OZNÁMENIE O DODATOČNÝCH INFORMÁCIÁCH, INFORMÁCIÁCH O NEUKONČENOM KONANÍ
ALEBO KORIGENDE
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ/OBSTARÁVATEĽ
I.1)

NÁZOV A ADRESY
Mesto Žilina
Vnútroštátne identifikačné číslo: 00321796
Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina
Kód NUTS: SK031
Slovensko
Kontaktná osoba: JUDr. Erik Štefák, Ing. Roman Osika
Telefón: +421 417263109
Email: roman.osika@zilina.sk
Fax: +421 417632151
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): http://www.zilina.sk

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

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

ROZSAH OBSTARÁVANIA
Názov
Geodetické služby
Referenčné číslo: 1/nad/Osi
Hlavný kód CPV
71332000-4
Druh zákazky
Služby
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.

ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.5)
VI.6)

DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
17.06.2020
ODKAZ NA PÔVODNÉ OZNÁMENIA
Pôvodné oznámenie odoslané cez: TED eSender
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Prihlasovacie meno pre eSender: TED98
Referenčné číslo oznámenia: 2020-269898
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: 2020/S 111-269898
Dátum odoslania pôvodného oznámenia: 10.06.2020

ODDIEL VII: ZMENY
VII.1) INFORMÁCIE VYŽADUJÚCE ÚPRAVU ALEBO DOPLNENIE
VII.1.1)Dôvod zmeny
Zmena pôvodných informácií predložených obstarávateľom
Toto oznámenie upravuje text pôvodného oznámenia
VII.1.2)Text, ktorý si vyžaduje úpravu v pôvodnom oznámení
Text, ktorý si vyžaduje úpravu v pôvodnom oznámení
Číslo oddielu: III.1.2)
Miesto, kde má byť text upravený: Ekonomické a finančné postavenie
Namiesto:
§ 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 !
má byť:
§ 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
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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 EUR 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 !
VII.1.2)Text, ktorý si vyžaduje úpravu v pôvodnom oznámení

VII.2)

Dátumy, ktoré si vyžadujú úpravu v pôvodnom oznámení
Číslo oddielu: IV.2.2)
Miesto, kde má byť text upravený: Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účas
Namiesto:
07.07.2020 10:00
má byť:
14.07.2020 10:00
ĎALŠIE DODATOČNÉ INFORMÁCIE
Podľa § 64 ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní si verejný obstarávateľ/obstarávateľ môže splniť povinnosť uverejniť
súťažné podklady v profile aj uverejnením priameho odkazu na informáciu alebo dokument uverejnený na inej
internetovej adrese. Nakoľko verejný obstarávateľ nezverejnil informáciu v profile zákazky na www.uvo.gov.sk, presúva
lehoty žiadosti o účasť o počet dní, kedy došlo k naplneniu tejto povinnosti.
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