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ/OBSTARÁVATEĽ
I.1.    Názov, adresy a kontaktné miesto (miesta) 

Mesto Žiar nad Hronom
IČO:  00321125
Š. Moysesa 46, 965 19 Žiar nad Hronom
Slovensko
Kontaktné miesto (miesta):  Mestský úrad Ul. Š. Moysesa č.46 Žiar nad Hronom
Kontaktná osoba: Iveta Vájová
Telefón: +421 456787136
Email: iveta.vajova@ziar.sk
Fax: +421 45456787155
Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL):  http://www.ziar.sk
Ďalšie informácie možno získať na:  už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach)
Súťažné a doplňujúce podklady možno získať na:  už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach)
Ponuky budú doručené na:  už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach)

I.2.    Druh verejného obstarávateľa/obstarávateľa 
I.2.1.    Druh verejného obstarávateľa/obstarávateľa 

RO - Regionálny alebo miestny orgán
Zatriedenie obstarávajúceho subjektu podľa zákona: § 6 ods. 1 písm. b)

ODDIEL II. PREDMET ZÁKAZKY
II.    OPIS

II.1.    Názov zákazky 
CZO- dotrieďovacie zariadenie vyseparovaných zložiek komunálneho odpadu - zmena stavby pred dokončením

II.1.2.    Druh zákazky a miesto uskutočňovania stavebných prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb 
Stavebné práce
Hlavné stavenisko alebo miesto uskutočňovania stavebných prác:  Prevádzka sa nachádza v bývalom areáli ZSNP k. ú.
Vieska po pravej strane cesty I/65 v smere Žiar nad Hronom Hliník nad Hronom.
NUTS kód: 
SK
SK032

II.1.3.    Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov) 
Predmet zákazky zahŕňa  
- dostavbu cesty (spevnenej plochy) a prístupovej komunikácie ktoré majú v súčasnosti vrchnú vrstvu z drveného
kameniva zrealizovaním vrchnej vrstvy z cestného betónu,  
-vybudovanie horúcovodnej prípojky, ktorá zabezpečí vyvedenie tepla z ekonomizéra (výmenníka tepla spaliny/voda),
ktorý je súčasťou technológie, časti Gasifikácia a jeho následné dodanie do centrálneho systému tepla.

II.1.4.    Spoločný slovník obstarávania (CPV) 
Hlavný predmet 
Hlavný slovník: 45000000-7 
Doplňujúce predmety
Hlavný slovník: 45232150-8,  45233160-8,  45233226-9,  45111100-9 

II.1.5)    Časti
Táto zákazka sa delí na časti:  Nie

II.2.    Množstvo alebo rozsah zákazky 
II.2.1.    Celkové množstvo alebo rozsah 

Spevnené plochy- slúžia pre prístup áut do 40 t. Vozovka sa navrhuje s jednostranným 2% priečnym sklonom s jazdným
pruhom šírky 2x3,0 m s odvodnením do jestvujúcich uličných vpustí. 
Horúcovodná prípojka - dĺžka navrhovaných potrubných rozvodov je 2 x 310 m, čo je 105,4 m2 pôdorysného priemetu
predizolovaného potrubia

II.2.2.    Predpokladaná hodnota predmetu zákazky bez DPH 
Hodnota:  191 300,8800 EUR

II.3.    Trvanie zmluvy alebo lehota dodania 
Obdobie:  v dňoch (od zadania zákazky)
Zadajte hodnotu:  70

ODDIEL III. OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
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III.1.    Podmienky účasti 
III.1.1.    Osobné postavenie 

Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti:  Vyžaduje sa predloženie
dokladov podľa § 26 ods. 2, resp. ods. 3, resp. ods. 4, 5 zákona, ktorými sa preukazuje splnenie podmienok osobného
postavenia podľa § 26 ods. 1 zákona a predloženie dokladov v zmysle § 26a, ktorými sa preukazuje majetková účasť . 
Uchádzač môže preukázať splnenie podmienok účasti a majetkového postavenia aj predložením čestného vyhlásenia
podľa § 32 ods. 11 zákona o verejnom obstarávaní. 
 
Odôvodnenie primeranosti určenej podmienky účasti osobného postavenia a majetkového postavenia uchádzača vo
vzťahu k predmetu zákazky podľa § 32 ods. 6 zákona taxatívne vyplýva z § 100 zákona.

