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Druh zákazky: Stavebné práce.
ODDIEL I. VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ/OBSTARÁVATEĽ
I.1.

Názov, adresy a kontaktné miesto (miesta)
Úradný názov: Mesto Svätý Jur
IČO: 00304832
Poštová adresa: Prostredná 29
PSČ: 90021
Mesto/obec: Svätý Jur
Štát: Slovenská republika
Kontaktné miesto (miesta): Mestský úrad Svätý Jur
Kontaktná osoba: Mgr. Martin Orlický
Mobil: +421 917717582
Telefón: +421 249202306
Fax: +421 249202388
E-mail: martin.orlicky@svatyjur.sk
Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL):
http://www.svatyjur.sk
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): http://www.svatyjur.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 uvedenú adresu a kontaktné miesto.

I.2.

Druh verejného obstarávateľa/obstarávateľa

I.2.1.

Druh verejného obstarávateľa/obstarávateľa
Regionálny alebo miestny orgán
Zatriedenie obstarávajúceho subjektu podľa zákona:
§ 6 ods. 1 písm. b).

ODDIEL II. PREDMET ZÁKAZKY
II.1.

Opis

II.1.1. Názov zákazky
Rekonštrukcia ulice Pri Štadióne
II.1.2. Druh zákazky a miesto uskutočňovania stavebných prác,
dodania tovarov alebo poskytovania služieb

a)

a) Stavebné práce.
Stavebné práce
Hlavné stavenisko alebo miesto uskutočňovania stavebných prác:
katastrálne územie Svätý Jur

b)

Tovary

c)

Služby
NUTS kód:
SK010.

II.1.3. Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov)
Predmetom zákazky je uskutočňovanie stavebných prác
rekonštrukcia ulice Pri Štadióne v rozsahu projektovej dokumentácie
pre stavebné povolenie a výkazu výmer. Rekonštrukcia zahŕňa
výmenu asfaltobetónového krytu existujúcej komunikácie a domových
vchodov. Vyspravenie jestvujúcich krytov vozoviek pôvodnými
materiálmi, vybúranie nefunkčných a poškodených cestných
obrubníkov, osadenie nových cestných obrubníkov a ich
prispôsobenie jestvujúcim uličným vpustiam, prečistenie jestvujúcich
vpustí, nový živičný jednovrstvový kryt, úpravu armatúr inžinierskych
sietí, organizáciu dopravy počas výstavby a trvalé DZ.
II.1.4. Spoločný slovník obstarávania (CPV)
Hlavný predmet
Hlavný slovník: 45233200-1.
Doplňujúce predmety
Hlavný slovník: 45233220-7.
II.2.

Množstvo alebo rozsah zákazky

II.2.1. Celkové množstvo alebo rozsah
II.2.2

Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:
Hodnota: 24000,0000 EUR

II.3.

Trvanie zmluvy alebo lehota dodania
Obdobie: v intervale .
Začatie: 5. 11. 2012
Ukončenie: 12. 12. 2012

ODDIEL III. OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A
TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1.

Podmienky účasti

III.1.1. Osobné postavenie
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie
splnenia podmienok účasti: 1. Predloženie dokladu o oprávnení
poskytovať práce tvoriace predmet zákazky výpis z obchodného
alebo živnostenského registra alebo iný obdobný doklad. 2.

Predloženie potvrdenia príslušného súdu, nie staršieho ako 3
mesiace, že nebol naňho vyhlásený konkurz, nie je v likvidácii, ani
nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok
majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku. Odôvodnenie
primeranosti určených podmienok účasti: Pri zadávaní podprahových
zákaziek verejný obstarávateľ vyžaduje na preukázanie splnenia
podmienok účasti podľa § 26 najmä doklad o oprávnení dodávať
tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu.
III.1.2. Ekonomické a finančné postavenie
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie
splnenia podmienok účasti: Vyjadrenie banky alebo pobočky
zahraničnej banky o schopnosti uchádzača plniť svoje finančné
záväzky. Z dokladu vydaného bankou musí jasne vyplývať, že
uchádzač nebol a nie je v nepovolenom debete, že jeho bežný účet
nie je predmetom exekúcie a v prípade, že mu bol poskytnutý úver, že
dodržiava splátkový kalendár. Uchádzač predloží takýto doklad od
každej banky, v ktorej má zriadené svoje účty. Zároveň uchádzač
priloží čestné vyhlásenie, že nemá účty ani žiadne iné záväzky v
iných bankách než tých, od ktorých predložil potvrdenie. Čestné
vyhlásenie musí byť originál potvrdený štatutárnym orgánom
uchádzača. Odôvodnenie primeranosti určených podmienok účasti:
Verejný obstarávateľ požaduje primerané ekonomické a finančné
postavenie uchádzačov na preukázanie ich schopnosti dodať predmet
zákazky vzhľadom na výšku predpokladanej hodnoty zákazky s
cieľom vybrať dodávateľa schopného riadne financovať plnenie
predmetu zákazky v súlade s platobnými podmienkami zmluvy na
predmet zákazky.
III.1.3. Technická alebo odborná spôsobilosť
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie
splnenia podmienok účasti: 1. Zoznam stavebných prác
uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov doplnený potvrdeniami
o uspokojivom vykonaní stavebných prác s uvedením cien, miest a
lehôt uskutočnenia prác a zhodnotenia uskutočnených prác podľa
obchodných podmienok, ak odberateľom 1. bol verejný obstarávateľ
podľa Zákona o verejnom obstarávaní, dôkaz o plnení potvrdí tento
verejný obstarávateľ, 2. bola iná osoba ako verejný obstarávateľ,
dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak to nie je možné, vyhlásením
uchádzača o ich uskutočnení. Na posúdenie technickej spôsobilosti
uchádzača bude verejný obstarávateľ akceptovať práce rovnakého
alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky. Uchádzač
predloží za roky 2007 až 2011 objednávateľmi potvrdené referencie s
uvedením týchto údajov: objednávateľ: názov, sídlo, IČO; zhotoviteľ:
názov, sídlo IČO; stavba: názov, miesto; popis uskutočňovaných prác
a charakter stavby s uvedením zmluvnej ceny vrátane DPH, termínu
realizácie prác, kontaktnej osoby a telefonického kontaktu. Referencie
musia byt opatrené pečiatkou a podpisom oprávneného zástupcu

