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VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK
HLAVIČKA FORMULÁRA
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1)

I.3)

I.4)
I.5)

NÁZOV A ADRESY
Mesto Levice
IČO: 00307203
Námestie hrdinov 1, 934 32 Levice
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Miloslava Szillerová
Telefón: +421 366350285 / 366350222
Email: aukcie@levice.sk
Fax: +421 366223271
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): http://www.levice.sk
KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
https://josephine.proebiz.com
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
Adresa (URL): https://josephine.proebiz.com
DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Regionálny alebo miestny orgán
HLAVNÁ ČINNOSŤ
samospráva

ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
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)
II.2.5)
II.2.6)

ROZSAH OBSTARÁVANIA
Názov
Obnova a rekonštrukcia MK, Levice
Referenčné číslo: 9085/2019
Hlavný kód CPV
45233223-8
Druh zákazky
Práce
Stručný opis
Realizácia obnovy a rekonštrukcie komunikácií v rozsahu celoplošného vybúrania oboch degradovaných asfaltových
vrstiev v celkovej výmere 7860 m2. Stavba je členená na stavebné objekty: SO 01 - Ul. A. Sládkoviča, SO 03 - Ul.
Saratovská, SO 04 - Ul. Tyršova.
Celková predpokladaná hodnota
369 580,42 EUR bez DPH
Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
OPIS
Dodatočné kódy CPV
45233290-8
Miesto dodania
Kód NUTS
SK023
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Vymedzené úseky ulíc: Saratovská, Tyršova a Sladkovičova v meste Levice.
Opis obstarávania
Podrobne vymedzené v súťažných podkladoch v časti B.1 - Opis predmetu zákazky .
Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
Predpokladaná hodnota
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369 580,42 EUR bez DPH
Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 1
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13)INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
II.2.14)Doplňujúce informácie
Termín uskutočnenia predmetu zákazky:
Z dôvodu vyššej moci tak, ako je uvedené v časti B.2 súťažných podkladov v návrhu minimálnych obchodných
podmienok čl. III. Bod 3 a 4 , si verejný obstarávateľ vyhradzuje právo zmeny termínu uskutočnenia predmetu zákazky
formou dodatku ku zmluve po vzájomnej dohode oboch zmluvných strán.

II.2.7)

ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1)Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných
registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: 1. podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona - je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať
stavebné práce alebo poskytovať službu. Uchádzač preukazuje splnenie uvedenej podmienky účasti vo verejnom
obstarávaní dokladom podľa § 32 ods. 2 písm. e) zákona.
2. podľa § 32 ods. 1 písm. f) zákona nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným
rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. Uchádzač preukazuje
splnenie uvedenej podmienky účasti vo verejnom obstarávaní dokladom podľa § 32 ods. 2 písm. f) zákona.
Odôvodnenie primeranosti určených podmienok účasti:
Povinnosť použitia týchto podmienky účasti vyplýva z ustanovenia § 112 ods. 4 písm. a) zákona č. 343/2015 Z.z. o
verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
-Uchádzač môže preukázať splnenie podmienok účasti osobného postavenia uvedených v § 32 odseku 1. písm. a) až f),
zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov. Uchádzač zapísaný v Zozname hospodárskych subjektov podľa § 152
zákona nie je povinný v procese verejného obstarávania predkladať doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti
týkajúcich sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 2 zákona.
- Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti podľa § 32 ods. 1 písm. f) zákona za každého člena
skupiny osobitne. Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k
tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.
- Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát
jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva niektoré z uvedených dokladov alebo nevydáva ani
rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta
podnikania alebo obvyklého pobytu.
- Ak právo štátu uchádzača alebo záujemcu so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia
Slovenskej republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom,
správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte
sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača alebo záujemcu.
Dokument JED-u je dostupný na adrese:
http://www.uvo.gov.sk/legislativametodika-dohlad/iednotny-europsky-dokument-pre-vereine-obstaravanie-553.html
III.1.2)Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: neuplatňuje sa
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: neuplatňuje sa
III.1.3)Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: I.podľa § 34 ods. 1 písm. b) - Zoznam stavebných prác uskutočnených za
predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania (alebo v závislosti od vzniku podnikateľskej činnosti) s
uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác; zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom
vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavených prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom
1. bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, 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.
Odôvodnenie primeranosti určenej podmienky účasti:
Verejný obstarávateľ požaduje preukázať, že uskutočňovanie stavebných prác, ktoré sú predmetom tejto zákazky bude
realizované odborne a kvalifikovane uchádzačom, ktorý má praktické skúsenosti so stavebnými prácami na obnove a
rekonštrukcii komunikácií so zameraním na pokládku asfaltobetónových vrstiev.
II. § 34 ods. 1 písm. g) - Údaje o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácii osôb určených na plnenie
zmluvy alebo riadiacich zamestnancov.
Odôvodnenie primeranosti určenej podmienky účasti:
Verejný obstarávateľ požaduje preukázať, že uchádzač bude mať k dispozícii počas realizácie predmetu zmluvy odborne
spôsobilú osobu zodpovednú za plnenie predmetu zmluvy, ktorá zabezpečí plnenie špecifických technologických
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požiadaviek počas realizácie prác.
III. § 34 ods. 1 písm. j) - Údaje o strojovom, prevádzkovom alebo technickom vybavení, ktoré má uchádzač k dispozícii
na uskutočnenie stavebných prác.
Odôvodnenie primeranosti určenej podmienky účasti:
Verejný obstarávateľ požaduje preukázať, že uchádzač bude mať k dispozícii počas realizácie predmetu zmluvy
dostatočné vybavenie strojného a technického charakteru potrebné pre kvalitné plnenie predmetu zmluvy.
Uchádzač môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity
inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač verejnému obstarávateľovi preukázať, že
pri plnení zmluvy bude skutočne používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej
spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Túto skutočnosť preukazuje uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s touto
osobou, obsahujúcou záväzok osoby, ktorej kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú
spôsobilosť, že táto osoba poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú
byť použité na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, musí preukázať splnenie podmienok
účasti týkajúce sa osobného postavenia v rozsahu, v akom ich verejný obstarávateľ požadoval od uchádzača a nesmú u
nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona. Oprávnenie na poskytnutie služby
sa preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli kapacity uchádzačovi poskytnuté.
Skupina dodávateľov preukáže splnenie podmienok účasti týkajúcich sa technickej spôsobilosti alebo odbornej
spôsobilosti za všetkých členov skupiny spoločne.
Uchádzač môže v súlade s § 114 ods. 1 predbežne nahradiť doklady určené verejným obstarávateľom na preukázanie
splnenia podmienok účasti Jednotným európskym dokumentom podľa § 39 alebo čestným vyhlásením, v ktorom vyhlási,
že spĺňa všetky podmienky účasti určené verejným obstarávateľom a poskytne verejnému obstarávateľovi na požiadanie
doklady, ktoré čestným vyhlásením nahradil.
Ak uchádzač preukazuje technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť prostredníctvom inej osoby, JED obsahuje
informácie podľa ustanovenia § 39 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní aj o tejto osobe.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: I. Minimálna požadovaná úroveň: Na posúdenie technickej spôsobilosti
uchádzača bude verejný obstarávateľ akceptovať práce rovnakého alebo podobného charakteru ako predmet zákazky,
t.j. výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií s realizáciou asfaltobetónových vrstiev. Prílohu predloženého
Zoznamu stavených prác budú tvoriť za obdobie 5 rokov od vyhlásenia verejného obstarávania objednávateľmi
potvrdené referencie s uvedením týchto údajov: objednávateľ: názov, sídlo, IČO; zhotoviteľ: názov, sídlo IČO; stavba:
názov, miesto; popis a rozsah (výmera v km/m2) uskutočňovaných prác s uvedením zmluvnej ceny vrátane DPH,
termínov realizácie, kontaktnej osoby, telefonického kontaktu, pečiatky a podpisu oprávneného zástupcu odberateľa. V
prípade, že referencie predkladané uchádzačom neobsahujú všetky požadované údaje, uchádzač tieto uvedie v Zozname
stavebných prác. Údaje uvedené v zozname a v referenciách musia vzájomne korešpondovať. Uchádzač musí
potvrdeniami o uspokojivom vykonaní stavebných prác preukázať uskutočnenie prác rovnakého alebo podobného
charakteru ako predmet zákazky v priebehu predchádzajúcich piatich rokov od vyhlásenia verejného obstarávania, a v
závislosti od vzniku spoločnosti. Uchádzač predloží v ponuke dôkazy o plnení stavebných prác (referencie) rovnakého
alebo podobného charakteru ako predmet zákazky. Požaduje sa minimálne 1 potvrdenie o uspokojivom vykonaní prác:
realizácie dopravné stavby vo výške 250.000 € s DPH/1 zákazka. Verejný obstarávateľ akceptuje referencie zverejnené
na webovom sídle Úradu pre verejné obstarávanie, pričom uchádzač môže predložiť tieto referencie v tlačenej forme vo
svojej ponuke.
II.Minimálna požadovaná úroveň: Na posúdenie technickej spôsobilosti uchádzača bude verejný obstarávateľ požaduje
preukázať odbornú prax alebo odbornú kvalifikáciu osôb zodpovedných za riadenie stavebných prác stavbyvedúci, s
uvedením nasledovných údajov: meno, funkcia, určenie právneho vzťahu k uchádzačovi, vzdelanie.
Uchádzač musí preukázať, že má k dispozícii odborne spôsobilú osobu v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. v znení
neskorších predpisov alebo v zmysle zákonov platných v členských krajinách ES na výkon funkcie stavbyvedúceho s
odborným zameraním pre predmet zákazky. Prílohou zoznamu musí byť 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 č. 50/1976 Zb. a následných predpisov v platnom znení
alebo ekvivalentný doklad vystavovaný v členských krajinách ES, fotokópia dokladu o odbornej spôsobilosti bude
opečiatkovaná originálom pečiatky a podpísaná odborne spôsobilou osobou.
III.Minimálna požadovaná úroveň: Uchádzač musí preukázať, že má k dispozícii dostatočné vybavenie strojného a
technického charakteru na vykonanie technického riešenia predmetu zákazky, t.j. min. strojové vybavenie pozostávajúce
z 1 ks frézy vybavenej bezdotykovým nivelačným systémom, 1 ks finišér s automatickým nivelačným zariadením, 1 ks
cestných vibračných valcov.
Uchádzač uvedie požadované informácie v zozname pre strojné vybavenie uchádzača navrhované a dostupné výhradne
pre realizáciu predmetu zákazky, s uvedením nasledovných údajov: popis (typ, značka, model).
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2)Podmienky vykonania zákazky
- Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ponuku uchádzača, ktorá bude vyššia, ako objem finančných
prostriedkov, ktoré má verejný obstarávateľ k dispozícii na realizáciu predmetu tejto zákazky. Verejný obstarávateľ si
zároveň vyhradzuje právo na zmenu rozsahu predmetu zákazky pred podpisom zmluvy v prípade ak ponuka úspešného
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uchádzača bude vyššia, ako objem finančných prostriedkov, ktorý je a/alebo bude schválený uznesením Mestského
zastupiteľstva v Leviciach na uskutočnenie predmetu tejto zákazky.
- Úspešný uchádzač je v rámci poskytnutia súčinnosti povinný doručiť verejnému obstarávateľovi pred podpisom zmluvy
fotokópiu platnej poistnej zmluvy na poistenie zodpovednosti za škody spôsobené podnikateľom vo výške minimálne 250
000.- EUR a ďalej platnej po celú dobu platnosti zmluvy.
III.2.3)Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky

ODDIEL IV: POSTUP
IV.1)
IV.1.6)

IV.2)
IV.2.2)
IV.2.7)

OPIS
Informácie o elektronickej aukcii
Použije sa elektronická aukcia
Dodatočné informácie o elektronickej aukcii: Všetky informácie sú uvedené v súťažných podkladoch v časti A.1 . Pokyny
pre uzádzača/záujemcu.
ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 02.09.2019 14:00
Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 03.09.2019 14:00
Miesto: Budova MsÚ Levice
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Vzhľadom k tomu, že verejný obstarávateľ použije v procese
zadávania tejto zákazky elektronickú aukciu, je v súlade s § 54 ods. 3 otváranie ponúk neverejné, údaje z otvárania
ponúk komisia nezverejňuje a neposiela uchádzačom ani zápisnicu z otvárania ponúk.

ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.3)

VI.5)

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1. Podlimitná zákazka podľa ustanovenia § 112 až 114 zákona o verejnom obstarávaní sa realizuje prostredníctvom
informačného systému JOSEPHINE /ďalej len JOSEPHINE/, ktorý je dostupný na adrese https://josephine.proebiz.com.
Ďalšie informácie týkajúce sa spôsobu komunikácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
2. Súťažné podklady sú odo dňa uverejnenia výzvy na predloženie ponuky vo Vestníku verejného obstarávania dostupné
na portáli JOSEPHINE (https://josephine.proebiz.com/ a v Profile verejného obstarávateľa
(https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/4334). Verejný obstarávateľ neposkytne záujemcom súťažné
podklady v listinnej podobe.
3. Zábezpeka sa vyžaduje vo výške 11000,- € (slovom: jedenásťtisíc EUR)
Podrobnosti o zložení a vrátení zábezpeky sú uvedené v súťažných podkladoch.
DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
09.08.2019
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