III.1.2.    Ekonomické a finančné postavenie 
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti:  § 27 ods.1 písm. a) zákona
o verejnom obstarávaní (originál alebo úradne osvedčená kópia dokladov):- Vyjadrenia banky (bánk), v ktorej má
uchádzač vedený účet o solventnosti a schopnosti plniť finančné záväzky za posledné tri roky predložené v originálnom
vyhotovení alebo ako úradne osvedčená fotokópia týchto dokumentov - nie staršie ako 3 mesiace ku dňu predloženia
ponuky. Banková informácia musí obsahovať stanovisko o schopnosti uchádzača plniť finančné záväzky. V prípade, že
uchádzač má účty vedené vo viacerých bankových inštitúciách, verejný obstarávateľ požaduje predloženie bankovej
informácie od každej z nich. Uchádzač zároveň predloží aj čestné vyhlásenie v originálnom vyhotovení podpísané osobou
oprávnenou konať v mene uchádzača o tom, že v iných bankových inštitúciách nemá vedené peňažné účty.  
Za predchádzajúce tri roky sa na účely tejto zákazy považujú tri roky predchádzajúce dňu, ktorý je posledným dňom
lehoty na predkladanie ponúk. (ktorého skončením uplynie lehota na predkladanie ponúk) 
Všeobecné informácie, týkajúce sa finančného a ekonomického postavenia: 
V prípade, ak záujemca alebo uchádzač nemá sídlo v Slovenskej republike verejný obstarávateľ uzná aj ekvivalentné
doklady/osvedčenia vydané podľa právnych predpisov členského štátu. 
Uchádzač môže na preukázanie finančného a ekonomického postavenia využiť finančné zdroje inej osoby, bez ohľadu
na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač alebo záujemca verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri
plnení zmluvy bude môcť reálne disponovať so zdrojmi osoby, ktorej postavenie využíva na preukázanie finančného a
ekonomického postavenia. Túto skutočnosť preukazuje záujemca alebo uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s touto
osobou, obsahujúcou záväzok osoby, ktorej zdrojmi mieni preukázať svoje finančné a ekonomické postavenie, že táto
osoba poskytne plnenie počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej zdroje majú byť použité na preukázanie
finančného a ekonomického postavenia musí spĺňať podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 vo vzťahu k tej časti predmetu
zákazky, na ktorú boli zdroje záujemcovi alebo uchádzačovi poskytnuté. 
Ak uchádzač alebo záujemca nedokáže z objektívnych dôvodov preukázať finančné a ekonomické postavenie určeným
dokladom, verejný obstarávateľ a obstarávateľ môže uznať aj iný doklad, ktorým sa preukazuje finančné a ekonomické
postavenie. 
Uchádzač, ktorého tvorí skupina dodávateľov, preukazuje splnenie podmienok účasti, ktoré sa týkajú finančného a
ekonomického postavenia za všetkých členov skupiny spoločne.  
Splnenie podmienok účasti finančného a ekonomického postavenie môže byť preukázané v súlade s § 32 ods. 11
zákona. 
 
Odôvodnenie primeranosti určenej podmienky podľa § 32 ods.6 zákona o VO:  
Vzhľadom na predpokladanú hodnotu zákazky, spôsob úhrad faktúr a stanovenú lehotu splatnosti faktúry je potrebné,
aby uchádzač preukázal svoju schopnosť pokryť finančné náklady spojené s plnením predmetu zákazky. Verejný
obstarávateľ požaduje, aby prostredníctvom postupov uvedených v zákone o verejnom obstarávaní vybral spôsobilého
zmluvného partnera, ktorý preukáže stabilné pozitívne finančné postavenie, a ktorý si riadne a na čas plnil finančné
záväzky.  
Doklady a dokumenty, ktorými uchádzač preukazuje finančné a ekonomické postavenie musia byť v ponuke predložené
ako originály alebo ich úradne osvedčené kópie.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov :  § 27 ods. 1, písm. a) uchádzač predloží vyjadrenie banky alebo pobočky
zahraničnej banky, ktoré obsahuje potvrdenie banky o tom, že uchádzač nebol za predchádzajúce tri roky v
nepovolenom debete v prípade splácania úveru dodržuje splátkový kalendár, jeho bankový účet (účty) nebol predmetom
exekúcie- (doklady nesmú byť staršie ako 3 mesiace ku dňu predloženia ponuky). Uchádzač predloží okrem vyjadrenia
banky aj čestné vyhlásenie, že v ostatných bankách nemá záväzky.  
V prípade predloženia v inom ako slovenskom alebo českom jazyku uchádzač musí predložiť doklady v pôvodnom jazyku
a súčasne musia byť preložené do slovenského jazyka.

