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VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1)

I.3)

I.4)
I.5)

NÁZOV A ADRESY
Mesto Komárno
IČO: 00306525
Nám. gen. Klapku 1 , 945 01 Komárno
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Dagmar Melotíková
Telefón: +421 903520052
Email: dagmar.melotikova@gmail.com
Fax: +421 35357702703
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): http://www.uvo.gov.sk
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): http://www.ezakazky.sk
KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
http://www.uvo.gov.sk
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
Adresa (URL): http://www.ezakazky.sk
DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Regionálny alebo miestny orgán
HLAVNÁ ČINNOSŤ
Všeobecné verejné služby

ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1)
II.1.1)

II.1.2)
II.1.3)
II.1.4)

ROZSAH OBSTARÁVANIA
Názov
„Oprava a údržba miestnych komunikácií Mesta Komárno"
Referenčné číslo: 91/ME/2017
Hlavný kód CPV
45233140-2
Druh zákazky
Práce
Stručný opis
Predmetom verejného obstarávania je oprava a údržba miestnych komunikácií v meste Komárno v mestských častiach
Komárno, Nová Stráž, Hadovce, Kava, Lándor, Malá Iža, Harčáš, Nová Osada, Pavel, Čerhát, Ďulov Dvor.
Vykonávané činnosti súvisiace s opravou a údržbou miestnych komunikácií
1)oprava výtlkov, výmoľov, trhlín, oprava a osadenie obrubníkov na miestnych komunikáciách
2)oprava a vyhotovenie dažďových vpustí napojených i nenapojených na verejnú kanalizáciu
3)odčerpávanie stojatých vôd z miestnych komunikácií nevybavených dažďovou vpustov
4)vyhotovenie parkovacích plôch z ekotvárnik na sídliskách
5)celkový monitoring stavu miestnych komunikácií z hľadiska dopravno-bezpečnostného a z hľadiska technického stavu
Požiadavky na spôsob vykonávania jednotlivých prác:
a)Práce sa vykonávajú na základe odberateľom vystavenej objednávky,
b)Počas prác na miestnych komunikáciách je Zhotoviteľ povinný označiť pracovný priestor podľa platných zákonov a
noriem a uviesť začatie prác do pracovného denníka s uvedením presného času začatia prác. Zápisy do denníka prác
potvrdzuje odberateľ,
c)Oprava konkrétnych výtlkov, výmoľov a trhlín nesmie trvať dlhšie ako 48 hodín od ich začatia. V prípade, ak v rámci
opravy je potrebné betónovať, oprava nesmie trvať dlhšie, ako 72 hodín. (Výnimku tvoria nevhodné poveternostné
podmienky),
d)Opravované výtlky, výmole, trhliny, musia byť označené potrebným počtom dopravných kužeľov z plastu,
e)Kužele musia byť odstránené najneskôr do 1 hodiny po dokonalom spevnení opravovaného úseku,
f)Počas opravy výtlkov, výmoľov alebo trhlín je Zhotoviteľ povinný postupovať tak, aby minimálne jeden jazdný pruh
opravovanej miestnej komunikácie zostal priechodný bez prekážok v tomto jazdnom pruhu,
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g)Na opravu výtlkov, výmoľov alebo prasklín je Zhotoviteľ povinný použiť liaty asfalt LAS II, LAH II., asfaltobetón AC8,
AC11 a bitúmenovú emulziu na vyspárovanie trhlín s následným použitím zdrsňovacieho materiálu zodpovedajúcemu
danému typu asfaltu,
h)Monitoring stavu miestnych komunikácií z hľadiska dopravno-bezpečnostného a z hľadiska technického stavu
komunikácií vykonáva Zhotoviteľ počas plnenia predmetu obstarávania. Zistené nedostatky je povinný nahlásiť okamžite
odberateľovi po ich zistení,
i)V prípade nepredvídaných situácií (prepad vozovky, vyhrnutie asfaltu prevažne v letných mesiacoch tvoriaceho
prekážku na komunikácii) je Zhotoviteľ povinný zabezpečiť vhodné označenie porušenej časti komunikácie kvôli
zamedzeniu dopravných alebo iných nehôd do 1 hodiny od výzvy odberateľa alebo polície,
j)Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť uzavretie jazdného pruhu alebo celej miestnej komunikácie na žiadosť odberateľa na
základe platného povolenia od príslušných orgánov.
Predmet zákazky musí byť vyhotovený na vysokej kvalitatívnej úrovni stavebných prác, pri dodržaní parametrov zadania,
platných STN noriem, technologických postupov, všeobecne záväzných technických požiadaviek na stavebné práce,
platných právnych, prevádzkových a bezpečnostných predpisov.
Všetky materiály a technológie použité v procese realizácie musia byť platne certifikované, resp. musia byť v súlade so
zákonom o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov.

