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Slovensko-Žilina: Geotechnické inžinierske služby
2020/S 111-269898
Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania
Služby
Právny základ:
Smernica 2014/24/EÚ
Oddiel I: Verejný obstarávateľ
I.1)
Názov a adresy
Úradný názov: Mesto Žilina
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 00321796
Poštová adresa: Námestie obetí komunizmu 1
Mesto/obec: Žilina
Kód NUTS: SK031 Žilinský kraj
PSČ: 011 31
Štát: Slovensko
Kontaktná osoba: JUDr. Erik Štefák, Ing. Roman Osika
E-mail: roman.osika@zilina.sk
Telefón: +421 417263109
Fax: +421 417632151
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: http://www.zilina.sk
I.2)

Informácia o spoločnom verejnom obstarávaní

I.3)

Komunikácia
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na: https://www.ezakazky.sk/
zilina/index.cfm?module=Item&page=Item&ItemID=22890744&
Ďalšie informácie možno získať na vyššie uvedenej adrese
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť elektronicky prostredníctvom: https://www.ezakazky.sk/zilina/
index.cfm?module=Item&page=Item&ItemID=22890744&
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť na vyššie uvedenej adrese

I.4)

Druh verejného obstarávateľa
Regionálny alebo miestny orgán

I.5)

Hlavná činnosť
Iná činnosť: samospráva

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

Názov:
Geodetické služby

II.1.2)

Hlavný kód CPV
71332000 Geotechnické inžinierske služby
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II.1.3)

Druh zákazky
Služby

II.1.4)

Stručný opis:
Predmetom tejto Zmluvy je záväzok Zhotoviteľa vykonať a dodať geodetické služby(ďalej len dielo) v rozsahu:
1. vypracovávanie geometrických plánov,
2. komplexné majetkoprávne vysporiadanie objednávateľom určených nehnuteľností (na odpredaj, odkúpenie,
prenájom alebo zriadenie vecného bremena) v rozsahu:
a) identifikácia a zistenie vlastníkov alebo užívateľov nehnuteľností vrátane lustrácie prípadných užívacích
titulov a vypracovanie zoznamu (elaborátu) vlastníkov alebo užívateľov nehnuteľností v prehľadnej textovej
a grafickej podobe (najmä s prehľadným vyznačením predmetných záujmových parciel aj na ortofotomape,
podloženej katastrálnou mapou),
b) vypracovanie podkladov na odsúhlasenie odbornou zložkou mestského úradu, vypracovanie prehľadných
textových a grafických podkladov (najmä s prehľadným vyznačením predmetných záujmových parciel aj na
ortofotomape, podloženej katastrálnou mapou) na odsúhlasenie v mestskom zastupiteľstve a jeho orgánoch,
zabezpečenie vypracovania znaleckého posudku, predloženie návrhu zmluvy a zaslanie výzvy na uzavretie
zmluvy druhej zmluvnej strane
c) zabezpečenie uzavretia kúpnej zmluvy alebo nájomnej zmluvy alebo zmluvy o zriadení vecného bremena;
v prípade, že po uzavretí kúpnej zmluvy dôjde k prerušeniu alebo zastaveniu konania o návrhu na vklad,
v súčinnosti s objednávateľom zabezpečiť vypracovanie prípadných potrebných dodatkov alebo dohôd ku
kúpnym zmluvám a vypracovať tiež potrebné vyjadrenia a iné doplnenia katastrálneho konania, aby mohlo
konanie o návrhu na vklad pokračovať,
3. inžinierska činnosť v predprojektovej fáze lustrácia právneho stavu nehnuteľnosti (z operátu katastra
nehnuteľností alebo iných operátov, zistenie titulov nadobudnutia, prípadných tiarch), overenie priebehu
inžinierskych sietí a zabezpečenie vyjadrení správcov sietí ku konkrétnym nehnuteľnostiam podľa požiadaviek
objednávateľa
4. inžinierska geodézia predrealizačné geodetické práce (polohové a výškové zameranie a kartografické
spracovanie pracovného pásu) a záväzok Objednávateľa za dielo zaplatiť dohodnutým spôsobom dohodnutú
cenu a poskytnúť Zhotoviteľovi potrebnú súčinnosť.