objednávateľa, u ktorého si možno uvedené informácie overiť.
Uchádzač musí potvrdeniami o uspokojivom vykonaní stavebných
prác preukázať uskutočnenie prác rovnakého alebo podobného
charakteru ako je predmet zákazky v priebehu predchádzajúcich
piatich rokov, v závislosti od jeho vzniku. Uchádzač predloží v ponuke
minimálne päť dôkazov o plnení stavebných prác (referencie)
rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky. 2.
Údaje o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácii
riadiacich zamestnancov, osobitne osôb zodpovedných za riadenie
stavebných prác s uvedením nasledovných údajov: meno, funkcia,
vek, vzdelanie, prax u zamestnávateľa, prax v stavebníctve, práce, za
ktoré bol zodpovedný (projekt, hodnota). Prílohou zoznamu musí byt
osvedčenie o vykonaní odbornej skúšky na vykonávanie činnosti
stavbyvedúceho s odborným zameraním inžinierske stavby resp.
dopravné stavby (osoba zodpovedná za riadenie prác predmetu
zákazky) podľa zákona c. 50/1976 Zb. (Stavebný zákon) a súv.
právnych predpisov v platnom znení alebo ekvivalentný doklad
vystavovaný v členských krajinách EÚ, fotokópia dokladu o odbornej
spôsobilosti bude opečiatkovaná originálom pečiatky a podpísaná
odborne spôsobilou osobou. Verejný obstarávateľ požaduje predložiť
cestné vyhlásenie odborne spôsobilej osoby na výkon funkcie
stavbyvedúceho, že bude k dispozícii počas celej doby plnenia
zmluvy, týkajúcej sa predmetu zákazky. 3.Údaje o strojovom a
technickom vybavení, ktoré má uchádzač alebo záujemca k dispozícii
na uskutočnenie stavebných prác, ktoré sú predmetom zákazky.
Odôvodnenie primeranosti určených podmienok účasti: Preukázanie
schopnosti a spôsobilosti vykonania stavebných prác uchádzačom v
plnom rozsahu a v požadovanej kvalite.
III.1.4. 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
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
1099/2012
IV.2.2. Podmienky na získanie súťažných podkladov a doplňujúcich
dokumentov
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady alebo o prístup k

dokumentom
Dátum: 1. 10. 2012. Čas: 12.00 h.
Úhrada za súťažné podklady: Nie.
IV.2.3. Lehota na predkladanie ponúk
Dátum: 8. 10. 2012. Čas: 12.00 h.
IV.2.4. Podmienky otvárania ponúk
Dátum: 9. 10. 2012. Čas: 15.00 h.
Miesto: Mestský úrad Svätý Jur, miestnosť č. 8
Osoby oprávnené zúčastniť sa na otváraní ponúk: Otváranie ponúk
bude verejné a môžu sa na ňom zúčastniť uchádzači, ktorí predložia
ponuky v lehote na predkladanie ponúk. Na otváraní ponúk sa môžu
zúčastniť len oprávnení uchádzači. Na otváraní ponúk sa môže
zúčastniť uchádzač fyzická osoba a v prípade, ak je uchádzačom
právnická osoba, jej štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu
uchádzača. Na otváraní ponúk sa namiesto osôb, uvedených v
predchádzajúcej vete, môže zúčastniť osoba, splnomocnená na
zastupovanie uchádzača. Tieto osoby sa na otváraní ponúk preukážu
dokladom totožnosti a v prípade splnomocnenej osoby aj plnou
mocou na zastupovanie. Pri otváraní ponúk komisia zverejní
obchodné mená, adresy alebo sídla všetkých uchádzačov a ich
návrhy na plnenie kritéria pre vyhodnotenie ponúk. Ostatné údaje
uvedené v ponukách sa nezverejňujú.
ODDIEL VI. DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
VI.1.

Zákazka sa týka projektu /programu financovaného z fondov EÚ
Nie.

VI.2.

Ďalšie informácie
1. Lehota plnenia zmluvy plynie od jej uzavretia do 12.12. 2012 2.
Lehota viazanosti ponúk je do 30.11.2012. 3.Verejný obstarávateľ
umožňuje osobné vyzdvihnutie si súťažných podkladov na
kontaktnom mieste uvedenom v bode I.1. tejto výzvy. V prípade
osobného vyzdvihnutia kontaktovať: Mgr. Martin Orlický, Mobil: +421
917717582, Telefón: +4212 49202388, martin.orlicky@svatyjur.sk;
pondelok až piatok od 08:00 hod. do 12:00 hod.

VI.3.

Dátum odoslania tejto výzvy
15. 9. 2012