II.1.5)
II.1.6)
II.2)
II.2.2)
II.2.3)

II.2.4)

II.2.5)
II.2.6)
II.2.7)

Verejný obstarávateľ uchádzačom/záujemcom poskytne podrobnú dokumentáciu k predmetnému verejnému
obstarávaniu v profile verejného obstarávateľa na stránke www.uvo.gov.sk a celú dokumentáciu aj v editovateľnej
forme na stránke: www.ezakazky.sk
Celková predpokladaná hodnota
520 000,00 EUR bez DPH
Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
OPIS
Dodatočné kódy CPV
45233141-9
Miesto dodania
Kód NUTS
SK023
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Verejné priestranstvá v meste Komárno
Opis obstarávania
Požiadavky na spôsob vykonávania jednotlivých prác:
a)Práce sa vykonávajú na základe odberateľom vystavenej objednávky,
b)Počas prác na miestnych komunikáciách je Zhotoviteľ povinný označiť pracovný priestor podľa platných zákonov a
noriem a uviesť začatie prác do pracovného denníka s uvedením presného času začatia prác. Zápisy do denníka prác
potvrdzuje odberateľ,
c)Oprava konkrétnych výtlkov, výmoľov a trhlín nesmie trvať dlhšie ako 48 hodín od ich začatia. V prípade, ak v rámci
opravy je potrebné betónovať, oprava nesmie trvať dlhšie, ako 72 hodín. (Výnimku tvoria nevhodné poveternostné
podmienky),
d)Opravované výtlky, výmole, trhliny, musia byť označené potrebným počtom dopravných kužeľov z plastu,
e)Kužele musia byť odstránené najneskôr do 1 hodiny po dokonalom spevnení opravovaného úseku,
f)Počas opravy výtlkov, výmoľov alebo trhlín je Zhotoviteľ povinný postupovať tak, aby minimálne jeden jazdný pruh
opravovanej miestnej komunikácie zostal priechodný bez prekážok v tomto jazdnom pruhu,
g)Na opravu výtlkov, výmoľov alebo prasklín je Zhotoviteľ povinný použiť liaty asfalt LAS II, LAH II., asfaltobetón AC8,
AC11 a bitúmenovú emulziu na vyspárovanie trhlín s následným použitím zdrsňovacieho materiálu zodpovedajúcemu
danému typu asfaltu,
h)Monitoring stavu miestnych komunikácií z hľadiska dopravno-bezpečnostného a z hľadiska technického stavu
komunikácií vykonáva Zhotoviteľ počas plnenia predmetu obstarávania. Zistené nedostatky je povinný nahlásiť okamžite
odberateľovi po ich zistení,
i)V prípade nepredvídaných situácií (prepad vozovky, vyhrnutie asfaltu prevažne v letných mesiacoch tvoriaceho
prekážku na komunikácii) je Zhotoviteľ povinný zabezpečiť vhodné označenie porušenej časti komunikácie kvôli
zamedzeniu dopravných alebo iných nehôd do 1 hodiny od výzvy odberateľa alebo polície,
j)Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť uzavretie jazdného pruhu alebo celej miestnej komunikácie na žiadosť odberateľa na
základe platného povolenia od príslušných orgánov.
Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
Predpokladaná hodnota
520 000,00 EUR bez DPH
Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 48
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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