II.1.5)

Celková odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 500 000.00 EUR

II.1.6)

Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: nie

II.2)

Opis

II.2.1)

Názov:

II.2.2)

Dodatočné kódy CPV
71336000 Inžinierske podporné služby

II.2.3)

Miesto vykonania
Kód NUTS: SK031 Žilinský kraj
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Mesto Žilina

II.2.4)

Opis obstarávania:
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Predmetom tejto Zmluvy je záväzok Zhotoviteľa vykonať a dodať geodetické služby(ďalej len dielo) v rozsahu:
1. vypracovávanie geometrických plánov,
2. komplexné majetkoprávne vysporiadanie objednávateľom určených nehnuteľností (na odpredaj, odkúpenie,
prenájom alebo zriadenie vecného bremena) v rozsahu:
a) identifikácia a zistenie vlastníkov alebo užívateľov nehnuteľností vrátane lustrácie prípadných užívacích
titulov a vypracovanie zoznamu (elaborátu) vlastníkov alebo užívateľov nehnuteľností v prehľadnej textovej
a grafickej podobe (najmä s prehľadným vyznačením predmetných záujmových parciel aj na ortofotomape,
podloženej katastrálnou mapou),
b) vypracovanie podkladov na odsúhlasenie odbornou zložkou mestského úradu, vypracovanie prehľadných
textových a grafických podkladov (najmä s prehľadným vyznačením predmetných záujmových parciel aj na
ortofotomape, podloženej katastrálnou mapou) na odsúhlasenie v mestskom zastupiteľstve a jeho orgánoch,
zabezpečenie vypracovania znaleckého posudku, predloženie návrhu zmluvy a zaslanie výzvy na uzavretie
zmluvy druhej zmluvnej strane
c) zabezpečenie uzavretia kúpnej zmluvy alebo nájomnej zmluvy alebo zmluvy o zriadení vecného bremena;
v prípade, že po uzavretí kúpnej zmluvy dôjde k prerušeniu alebo zastaveniu konania o návrhu na vklad,
v súčinnosti s objednávateľom zabezpečiť vypracovanie prípadných potrebných dodatkov alebo dohôd ku
kúpnym zmluvám a vypracovať tiež potrebné vyjadrenia a iné doplnenia katastrálneho konania, aby mohlo
konanie o návrhu na vklad pokračovať,
3. inžinierska činnosť v predprojektovej fáze lustrácia právneho stavu nehnuteľnosti (z operátu katastra
nehnuteľností alebo iných operátov, zistenie titulov nadobudnutia, prípadných tiarch), overenie priebehu
inžinierskych sietí a zabezpečenie vyjadrení správcov sietí ku konkrétnym nehnuteľnostiam podľa požiadaviek
objednávateľa
4. inžinierska geodézia predrealizačné geodetické práce (polohové a výškové zameranie a kartografické
spracovanie pracovného pásu) a záväzok Objednávateľa za dielo zaplatiť dohodnutým spôsobom dohodnutú
cenu a poskytnúť Zhotoviteľovi potrebnú súčinnosť.
II.2.5)

Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritériá
Cena

II.2.6)

Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 500 000.00 EUR

II.2.7)

Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 60
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie

II.2.9)

