04208 - MSP
Vestník č. 70/2012 - 11.4.2012
OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
Formulár: Príloha č. 4 k vyhláške č. 530/2009 Z. z.
Druh postupu: Verejná súťaž.
Druh zákazky: Práce.
ODDIEL I. VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1.

Názov, adresy a kontaktné miesto (miesta)
Obec Marianka
IČO: 00304930
Školská 32, 900 33 Marianka
Slovenská republika
Kontaktné miesto (miesta): ABNKA, s.r.o., Kalinčiakova 17, 900 28
Ivanka pri Dunaji
Kontaktná osoba: Branislav Jurča
Mobil: +421 903930825
Telefón: +421 903930825
Fax: +421 265936694
E-mail: jurca@jurca.sk
Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa/obstarávateľa
(URL): http://www.marianka.sk
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): http://www.marianka.sk
Ďalšie informácie možno získať na:inom mieste: vyplňte prílohu A.I.
Príloha A.I) Adresa a kontaktné miesto (miesta), na ktorých
možno získať ďalšie informácie
ABNKA, s.r.o.
IČO: 44341717
Kalinčiakova 17, 900 28 Ivanka pri Dunaji
Slovenská republika
Kontaktné miesto (miesta): Kalinčiakova 17, 900 28 Ivanka pri
Dunaji
Kontaktná osoba: Branislav Jurča
Mobil: +421 903930825
Telefón: +421 903930825
Fax: +421 000000000
Súťažné a doplňujúce podklady (vrátane podkladov pre súťažný

dialóg a dynamický nákupný systém) možno získať na:inom mieste:
vyplňte prílohu A.II.
Príloha A.II) Adresa a kontaktné miesto (miesta), na ktorých
možno získať súťažné podklady a doplňujúce dokumenty
ABNKA, s.r.o.
IČO: 44341717
Kalinčiakova 17, 900 28 Ivanka pri Dunaji
Slovenská republika
Kontaktné miesto (miesta): Kalinčiakova 17, 900 28 Ivanka pri
Dunaji
Kontaktná osoba: Branislav Jurča
Mobil: +421 903930825
Telefón: +421 903930825
Fax: +421 000000000
Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na:už uvedenú adresu
a kontaktné miesto.
I.2.

Druh verejného obstarávateľa a hlavný predmet alebo predmety
činnosti

I.2.1.

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

I.2.2.

Hlavný predmet alebo predmety činnosti
Iné (uveďte)
Iný predmet (špecifikujte): samospráva

I.2.3.

Verejný obstarávateľ nakupuje pre iných verejných
obstarávateľov
Nie.

ODDIEL II. PREDMET ZÁKAZKY
II.1.

Opis

II.1.1. Názov zákazky podľa verejného obstarávateľa
Obec Marianka - splašková kanalizácia
II.1.2. Druh zákazky a miesto uskutočňovania stavebných prác,
dodania tovarov alebo poskytovania služieb
a) Stavebné práce.
Vypracovanie projektovej dokumentácie a uskutočnenie prác.
Hlavné stavenisko alebo miesto uskutočňovania prác: Obec Marianka
NUTS kód:

SK010.
II.1.3. Oznámenie zahŕňa
Verejnú zákazku.
II.1.4. Informácie o rámcovej dohode
II.1.5. Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov)
Stavebné práce na stavbe splaškovej kanalizácie a zhotovenie
projektovej dokumentácie pre realizáciu stavby splaškovej
kanalizácie(súčastou sútažných podkladov bude projektová
dokumentácia pre stavebné povolenie).
II.1.6. Spoločný slovník obstarávania (CPV)
Hlavný predmet
Hlavný slovník: 45232400-6.
Doplňujúce predmety
Hlavný slovník: 71245000-7.
II.1.7. Rozdelenie na časti
Nie.
II.1.8. Povoľuje sa predloženie variantných riešení
Nie.
II.2.

Množstvo alebo rozsah zákazky

II.2.1. Celkové množstvo alebo rozsah
Predpokladaná hodnota stavebných prác je 1809960,54 € a
projektovej dokumentácie pre realizáciu stavby je 22900,- €.
Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:
Hodnota: 1832860,5400 EUR
II.2.2. Opcie
Nie.
II.3.

