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Slovensko-Dunajská Streda: Služby na čistenie a zametanie ulíc
2017/S 218-453488
Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania
Služby
Smernica 2014/24/EÚ
Oddiel I: Verejný obstarávateľ
I.1)
Názov a adresy
Mesto Dunajská Streda
00305383
Hlavná 50/16
Dunajská Streda
929 01
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Dagmar Melotíková
Telefón: +421 903520052
E-mail: dagmar.melotikova@gmail.com
Fax: +421 315903941
Kód NUTS: SK021
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: http://www.uvo.gov.sk
Adresa stránky profilu kupujúceho: http://www.ezakazky.sk
I.2)

Spoločné verejné obstarávanie

I.3)

Komunikácia
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na: http://www.uvo.gov.sk
Ďalšie informácie možno získať na vyššie uvedenej adrese
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť elektronicky prostredníctvom: http://www.ezakazky.sk

I.4)

Druh verejného obstarávateľa
Regionálny alebo miestny orgán

I.5)

Hlavná činnosť
Všeobecné verejné služby

Oddiel II: Predmet
II.1)
Rozsah obstarávania
II.1.1)

Názov:
„Údržba miestnych komunikácii, verejného osvetlenia a dopravného značenia na území mesta Dunajská
Streda“.
Referenčné číslo: 84/ME/2017

II.1.2)

Hlavný kód CPV
90610000

II.1.3)

Druh zákazky
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Služby
II.1.4)

Stručný opis:
Údržba miestnych komunikácii, verejného osvetlenia a dopravného značenia na území mesta Dunajská Streda:
I. časť: Údržba miestnych komunikácii,
II. časť: Údržba verejného osvetlenia,
III. časť: Údržba dopravného značenia.

II.1.5)

Celková odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 685 000.00 EUR

II.1.6)

Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: áno
Ponuky možno predkladať na všetky časti

II.2)

Opis

II.2.1)

Názov:
I. časť: Údržba miestnych komunikácii.
Časť č.: 1

II.2.2)

Dodatočné kódy CPV
50000000

II.2.3)

Miesto vykonania
Kód NUTS: SK021
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Územie mesta Dunajská Streda.

II.2.4)

Opis obstarávania:
Verejný obstarávateľ požaduje, aby na zabezpečenie údržby miestnych komunikácií, boli použité certifikované
materiály, príslušné doklady o tejto skutočnosti predloží uchádzač pri realizácii predmetnej zákazky.
Skládkovanie vybúraných materiálov v krajniciach ciest a na chodníkoch je neprípustné. Náklady na
zvláštne užívanie verejných priestranstiev (napr. umiestnenie kontajnerov, skládky materiálov a pod.) spolu s
nevyhnutným dopravným značením, znáša zhotoviteľ na vlastné náklady.
V prípade realizácie rozsiahlejších opráv na komunikáciách spojených s výraznejším obmedzením vozidlovej
resp. pešej dopravy, príp. vstupu do nehnuteľnosti, úspešný uchádzač zabezpečí včasné a úplné informovanie
dotknutej verejnosti obvyklými oznamovacími prostriedkami.
V prípade vzniku závady na telese miestnej komunikácie, chodníka alebo spevnenej plochy, ktorá svojou
povahou tvorí prekážku v jej zjazdnosti alebo schodnosti, resp. v dôsledku závady hrozí vznik škody či
ohrozenie zdravia, úspešný uchádzač/zhotoviteľ bude povinný vykonať zodpovedajúce opatrenia najneskôr
do 24 hodín od zistenia/oznámenia existencie závady. Zodpovedajúcimi opatreniami sa rozumie upozornenie
na závadu účastníkov cestnej premávky predpísaným spôsobom, vykonanie neodkladných úkonov podľa
povahy závady a jej oznámenie verejnému obstarávateľovi/objednávateľovi (v prípade že sa o existencii závady
dozvedel vlastnou činnosťou).
Definovanie údržby miestnych komunikácii je zahrnuté do jednotlivých položiek v Návrhu na plnenie kritérií,
ktorý je súčasťou týchto súťažných podkladov. Verejný obstarávateľ požaduje oceniť všetky položky v
neocenených návrhu na plnenie kritérií.
Služby daného popisu položky menovite neuvedené, ale s daným popisom priamo súvisiace, vyplývajúce
z uvedených podmienok a pre dodanie zákazky nevyhnutné, musia byť zahrnuté v základných položkách
ponuky uchádzača. Je neprípustné predpokladať, že popis položiek neobsahujúci všetky podrobnosti pripúšťa
poskytnúť údržbu nižšej technickej resp. kvalitatívnej úrovne ako je pre daný účel obvyklé.
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II.2.5)

Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritériá
Cena

II.2.6)

Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 533 333.33 EUR

II.2.7)

Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 48
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

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

II.2)

Opis

II.2.1)

Názov:
Časť č.: II. časť: Údržba verejného osvetlenia:

II.2.2)

Dodatočné kódy CPV
31000000

II.2.3)

Miesto vykonania
Kód NUTS: SK021
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Územie mesta Dunajská Streda.

II.2.4)

Opis obstarávania:
Údržbou verejného osvetlenia sa pre účely tohto verejného obstarávania rozumie najmä zabezpečenie riadnej
a bezpečnej prevádzky všetkých zariadení verejného osvetlenia. K zariadeniam verejného osvetlenia patria
rozvádzače verejného osvetlenia, káblové vedenia, stožiare, svietidlá a vzdušné vedenia verejného osvetlenia.
Prevádzka a údržba verejného osvetlenia pozostáva najmä z:
a) odstránenia závad zistených na verejnom osvetlení v lehotách dopredu určených objednávateľom;
b) riadnej údržby verejného osvetlenia spočívajúcej najmä z odstraňovania porúch a závad na sústave
verejného osvetlenia, výmeny svetelných zdrojov a svietidiel, údržby a čistení svietidiel, náterov stožiarov a
údržby pätíc stožiarov, nastavovaní senzorov a ovládačov pre spínanie verejného osvetlenia, nastavovaní
časových spínačov pre stmievače verejného osvetlenia, kontrolovania a udržiavania rozvádzačov verejného
osvetlenia;
c) preventívnej údržby, ktorou sa kontrolujú jednotlivé prvky sústavy a vykonávajú základné činnosti. V rámci
preventívnej údržby sa vymieňajú svetelné zdroje, svietidlá, jednotlivé prvky rozvodných skríň a vykonáva sa
kontrola zariadení verejného osvetlenia za účelom predchádzania možného ohrozenia okolia (dvierka pätíc,
zabezpečenie krytia všetkých živých častí pri prevádzke a pod.).
Zhotoviteľ bude vykonávať takú údržbu a opravy zariadení verejného osvetlenia, ktoré vopred dohodol a
odsúhlasil s objednávateľom. Zhotoviteľ bude vykonávať presnú evidenciu vymenených svetelných zdrojov a
predradných prvkov. Evidencia vymenených svetelných zdrojov a predradných prvkov odsúhlasená a potvrdená
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povereným zamestnancom objednávateľa bude podkladom pre fakturáciu a bude tvoriť neoddeliteľnú súčasť
faktúry.
II.2.5)

Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritériá
Cena

II.2.6)

Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 41 666.67 EUR

II.2.7)

Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 48
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

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

II.2)

Opis

II.2.1)

Názov:
III. časť: Údržba dopravného značenia.
Časť č.: 3

II.2.2)

Dodatočné kódy CPV
50000000

II.2.3)

Miesto vykonania
Kód NUTS: SK021
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Územie mesta Dunajská Streda.

II.2.4)

Opis obstarávania:
Údržbou dopravného značenia sa pre účely tohto verejného obstarávania rozumie najmä zabezpečenie
bezpečnej premávky motorových vozidiel na miestnych komunikáciách v správe mesta Dunajská Streda. K
prvkom dopravných značení patria vodorovné a zvislé dopravné značenia, spomaľovacie prahy a dopravné
zrkadlá.
Údržba dopravného značenia pozostáva najmä z:
montáže a dodávky zvislých dopravných značiek,
vyhotovenia vodorovných dopravných značení striekaním (biele, žlté, zelené, červené),
montáže a dodávky dopravných zrkadiel,
montáže a dodávky spomaľovacích prahov,
opravy dopravných značiek narovnaním,
odstránenia zvislých dopravných značiek,
frézovania starých vodorovných dopravných značiek.
Zhotoviteľ bude vykonávať takú údržbu a opravu dopravného značenia, ktoré vopred dohodol a odsúhlasil
s objednávateľom. Zhotoviteľ bude vykonávať presnú evidenciu vymenených, opravených a o osadených
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dopravných značení. Evidencia vymenených, opravených a o osadených dopravných značení odsúhlasená a
potvrdená povereným zamestnancom objednávateľa bude podkladom pre fakturáciu a bude tvoriť neoddeliteľnú
súčasť faktúry.
II.2.5)

Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritériá
Cena

II.2.6)

Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 110 000.00 EUR

II.2.7)

Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 48
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

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

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:
Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti týkajúce sa osobného
postavenia § 32 ods. 1 zákona:
a) nebol on, ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu, ani člen dozorného orgánu, ani prokurista
právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych
spoločenstiev, trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, trestný čin založenia, zosnovania a podporovania
zločineckej skupiny, trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny, trestný čin
terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme, trestný čin obchodovania s ľuďmi, trestný čin, ktorého
skutková podstata súvisí s podnikaním alebo trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe,
b) nemá nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové
sporenie v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,
c) nemá daňové nedoplatky v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého
pobytu,
d) nebol na jeho majetok vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu
zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku,
e) je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu,
f) nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej
republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,
g) nedopustil sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného
obstarávania závažného porušenia povinností v oblasti ochrany životného prostredia, sociálneho práva alebo

14/11/2017
S218
http://ted.europa.eu/TED

- - Služby - Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania - Verejná súťaž
Dodatok k Úradnému vestníku Európskej únie

5/9

Ú. v. EÚ/S S218
14/11/2017
453488-2017-SK

- - Služby - Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania - Verejná súťaž

6/9

pracovného práva podľa osobitných predpisov, za ktoré mu bola právoplatne uložená sankcia, ktoré dokáže
verejný obstarávateľ a obstarávateľ preukázať,
h) nedopustil sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného
obstarávania závažného porušenia profesijných povinností, ktoré dokáže verejný obstarávateľ a obstarávateľ
preukázať.
Splnenie podmienok účasti osobného postavenia podľa § 32 ods.1 ZVO uchádzač v súlade s § 32 ods. 2 ZVO
preukazuje:
1. výpisom z registra trestov nie starším ako 3 mesiace,
2. potvrdením zdravotných poisťovní a sociálnej poisťovne nie starším ako 3 mesiace,
3. potvrdením miestne príslušného daňového úradu nie starším ako 3 mesiace,
4. potvrdením príslušného súdu nie starším ako 3 mesiace,
5. dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý
zodpovedá predmetu zákazky,
6. čestným vyhlásením preukazuje splnenie podmienku účasti podľa § 32 ods. 1 písm. f) ZVO.
7. podmienku účasti podľa § 32 ods. 1 písm. g) ZVO preukazuje verejný obstarávateľ,
8. podmienku účasti podľa § 32 ods. 1 písm. h) ZVO preukazuje verejný obstarávateľ.
9. Ak uchádzač má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia SR a štát jeho sídla, miesta
podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva niektoré z dokladov uvedených v § 32 ods. 2 ZVO alebo
nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte
jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
10. Ak právo štátu uchádzača so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia SR
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.
III.1.2)

Ekonomické a finančné postavenie
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu

III.1.3)

Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu:
Podmienky účasti týkajúce sa technickej alebo odbornej spôsobilosti záujemcov podľa § 34 Zákona.
Podľa § 34 ods. 1 písm. h) zákona uvedením opatrení environmentálneho manažérstva, ktoré uchádzač alebo
záujemca použije pri plnení zmluvy, ktorej predmetom je poskytnutie služby v nadväznosti na § 35 a § 36
zákona o verejnom obstarávaní.
Odôvodnenie primeranosti:
Požadovaním tejto podmienky účasti sa skúma schopnosť uchádzača poskytnúť stavebné práce v súlade s
environmentálnym riadením stavebných prác. Podmienka účasti je potrebná a primeraná vo vzťahu k predmetu
zákazky, pretože uchádzač musí preukázať schopnosť zabezpečiť environmentálne riadenie pri realizácii
predmetu zákazky.
Podľa § 34 ods. 1 písm. j) údajmi o strojovom, prevádzkovom alebo technickom vybavení, ktoré má uchádzač
alebo záujemca k dispozícií na uskutočnenie stavebných prác alebo na poskytnutie služby.
Odôvodnenie:
Požiadavka verejného obstarávateľa je objektívna z dôvodu, aby uchádzač resp. záujemca preukázal svoje
schopnosti a skúsenosti úspešne realizovať predmet zákazky. Je schopný plniť predmet zákazky, požaduje
informácie o schopnosti a praktických skúsenostiach uchádzača, ktoré tvoria predmet zákazky a že má
dostatočné personálne kapacity na bezproblémové plnenie predmetu zákazky v požadovanej kvalite.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov:
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Minimálna požadovaná úroveň štandardov:
Minimálna požadovaná úroveň štandardov pre § 34 ods. 1 písm. h) zákona:
Uchádzač splnenie podmienky účasti preukáže:
a) Certifikátom ISO 9001:2008 Systém manažérstva kvality,
b) Certifikátom ISO 14001:2004 Systém environmentálneho manažérstva.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov:
Uchádzač môže predložiť aj iný relevantný dôkaz o vykonaných opatreniach na zabezpečenie kvality (napr.
potvrdenie príslušného certifikačného orgánu, ktorý vykonal posúdenie vhodnosti zavedeného systému
manažérstva kvality, ale z nejakých dôvodov nestihol vydať samotný certifikát za podmienky, že bol ukončený
proces posudzovania plnenia požiadaviek normy; resp. správa z auditu, vykonaného podľa požiadaviek
príslušnej normy verejným obstarávateľom alebo ním poverenou organizáciou za predpokladu, že by z tejto
správy vyplývalo, že preverovaná spoločnosť spĺňa požiadavky príslušnej normy).
Verejný obstarávateľ uzná ako rovnocenné osvedčenia vydané príslušnými orgánmi členských štátov, prípadne
iné ekvivalentné dôkazy predložené uchádzačom, ktoré sú rovnocenné opatreniam na zabezpečenie kvality
podľa požiadaviek na vystavenie príslušného certifikátu.
Uchádzač predloží verejnému obstarávateľovi zoznam strojného vybavenia, ktoré má uchádzač alebo záujemca
k dispozícií na poskytnutie služby.
Uchádzač predloží verejnému obstarávateľovi zoznam strojného vybavenia, ktoré má uchádzač alebo záujemca
k dispozícií na poskytnutie služby.
Por.
č. Typ stroja, Počet:
1. Distribútor, postrekovač emulzií, 1,
2. Traktor s prívesom, 2,
3. Nákladné auto sklápacie nosnosťou do 18 t, 1,
4. Nákladné auto sklápacie nosnosťou nad 18 t, 1,
5. Finišér šírka pokládky do 240 cm, 1,
6. Finišér šírka pokládky nad 240 cm, 1,
7. Univerzálny šmykový čelný nakladač, min. objem 0,75 m, 31,
8. Cestný vibračný valec do 8 t, 1,
9. Cestný vibračný valec nad 8 t, 1,
10. Univerzálny pracovný stroj rýpadlo nakladač, 1,
11. Kropiace vozidlo so zametacou kefou, 1,
12. Zametač so samozberom, 1,
13. Jetpacher (turbo), 1.
III.1.5)

Informácie o vyhradených zákazkách

III.2)

Podmienky týkajúce sa zákazky

III.2.1)

Informácie o konkrétnej profesii

III.2.2)

Podmienky vykonania zákazky:

III.2.3)

Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky

Oddiel IV: Postup
IV.1)
Opis
IV.1.1)

Druh postupu
Verejná súťaž

IV.1.3)

Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
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IV.1.4)

Informácie o znížení počtu riešení alebo ponúk počas rokovania alebo dialógu

IV.1.6)

Informácie o elektronickej aukcii

IV.1.8)

Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: nie

IV.2)

Administratívne informácie

IV.2.1)

Predchádzajúce uverejnenie týkajúce sa tohto obstarávacieho konania

IV.2.2)

Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum: 18/12/2017
Miestny čas: 09:00

IV.2.3)

Predpokladaný dátum odoslania výziev na súťaž alebo na účasť vybraným uchádzačom

IV.2.4)

Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť:
Slovenčina

IV.2.6)

Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31/03/2018

IV.2.7)