III.1.3.    Technická alebo odborná spôsobilosť 
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti:  Podmienky účasti
uchádzačov vo verejnom obstarávaní týkajúce sa technickej a odbornej spôsobilosti podľa § 28 zákona o verejnom
obstarávaní Uchádzač v ponuke predloží nasledovné informácie a dokumenty, ktorými preukazuje technickú spôsobilosť
na predmet zákazky: 
3.1. v zmysle § 28 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní zoznamom stavebných prác uskutočnených za
predchádzajúcich päť rokov doplneným potvrdeniami o uspokojivom vykonaní stavebných prác s uvedením cien, miest a
lehôt uskutočnenia prác a zhodnotenia uskutočnených prác podľa obchodných podmienok. Dôkaz o plnení jednotlivých
zákaziek uvedených v zozname potvrdí odberateľ : 1. bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona,
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dokladom je referencia, 2. bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o
plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo
záujemcu o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe
ktorého boli uskutočnené 
Za predchádzajúcich päť rokov sa na účely tejto zákazy považuje päť rokov predchádzajúce dňu, ktorý je posledným
dňom lehoty na predkladanie ponúk. (ktorého skončením uplynie lehota na predkladanie ponúk) 
3.2 v zmysle § 28 ods. 1 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní vyžadujú sa údaje o odbornej kvalifikácii
stavbyvedúceho. Vyžaduje sa aby minimálne jedna osoba, ktorá bude priamo zodpovedať za riadenie stavebných prác
mala odbornú spôsobilosť na výkon činnosti stavbyvedúceho t.j. musí mať osvedčenie o odbornej spôsobilosti resp. o
vykonaní odbornej skúšky:  
- 1 stavbyvedúci - odborné zameranie na inžinierske stavby 
Odôvodnenie primeranosti určenej podmienky účasti: 
-v zmysle § 28 ods. 1 písm. b) zákona vo vzťahu k predmetu zákazky podľa § 32 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní:
Účelom požiadavky na predloženie zoznamu zrealizovaných zákaziek v predchádzajúcom období, ako jednej z
podmienok účasti týkajúcej sa technickej a odbornej spôsobilosti, ako aj minimálnej požadovanej úrovne štandardov, je
najmä preukázanie skutočnosti, či mal uchádzač v tomto období dostatočnú materiálnu a personálnu vybavenosť, či je
spoľahlivý a technicky spôsobilý zrealizovať predmet zákazky,  
-V zmysle § 28 ods.1 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní (odôvodnenie podľa § 32 ods. 6 zákona o verejnom
obstarávaní): Podmienku účasti verejný obstarávateľ stanovil striktne vo vzťahu k predmetu zákazky s cieľom dosiahnuť
čestnú hospodársku súťaž a uchádzač preukázal technickú alebo odbornú spôsobilosť na dodanie predmetu zákazky
rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky. 
 
Uchádzač môže preukázať splnenie podmienok účasti technickej a odbornej spôsobilosti aj iným spôsobom ak to 
pripúšťa zákon o verejnom obstarávaní (napríklad čestným vyhlásením podľa § 32 ods. 11 zákona o verejnom
Minimálna požadovaná úroveň štandardov :  Predložený zoznam poskytnutých dodávok musí obsahovať minimálne: -
obchodné meno alebo názov odberateľa, - sídlo odberateľa, - celkovú cenu bez DPH lehoty dodania . Dôkaz o plnení
jednotlivých dodávok (referencia) musí obsahovať nasledovné údaje: - identifikáciu odberateľa (obchodné meno a sídlo)
tak, aby bolo zrejmé, čí sa jedná o verejného obstarávateľa alebo inú osobu - identifikáciu poskytovateľa dodávky -
predmet zákazky - cena stavebných prác, termín uskutočnenia stavených prác, kontaktná osoba odberateľa (titul, meno,
priezvisko a tel. číslo), dátum, podpis a pečiatka oprávnenej osoby odberateľa . Verejný obstarávateľ požaduje predložiť
min. 1 referenciu v minimálnej hodnote 190 000,00 EUR bez DPH. Verejný obstarávateľ bude akceptovať zákazky
rovnakého alebo podobného predmetu ako je predmet zákazky. Referenčné listy budú predložené ako originál alebo
osvedčené fotokópie. 
V prípade, že bude referencia na inú menu ako euro, prepočet tej inej meny na euro bude vykonaný koeficientom ECB k
dátumu uverejnia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania v publikačnom vestníku. 
Uchádzač v ponuke predloží overenú kópiu osvedčenia o odbornej spôsobilosti resp. o vykonaní odbornej skúšky pre
každého stavbyvedúceho. Verejný obstarávateľ príjme aj iný doklad vydaný príslušnou inštitúciou v inom štáte,
predložený uchádzačom preukazujúci požadovanú skutočnosť.
Vyhradené zákazky pre chránené dielne alebo chránené pracoviská:  Nie