Trvanie zmluvy alebo lehoty uskutočnenia
Obdobie: v intervale .
Začatie: 29. 6. 2012
Ukončenie: 30. 10. 2013

ODDIEL III. PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ
INFORMÁCIE
III.1.

Podmienky týkajúce sa zmluvy

III.1.1. Požadované zábezpeky a záruky
90000,- €. Podrobnejšie podmienky zloženia zábezpeky budú
uvedené v sútažných podkladoch
III.1.2. Hlavné podmienky financovania a platobné dojednania alebo
odkaz na príslušné ustanovenia, ktorými sa riadia
Z NFP EÚ, Operačný program životné prostredie, Prioritná os 1 integrovaná ochrana, racionálne využívanie vôd, Opatrenie 1.1

Integrovaná ochrana, racionálne využívanie vôd, kód výzvy
OPZPPO1-09-3, zo štátneho rozpočtu a z rozpočtu verejného
obstarávatela.
III.1.3. Právne vzťahy vyžadované od skupiny dodávateľov, s ktorou sa
uzatvorí zmluva
V prípade, že ponuku do sútaže predloží skupina dodávatelov a ak jej
ponuka bude prijatá, verejný obstarávatel vyžaduje z dôvodu riadneho
plnenia zmluvy vytvorenie právnych vzťahov na základe ktorých budú
všetci členovia skupiny dodávateľov zaviazaní zo zmluvy s verejným
obstarávateľom spoločne a nerozdielne.
III.1.4. Ďalšie osobitné podmienky, ktorým podlieha plnenie zmluvy
Nie.
III.2.

Podmienky účasti

III.2.1. Osobné postavenie uchádzačov a záujemcov vrátane
požiadaviek týkajúcich sa zápisu do profesijného alebo
obchodného registra
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie
splnenia podmienok účasti: Uchádzac musí splňat podmienky účasti
uvedené v § 26 ods. 1 zákona NR SR c. 25/2006 Z. z. v znení
neskorších predpisov (dalej len zákon). Ich splnenie preukáže podla §
26 zákona predložením dokladov v rozsahu a platnosti v zmysle
zákona. Uchádzac zapísaný do zoznamu podnikatelov pre verejné
obstarávanie môže doklady podla § 26 ods. 2 zákona nahradit
predložením potvrdenia o svojom zapísaní do zoznamu podnikatelov
podla § 128 ods. 1 zákona v rozsahu a platnosti v zmysle zákona.
Skupina dodávatelov preukazuje splnenie podmienok úcasti týkajúce
sa osobného postavenia v súlade s § 31, ods. 3 zákona, v rozsahu a
platnosti v zmysle zákona. V prípade predloženia dokladov v inom
ako slovenskom alebo ceskom jazyku, vyžaduje sa predloženie v
pôvodnom jazyku a zároven preklad v rozsahu a platnosti v zmysle
zákona do štátneho/slovenského jazyka.
III.2.2. Ekonomické a finančné postavenie
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie
splnenia podmienok účasti: neuplatňuje sa
III.2.3. Technická alebo odborná spôsobilosť
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie
splnenia podmienok účasti: Záujemca preukáže technickú, alebo
odbornú spôsobilost dokladmi podla § 28 ods. 1 písm. b) zákona v
rozsahu a platnosti v zmysle zákona. V prípade predloženia v inom
ako slovenskom alebo ceskom jazyku, požaduje sa predloženie v
pôvodnom jazyku a zároven preklad v rozsahu a platnosti v zmysle
zákona do štátneho/slovenského jazyka. V prípade uvedenia hodnôt v
inej mene ako v €, je nutné okrem inej meny uviest aj hodnotu v €
prepočítanú kurzom : pri slovenských korunách 1€/30,126Sk, pri
iných menách kurzom zverejnenom v kurzovom lístku Národnej banky