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: 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 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 tri mesiace,
2. potvrdením zdravotných poisťovní a Sociálnej poisťovne nie starším ako tri mesiace,
3. potvrdením miestne príslušného daňového úradu nie starším ako tri mesiace,
4. potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri 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.1.3)Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok, odôvodnenie primeranosti každej určenej podmienky: Podmienky účasti týkajúce sa
technickej alebo odbornej spôsobilosti záujemcov podľa § 34 Zákona.
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: Uchádzač predloží verejnému obstarávateľovi zoznam strojného vybavenia,
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ktoré má uchádzač alebo záujemca k dispozícií na uskutočnenie stavebných prác.
Por.
č.Typ strojaPočet
1.Súpravy pojazdných kotlov na výrobu liateho asfaltu alebo ekvivalent k splneniu účelu2
2.Nákladné vozidlo s užitočnou hmotnosťou min. 7,5 t na prepravu materiálu Toto vozidlo musí byť vybavené GPS s
online prístupom systémom monitorujúcim a evidujúcim činnosť vozidla.1
3.Nákladné vozidlo s užitočnou hmotnosťou min. 3 t na prepravu materiálu. Toto vozidlo musí byť vybavené GPS s
online prístupom systémom monitorujúcim a evidujúcim činnosť vozidla.1
4.Vibračný valec na zhutňovanie vrstiev o hmotnosti min. 1000 kg 1
5.Vysprávková súprava na aplikáciu bitumenovej emulzie1
6.Cisternové vozidlo na odčerpávanie stojatých vôd s objemom nádrže min. 4 000 l
Toto vozidlo musí byť vybavené GPS s online prístupom systémom monitorujúcim a evidujúcim činnosť vozidla1
7.Pojazdné kompresory na vybúranie cestného telesa2
8.Asfaltová píla s hĺbkou rezu min. 100 mm na rezanie povrchov a podkladov1
Uchádzač alebo záujemca 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 alebo záujemca
verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy alebo koncesnej zmluvy bude skutočne používať kapacity
osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Skutočnosť
preukazuje záujemca alebo uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej technickými a odbornými
kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť. Z písomnej zmluvy musí vyplývať
záväzok osoby, že 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; oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce, alebo poskytovať službu
preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli kapacity záujemcovi alebo uchádzačovi poskytnuté. Ak
ide o požiadavku súvisiacu so vzdelaním, odbornou kvalifikáciou alebo relevantnými odbornými skúsenosťami najmä
podľa §34 ods. 1 písm. g), uchádzač alebo záujemca môže využiť kapacity inej osoby len, ak táto bude reálne
vykonávať stavebné práce alebo služby, na ktoré sa kapacity vyžadujú.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3)Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky

ODDIEL IV: POSTUP
IV.1)
IV.1.3)

IV.1.6)

IV.2)
IV.2.2)
IV.2.6)
IV.2.7)

OPIS
Informácie o rámcovej dohode
Obstarávanie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody
Rámcová dohoda s jediným uchádzačom
Informácie o elektronickej aukcii
Použije sa elektronická aukcia
Dodatočné informácie o elektronickej aukcii: Elektronická aukcia (ďalej len e-aukcia) je na účely tohto verejného
obstarávania opakujúci sa proces, ktorý využíva elektronické zariadenia na predkladanie nových cien upravených
smerom nadol.
Účelom e-aukcie je zostavenie poradia ponúk automatizovaným vyhodnotením po úvodnom úplnom vyhodnotení ponúk.
ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 25.01.2018 09:00
Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 30.06.2018
Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 25.01.2018 10:30
Miesto: Mestský úrad Komárno
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Komisia verejného obstarávateľa

ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2)
VI.3)

INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
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, faxom, 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
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VI.5)

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: na 15 000 eur
Otváranie ponúk vykoná komisia v súlade s § 52 ods. 5 a 6 zákona o verejnom obstarávaní.
Otváranie ponúk sa uskutočni dňa 25.01.2018 do 10:30 hod. na adrese verejného obstarávateľa: Mestský úrad
Komárno, Námestie gen. Klapku č.1, 945 01 Komárno, otváranie ponúk je neverejné.
Úspešný uchádzač pri podpise zmluvy o dielo, preukáže verejnému obstarávateľovi, že má uzatvorenú zmluvu o poistení
zodpovednosti za škodu vzniknutú na majetku alebo zdravý tretích osôb počas platnosti zmluvy vo výške ceny
vysúťaženej v tomto verejnom obstarávaní bez DPH.
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. februára 2017.
DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
15.12.2017
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