Informácie o obmedzeniach počtu uchádzačov, ktorí budú vyzvaní na účasť

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
Zábezpeka sa vyžaduje vo výške 15 000 EUR.
Na zloženie zábezpeky sa vzťahuje § 46 zákona. Viac súťažné podklady.
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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:
Zoznam a krátky opis podmienok: Vyžaduje sa splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia
podľa § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o VO").
Požaduje sa predloženie originálov alebo úradne overených kópií všetkých dokladov preukazujúcich splnenie
podmienok účasti osobného postavenia, ktoré sa preukazujú podľa § 32 ods. 2, resp. ods. 4 a ods. 5 zákona o
VO.
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 dokladov uvedených
v § 32 ods. 2 zákona o VO, 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.
Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti podľa § 32 ods. 1 zákona o VO je možné nahradiť podľa §
152 zákona o VO potvrdením o zapísaní do zoznamu hospodárskych subjektov.
Splnenie podmienok účasti možno preukázať Jednotným európskym dokumentom v zmysle § 39 zákona o VO,
pričom doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti predkladajú verejnému obstarávateľovi záujemcovia
podľa § 55 ods. 1 zákona o VO v čase a spôsobom určeným verejným obstarávateľom.
V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní, sa požaduje
preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne.
Splnenie predmetných podmienok účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o VO preukazuje člen skupiny len
vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.
Z dôvodu použitia údajov z informačných systémov verejnej správy podľa § 32 ods. 3 zákona, uchádzač nie je
povinný predkladať doklady v zmysle § 32 ods. 2 písm. a), b), c) a e) zákona o VO. V prípade podmienky účasti
podľa § 32 ods. 2 písm. e) zákona o VO vyššie uvedené pravidlo platí pre hospodárske subjekty (záujemcov)
taxatívne vymenované v § 2 ods. 2 zákona č. 272/2015 Z. z. o registri právnických osôb, podnikateľov a
orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V ostatných prípadoch je uchádzač alebo
záujemca naďalej povinný predložiť doklad preukazujúci splnenie predmetnej podmienky účasti týkajúcej sa
osobného postavenia (napríklad výpis z obchodného registra alebo živnostenského registra).
Za účelom získania dokladu z informačných systémov verejnej správy podľa § 32 ods. 2 písm. a) zákona o
VO (výpis z registra trestov fyzickej osoby) uchádzač predloží vo svojej ponuke vyplnenú a podpísanú prílohu
č. 5 (ak sa uplatňuje) súťažných podkladov za každého člena štatutárneho orgánu, člena dozorného orgánu
a prokuristu. S ohľadom na to, že z technických dôvodov nie je možné získať údaje alebo výpisy právnických
osôb z informačných systémov Generálnej prokuratúry, predkladá uchádzač doklady za právnickú osobu podľa
§ 32 ods. 2 písm. a) zákona o VO vo svojej ponuke, a to v súlade s ustanovením § 1 ods. 7 zákona č. 177/2018
Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov
verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii).

III.1.2)

Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu:
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Zoznam a krátky opis kritérií výberu:
§ 33 ods. 1 písm. a) vyjadrenie banky alebo pobočky zahraničnej banky
§ 33 ods. 1 písm. d) prehľadu o celkovom obrate a ak je to vhodné, prehľadu o dosiahnutom obrate v oblasti,
ktorej sa predmet zákazky alebo koncesie týka, najviac za posledné tri hospodárske roky, za ktoré sú dostupné
v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov:
K 33 ods. 1 písm. a) Uchádzač predloží vyjadrenie banky/bánk alebo pobočky zahraničnej banky/bánk, v
ktorých má vedený účet. Vyjadrenie banky/bánk musí obsahovať minimálne tieto údaje: za posledné tri roky
nebol v exekúcii, v nepovolenom debete a v prípade splácania úveru dodržiava splátkový kalendár. Predložený
doklad/doklady musí/musia byť vyhotovený/é ako originál alebo úradne overená fotokópia nie staršia ako tri
mesiace ku dňu predkladania ponúk. Výpis z účtu sa nepovažuje za vyjadrenie banky.
Uchádzač zároveň predloží čestné prehlásenie, že nemá vedené účty v iných bankách ako v tých, od ktorých
predkladá vyjadrenia. Doklad musí byť podpísaný uchádzačom, jeho štatutárnym orgánom alebo členom
štatutárneho orgánu alebo iným zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača v
záväzkových vzťahoch.
Odôvodnenie: Požiadavka je primeraná a jej potreba vyplynula z dôvodu overenia a preukázania finančnej
spoľahlivosti uchádzača, budúceho zmluvného partnera vo veci finančnej stability na obdobie plnenia 60
mesiacov.
K § 33 ods. 1 písm. d) prehľadu o celkovom obrate a ak je to vhodné, prehľadu o dosiahnutom obrate
minimálne 300 000 v oblasti, ktorej sa predmet zákazky alebo koncesie týka, najviac za posledné tri
hospodárske roky, za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti.
Požiadavka má preukázať informácie o obrate uchádzača a ďalších relevantných informácií o finančnom
a ekonomickom postavení uchádzača, ktoré sú nevyhnutné na posúdenie jeho finančnej a ekonomickej
schopnosti realizovať zákazku. Verejný obstarávateľ stanovil minimálny požadovaný obrat za posledné 3 roky
po dôkladnom posúdení a primerane k typu, charakteru, finančnému objemu a dĺžke realizácie zadávanej
zákazky tak, aby na jednej strane vybral poskytovateľa schopného realizovať predmetnú zákazku, no na druhej
strane neprimerane neobmedzil otvorenú hospodársku súťaž. Stanovenie minimálneho požadovaného obratu
uchádzača je nevyhnutné pre výber zmluvného partnera, garantujúceho plynulú a bezproblémovú realizáciu
zákazky bez zbytočných prieťahov.
V zmysle §39 pre preukázanie splnenia podmienok sa môže použiť Jednotný európsky dokument. Verejný
obstarávateľ obmedzuje informácie požadované na podmienky účasti týkajúce sa časti IV: Podmienky účasti
oddiel A až D na jednu otázku, s odpoveďou áno alebo nie(: Globálny údaj pre všetky podmienky účasti), t. j.
či hospodársky subjekt spĺňa všetky požadované podmienky účasti týkajúce sa ekonomického a finančného
postavenia a technickej a odbornej spôsobilosti !
III.1.3)

Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu:
a) Podľa § 34 ods. 1 písm. a) zoznamom dodávok tovaru alebo poskytnutých služieb za predchádzajúce tri roky
od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; dokladom je referencia, ak
odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona,
b) Podľa § 34 ods. 1 písm. g) ak ide o stavebné práce alebo služby, údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo o
odbornej kvalifikácií osôb určených na plnenie zmluvy alebo koncesnej zmluvy alebo riadiacich zamestnancov,
ak nie sú kritériom na vyhodnotenie ponúk,
Uvedenou podmienkou účasti verejný obstarávateľ overuje, že uchádzač má k dispozícií kvalifikovaný riadiaci
personál, ktorý bude odborne garantovať servisné zabezpečenie predmetu zákazky, čo do rozsahu, tak aj
kvality a taktiež výkon požadovaných služieb. Verejným obstarávateľom stanovené podmienky účasti vyplývajú
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z potreby preukázania minimálnych praktických skúseností uchádzača s poskytovaním služby. Splnenie tejto
podmienky účasti by malo zaručiť, že uchádzač ovláda problematiku nevyhnutnú na poskytnutie tohto predmetu
zákazky. Zároveň sa tým zamedzí riziko prameniace z nedostatočných skúseností, čo by znamenalo ohrozenie
realizácie služby.
d) Podľa § 34 ods. 1 písm. l) uvedením podielu plnenia zo zmluvy alebo koncesnej zmluvy, ktorý má uchádzač
alebo záujemca v úmysle zabezpečiť subdodávateľom,
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 alebo 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 podľa druhej vety 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 a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a)
až h) a ods. 7; oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce, alebo poskytovať službu preukazuje
vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky alebo koncesie, na ktorú boli kapacity záujemcovi alebo uchádzačovi
poskytnuté.
Ak ide o požiadavku súvisiacu so vzdelaním, odbornou kvalifikáciou alebo relevantnými odbornými
skúsenosťami najmä podľa odseku 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.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov:
K § 34 ods. 1 písm. a) Predloženým zoznamom podľa bodu a) musí uchádzač preukázať skúsenosti s
poskytnutých služieb na zákazky obdobného charakteru ako je predmet zákazky, t.j.: za obdobný charakter
zákazky sa považuje služba v rozsahu predmetu zákazky (uvedené v Kritériu 1 až 7), za predchádzajúcich
36 mesiacov ku dňu lehoty na predkladanie ponúk, v ktorých bude uvedený názov/obchodné meno a sídlo
uchádzača (dodávateľa), názov/obchodné meno a sídlo odberateľa, predmet zákazky a popis vykonaných
dodávok, čas plnenia zmluvy (od do, mesiac rok), cena v eurách bez DPH, meno, podpis a kontakt na osobu
odberateľa, u ktorej si možno overiť tieto údaje a vyhlásenia odberateľa o kvalite poskytnutia služby, v min.
celkovej súhrnnej hodnote 300 000,00 EUR bez DPH, z toho min. jedna v min. hodnote: 50 000 EUR bez DPH.
V prípade zmlúv s viacročným plnením sa do plnenia za posudzované obdobie, 36 mesiacov ku dňu lehoty na
predkladanie ponúk, zahrnú iba čiastkové hodnoty zmlúv za požadované obdobie, ktoré musí uchádzač vyčísliť
v predloženom zozname. V prípade, že v rámci predložených referencií boli poskytnuté aj iné plnenia ako
tie, ktoré sú obdobné k predmetu zákazky, musí byť z dokladu pre objektívne posúdenie splnenia podmienok
účasti zrejmá hodnota plnení, ktoré sú obdobného charakteru ako predmet zákazky. V prípade, že zákazka bola
realizovaná záujemcom len z časti (napr. člen združenia skupiny dodávateľov, záujemca alebo osoba zákona o