ODDIEL IV. POSTUP
IV.1.    Kritériá na vyhodnotenie ponúk 

IV.1.1.    Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Voľba:  Najnižšia cena

IV.1.2.    Použije sa elektronická aukcia 
Nie

IV.2.    Administratívne informácie
IV.2.1.    Evidenčné číslo spisu, ktoré pridelil verejný obstarávateľ/obstarávateľ

Spis 1180/2015, Ev. č. 19213/2015
IV.2.2.    Podmienky na získanie súťažných podkladov a doplňujúcich dokumentov 

Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady alebo o prístup k dokumentom
Dátum a čas:  06.08.2015 10:00
Úhrada za súťažné podklady
Uveďte:  Nie

IV.2.3.    Lehota na predkladanie ponúk 
Dátum a čas:  06.08.2015 10:00

IV.2.4.    Podmienky otvárania ponúk 
Dátum a čas:  06.08.2015 13:00
Miesto :  Otváranie ponúk sa uskutoční na adrese:  
Názov: Mestský úrad Ul. Š. Moysesa č.46, 965 19 , Žiar nad Hronom I. poschodie zasadacia miestnosť č. dv.13.
Osoby oprávnené zúčastniť sa na otváraní ponúk :  Na otváraní častí ponúk" sa môžu zúčastniť uchádzači, ktorí
predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk a ktorých ponuka nebola vylúčená. Na otváraní ponúk môže byť
uchádzač zastúpený štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu uchádzača alebo osobou splnomocnenou
na jeho zastupovanie
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ODDIEL VI. DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
VI.1.    Zákazka sa týka projektu /programu financovaného z fondov EÚ 

Áno
Operačný program Životné prostredie, prioritná os 4- odpadové hospodárstvo, operačný cieľ 4.1 Podpora aktivít v oblasti
separovaného zberu, 4.2 Podpora aktivít na zhodnocovanie odpadov

VI.2.    Ďalšie doplňujúce informácie 
Na účely zabezpečenia efektívnej, účinnej a účelnej hospodárskej súťaže si verejný obstarávateľ vyhradzuje právo
zasielať informácie prostredníctvom profilu verejného obstarávateľa alebo elektronickej pošty na záujemcom alebo
uchádzačom uvedenú emailovú adresu. Záujemca alebo uchádzač je povinný potvrdiť doručenie takejto informácia v
deň, kedy sa o nej dozvedel krátkou správou (napr. Ďakujem za informácie, potvrdzujem ich doručenie). V prípade, že
tak záujemca alebo uchádzač nepotvrdí doručenie, verejný obstarávateľ ho skontaktuje telefonicky a požiada ho o jej
potvrdenie. V prípade iného spôsobu doručovania ako emailom alebo uverejnením v profile verejného obstarávateľa na
ÚVO sa bude doručovanie riadiť nasledovnými pravidlami. Ak nebol adresát písomnosti, ktorá sa má doručiť zastihnutý,
hoci sa v mieste doručenia zdržiava, doručovateľ ho vhodným spôsobom upovedomí, že písomnosť príde znovu doručiť
v určený deň a hodinu. Tento deň sa považuje za deň uloženia zásielky. Ak si adresát nevyzdvihne písomnosť do 3 dní
od uloženia, posledný deň tejto lehoty sa považuje za deň doručenia, aj keď sa adresát o uložení nedozvedel. Za miesto,
kde sa adresát zdržiava sa považuje miesto jeho sídla, bydliska, miesta podnikania alebo miesto, ktoré uviedol v žiadosti
o účasť alebo v inom dokumente, ktorý bol doručený do rúk verejného obstarávateľa. Ak adresát bezdôvodne odoprel
písomnosť prijať, je doručená dňom, keď sa jej prijatie odoprelo. Ak má účastník konania, ktorý sa zdržiava v cudzine
alebo tam má sídlo, opatrovníka alebo zástupcu v tuzemsku, doručí sa písomnosť tomuto opatrovníkovi alebo
zástupcovi. 
Vysvetlenia, odpovede na žiadosti o nápravu alebo zmeny súťažných podkladov a iných dokumentov budú uverejňované
na profile verejného obstarávateľa na webovom sídle Úradu pre verejné obstarávanie. Vzhľadom na to, že záujemcovia
majú právo stiahnuť si súťažné podklady z profilu verejného obstarávateľa bez povinnosti upovedomiť o tom verejného
obstarávateľa, verejný obstarávateľ bude uverejňovať všetky informácie a vysvetlenia na svojom profile. Deň
zverejnenia sa považuje za deň doručenia informácie alebo vysvetlenia.

VI.3.    Dátum odoslania tejto výzvy 
15.07.2015
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