Slovenska ku dňu zverejnenia tohto oznámenia. V prípade
zverejnenie mimo pracovný deň ku pracovnému dňu najbližšiemu ku
dňu zverejnenia tohto oznámenia. Z dokladov musí byt zrejmá cena
bez DPH, alebo ak bude cena vrátane DPH, musí byt zrejmá výška
DPH, aby bolo možné vypočítat cenu bez DPH. Odôvodnenie :
preukázanie skúsenosti záujemcov vo vztahu k predmetu zákazky a
tým schopnost úspešne zrealizovat zákazku.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov (ak je to uplatniteľné):
minimálne jedna realizovaná stavba kanalizácie v zákonom
stanovenej časovej lehote, na ktorej záujemca alebo jeho osoba
podľa § 28 ods. 2 zákona uskutočnil stavebné práce v objeme min.
1.800.000,- € bez DPH
III.3.

Osobitné podmienky zákaziek na poskytovanie služieb

ODDIEL IV. POSTUP
IV.1.

Druh postupu

IV.1.1. Druh postupu
Verejná súťaž.
IV.1.2. Obmedzenie počtu záujemcov, ktorí budú vyzvaní na predloženie
ponuky alebo na účasť na dialógu
IV.1.3. Zníženie počtu ponúk alebo riešení počas rokovania alebo
dialógu
IV.2.

Kritériá vyhodnotenia ponúk

IV.2.1. Kritériá vyhodnotenia ponúk
Najnižšia cena.
IV.2.2. Použije sa elektronická aukcia
Áno.
Ďalšie informácie o elektronickej aukcii budú uverejnené v súťažných
podkladoch
IV.3.

Administratívne informácie

IV.3.1. Evidenčné číslo spisu, ktoré pridelil verejný obstarávateľ
12012
IV.3.2. Predchádzajúce oznámenie (oznámenia) týkajúce sa tejto
zákazky
Nie.
IV.3.3. Podmienky na získanie súťažných podkladov a doplňujúcich
dokumentov alebo informatívnych dokumentov
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady alebo o prístup k
dokumentom
Dátum: 16. 4. 2012. Čas: 12.00 h.
Úhrada za súťažné podklady: Áno.
cena: 15,0000 Mena: EUR

Podmienky a spôsob úhrady: úhradou na bankový úcet c.
2623857253/1100 (ABNKA, s.r.o.) , pričom sa bude požadovat, aby
prílohou žiadosti o sútažné podklady bola aj fotokópia dokladu
preukazujúceho uskutočnenie úhrady/poplatku za poskytnutie
sútažných podkladov.
IV.3.4. Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum: 7. 5. 2012. Čas: 10.00 h.
IV.3.5. Dátum odoslania výziev na predkladanie ponúk alebo na účasť
na dialógu vybraným záujemcom
IV.3.6. Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Do termínu.
Dátum: 31. 12. 2012
IV.3.7. Podmienky otvárania ponúk
Dátum: 9. 5. 2012
Miesto: Obecný úrad v Marianke, Školská 32, 900 33 Marianka
Osoby oprávnené zúčastniť sa na otváraní ponúk: Podla § 43 ods. 3
zákona je otváranie ponúk neverejné.
ODDIEL VI. DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
VI.1.

Toto obstarávanie sa bude opakovať
Nie.

VI.2.

Zákazka sa týka projektu /programu financovaného z fondov EÚ
Áno.
odkaz na projekt (projekty) a/alebo program (programy): Operačný
program životné prostredie, Prioritná os 1 - integrovaná ochrana,
racionálne využívanie vôd, Opatrenie 1.1 Integrovaná ochrana,
racionálne využívanie vôd, kód výzvy OPZP-PO1-09-3.

VI.3.