VO a pod.), musí byť z dokladu zrejmé, v akom finančnom objeme v stanovenej lehote realizoval plnenia, ktoré
sú obdobné k predmetu zákazky. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo overenia pravdivosti údajov.
Odôvodnenie primeranosti:
Verejným obstarávateľom stanovené podmienky účasti vyplývajú z potreby preukázania minimálnych
praktických skúseností uchádzača s poskytovaním služby. Potreba použitia tejto podmienky účasti vyplynula z
dôvodu overenia si skutočnosti, či uchádzači disponujú odbornými skúsenosťami z oblasti predmetu zákazky,
resp, obdobného rozsahu a charakteru zákazky, a sú oprávnení a schopní ho dodať nielen v jednorazových
zákazkách v malom rozsahu poskytovania služieb a to za účelom overenia predpokladov úspešného zvládnutia
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realizácie predmetu zákazky v požadovanom rozsahu a období. Splnenie tejto podmienky účasti by malo
zaručiť, že uchádzač ovláda problematiku nevyhnutnú na poskytnutie tohto predmetu zákazky. Zároveň sa tým
zamedzí riziko prameniace z nedostatočných skúseností, čo by znamenalo ohrozenie realizácie služby.
K § 34 ods. 1 písm. g) Verejný obstarávateľ požaduje predložiť doklady o odborných pracovníkoch (špecialistov)
uchádzača, s ktorými uvažuje zabezpečiť riadenie poskytovania služieb, ktoré sú súčasťou predmetu zákazky, a
to údaje o odbornom vzdelaní a dosiahnutej odbornej praxi a odbornej kvalifikácii:
Pre pozíciu Expert č. 1
Hlavný koordinátor
VŠ 2. stupňa právneho smeru
Desať (l0) rokov praxe v oblasti práva
Päť (5) rokov prax v oblasti MPV
Min. tri (3) realizované projekty MPV, pri ktorých bolo uplatnené vyvlastňovacie konanie
Pre pozíciu Expert č. 2
Právnik
VŠ ll. stupňa právneho smeru
Päf (5) rokov praxe v oblasti práva
Dva (2) roky prax v oblasti MPV
Pre pozíciu Expert č. 3:
Geodet
3 roky praxe v oblasti geodézie
4 osoby v trvalom pracovnom pomere
Pre pozíciu Expert č. 4:
Operátor, ekonóm
V trvalom pracovnom pomere
K § 34 ods. 1 písm. l) Verejný obstarávateľ požaduje predložiť zoznam subdodávateľov s uvedením
podielu plnenia zo zmluvy, ktorý má uchádzač alebo záujemca, poskytujúci službu, v úmysle zabezpečiť
subdodávateľom, ktorí sa podieľajú na dodaní plnenia v sume najmenej 40 % z hodnoty plnenia, uvedenej v
ponuke uchádzača. prípade, ak uchádzač nemá subdodávateľov, ktorí sa podieľajú na dodaní plnenia v sume
najmenej 40 % z hodnoty plnenia, predloží o tom čestné vyhlásenie.
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
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky

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

Druh postupu
Užšia súťaž

IV.1.3)

Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme

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)
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Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: áno
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: 07/07/2020
Miestny čas: 10:00

IV.2.3)

Predpokladaný dátum odoslania výziev na súťaž alebo na účasť vybraným uchádzačom
Dátum: 20/07/2020

IV.2.4)

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

IV.2.6)

Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31/12/2020

IV.2.7)

Podmienky na otváranie ponúk

Oddiel VI: Doplnkové informácie
VI.1)
Informácie o opakovaní obstarávania
Toto obstarávanie sa bude opakovať: nie
VI.2)

Informácie o elektronickom riadení práce
Použijú sa elektronické platby

VI.3)

Doplňujúce informácie:

VI.4)

Postupy preskúmania

VI.4.1)

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

VI.5)

Dátum odoslania tohto oznámenia:
05/06/2020
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