Podmienky na otváranie ponúk
Dátum: 18/12/2017
Miestny čas: 09:30
Miesto:
Otváranie ponúk časť Kritéria sa uskutoční: dňa 18.12.2017 o 9:30 hod. v sídle verejného obstarávateľa:
Mestský úrad Dunajská Streda, Hlavná 50/16, 929 01 Dunajská Streda.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk:
Komisia verejného obstarávateľa, uchádzači, ktorí predložili ponuku.
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Oddiel VI: Doplnkové informácie
VI.1)
Informácie o opakovaní obstarávania
Toto obstarávanie sa bude opakovať: nie
VI.2)

Informácie o elektronickom riadení práce
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby

VI.3)

Doplňujúce informácie:
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo preveriť pravdivosť dokumentov, údajov a informácií uvedených a
predložených uchádzačom v ponuke.
Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu s uchádzačom alebo
uchádzačmi, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v
registri partnerov verejného sektora alebo ktorých subdodávatelia alebo subdodávatelia podľa osobitného
predpisu, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri
partnerov verejného sektora. Osobitným predpisom, na ktorý § 11 zákona o verejnom obstarávaní odkazuje, je
práve zákon o registri partnerov verejného sektora.
Zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a o doplnení niektorých zákonov
(ďalej len zákon o registri partnerov verejného sektora), ktorým sa novelizuje zákon č. 343/2015 Z. z. o
verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 438/2015 Z. z. o verejnom
obstarávaní (ďalej len zákon o verejnom obstarávaní), nadobudol účinnosť 1.2.2017.
Dorozumievanie medzi verejným obstarávateľom záujemcami a uchádzačmi

14/11/2017
S218
http://ted.europa.eu/TED

- - Služby - Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania - Verejná súťaž
Dodatok k Úradnému vestníku Európskej únie

8/9

Ú. v. EÚ/S S218
14/11/2017
453488-2017-SK

- - Služby - Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania - Verejná súťaž

9/9

Komunikácia a výmena informácií medzi verejným obstarávateľom a záujemcami alebo uchádzačmi sa bude
uskutočňovať v súlade s § 20 zákona o verejnom obstarávaní v spojení s § 187 ods. 8 ZVO, t. j. verejný
obstarávateľ využíva možnosť do 18.10.2018 uskutočňovať komunikáciu a výmenu informácií písomne
prostredníctvom pošty, iného doručovateľa, elektronicky podľa § 20 ods. 1 ZVO alebo ich kombináciou, okrem
posielania oznámení používaných vo verejnom obstarávaní a informácií podľa tohto zákona na uverejnenie
publikačnému úradu a ÚVO a uverejňovanie informácií a dokumentov v profile.
Verejný obstarávateľ určuje prostriedky komunikácie tak, aby boli všeobecne dostupné a aby nedošlo k
obmedzeniu možnosti záujemcov alebo uchádzačov zúčastniť sa verejného obstarávania. Komunikácia
sa bude uskutočňovať elektronicky prostredníctvom elektronického komunikačného systému na portáli
www.ezakazky.sk, ak nie je v týchto súťažných podkladoch výslovne uvedené inak.
Výšku zábezpeky verejný obstarávateľ stanovil pre:
I. časť: Údržba miestnych komunikácii: 16 000 EUR bez DPH,
II. časť: Údržba verejného osvetlenia: 1 250 EUR bez DPH,
III. časť: Údržba dopravného značenia: 3 300 EUR bez DPH.
Predloženie ponuky.
Uchádzač písomnú ponuku pre príslušnú časť predmetu zákazky predkladá v jednej obálke v súlade s § 66 ods.
7 a § 49 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní.
Uchádzač predloží ponuku na príslušnú časť predmetu zákazky alebo celý predmet zákazky v písomnej forme,
listinnej podobe (papierovej) a to ako: originál ponuky a naskenovanú kópiu ponuky na needitovateľnom
CD/DVD v 1 súbore v pdf formáte. Uchádzači vo svojej ponuke označia, ktoré informácie sú obchodným
tajomstvom alebo dôvernými informáciami v zmysle § 22 ZVO.
VI.4)

Postupy preskúmania

VI.4.1)

Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Bratislava
820 05
Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa:http://www.uvo.gov.sk

VI.4.2)

Orgán zodpovedný za mediáciu

VI.4.3)

Postup preskúmania

VI.4.4)

Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Bratislava
820 05
Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa:http://www.uvo.gov.sk

VI.5)

Dátum odoslania tohto oznámenia:
10/11/2017
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