Ďalšie informácie
Všetky náklady a výdavky spojené s účasťou v súťaži znášajú
záujemcovia/uchádzači v plnej výške bez akéhokoľvek nároku voči
verejnému obstarávateľovi a bez ohľadu na výsledok verejného
obstarávania. Zo žiadosti o súťažné podklady musí byt zrejmé čo sa
žiada (pre nezameniteľnú identifikáciu doporučuje sa uviesť buď
názov súťaže, alebo jednoznačnú identifikáciu oznámenia o vyhlásení
verejného obstarávania ako bola zverejnená vo vestníku verejného
obstarávania), ďalej musí obsahovať identifikačné údaje
žiadateľa/záujemcu (celý názov a adresu sídla), v prípade inej
poštovej doručovacej adresy ako je sídlo žiadateľa/záujemcu musí
obsahovať aj túto adresu a musí byt podpísaná žiadateľom.
Doporučuje sa uviesť v nej aj meno, tel. a emailový kontakt kontaktnej
osoby za žiadateľa. V prípade že bude v inom ako slovenskom alebo
českom jazyku požaduje sa zároveň aj predloženie prekladu do
štátneho/slovenského jazyka. Prílohou žiadosti o súťažné podklady
musí byt fotokópia dokladu o uhradení poplatku za poskytnutie

VI.4.

súťažných podkladov. V prípade že žiadosť o súťažné podklady bude
doručená na inú adresu, alebo bude doručená nekompletná, alebo
bude doručená v inom ako slovenskom alebo českom jazyku bez
súčasného prekladu do štátneho/slovenského jazyka, súťažné
podklady nebudú poskytnuté. V prípade že prílohou žiadosti o
súťažné podklady nebude fotokópia dokladu preukazujúceho
uhradenie poplatku za poskytnutie súťažných podkladov, nebude
preukázané že poplatok bol uhradený a súťažné podklady nebudú
poskytnuté. Na doručenie, je rozhodujúci termín doručenia žiadosti na
predmetnú adresu. V prípade osobného doručovania alebo
doručovania prostredníctvom kuriéra je možné na doručenie využiť
poštovú schránku na predmetnej adrese, prístupnú z verejného
priestranstva počas 24 hodín denne 7 dní v týždni. V prípade
požiadavky na osobné prevzatie je možný termín prevzatia nutné
vopred dohodnúť s kontaktnou osobou min. jeden pracovný deň
vopred pred zamýšľaným termínom. Za dohodu nie je možné
považovať len jednostrannú požiadavku žiadateľa. Súťažné podklady
budú poskytované v súlade so zákonom. Ďalšie požiadavky
verejného obstarávateľa ohľadne predloženia ponuky, budú uvedené
v súťažných podkladoch. Akékoľvek dorozumievanie medzi verejným
obstarávateľom a záujemcami sa bude uskutočňovať v písomnej
forme zachytávajúcej jej obsah a to v štátnom/slovenskom jazyku. Zo
strany záujemcov/uchádzačov bude akceptovaný aj český jazyk,
pričom úzko špecifické výrazy najmä technického charakteru v
bežnom styku nepoužívané alebo bežne nepreložiteľné do
štátneho/slovenského jazyka bude môcť verejný obstarávateľ
požadovať vysvetliť a vysvetlením preložiť do štátneho/slovenského
jazyka, aby boli jednoznačne a neskresľujúco
zrozumiteľné/vysvetliteľné v štátnom/slovenskom jazyku. Verejný
obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku a zrušiť
súťaž, ak nastane niektorá z okolností v zmysle zákona. Ponuky bude
verejný obstarávateľ vyžadovať predložiť v štátnom/slovenskom
jazyku. Súťažné podklady budú poskytnuté v súlade s § 34 zákona a
verejný obstarávateľ bude požadovať predloženie ponúk v súlade a v
zmysle § 34 zákona. Podrobnejšie ustanovenia budú uvedené v
súťažných podkladoch. Termín začatia je závislý od overenia procesu
tohto verejného obstarávania riadiacim orgánom spoluposkytovateľa
NFP na túto zákazku, avšak termín ukončenia je záväzný, nakoľko
vyplýva zo zmluvných podmienok ktoré musel verejný obstarávateľ
prijať od riadiaceho orgánu spoluposkytovateľa NFP na túto zákazku.
Pokiaľ je kdekoľvek vyššie uvedené len zákon, jedná sa o zákon NR
SR c. 25/2006 Z. z. v znení neskorších zmien a doplnkov v platnom
znení ku dnu odoslania tohto oznámenia na publikáciu.
Dátum odoslania tohto oznámenia
5. 4. 2012

