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

I.2)

I.3)

I.4)

I.5)

NÁZOV A ADRESY
MESTSKÉ ŠPORTOVÉ KLUBY POVAŽSKÁ BYSTRICA s.r.o.
IČO: 31637655
Športová hala, sídlisko SNP 2549 , 017 01 Považská Bystrica
Slovensko
Kontaktná osoba: Bc. Silvia Páleníková
Telefón: +421 950642686
Email: silvia.palenikova@gmail.sk
Fax: +421 42424328135
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL):: www.msk.sk
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL):: http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/7215ttp://
SPOLOČNÉ VEREJNÉ OBSTARÁVANIE
Zákazka zahŕňa spoločné obstarávanie: Nie
Zákazku prideľuje centrálna obstarávacia organizácia: Nie
KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Zadajte adresu (URL): http://msk.sk/verejne-obstaravanie
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky: Nie
Chcete vyplniť aj adresu: Áno
Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Elektronická komunikácia si vyžaduje využitie nástrojov a zariadení, ktoré nie sú všeobecne k dispozícii.: Nie
DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Iné (uveďte)
Iný verejný obstarávateľ (špecifikujte): § 7 ods. 1 písm. d)
HLAVNÁ ČINNOSŤ
Iné (uveďte)
Iný predmet (špecifikujte): Prevádzkovanie telovýchovných zariadení a zariadení slúžiacich regenerácii a rekondícii

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.2.3)

ROZSAH OBSTARÁVANIA
Názov:
Rekonštrukcia ľadovej plochy a rozvodov kanála NH3 ZŠ Považská Bystrica
Referenčné číslo: 2017
Hlavný kód CPV
45212224-2
Druh zákazky
Práce
Stručný opis:
Predmetom zákazky je rekonštrukcia zimného štadióna v Považskej Bystrici:
- nová ľadová plocha vrátane vyrovnania jestvujúcej plochy, nadväzne nových technologických vrstiev potrebných na
vytvorenie ľadovej vrstvy a
- rekonštrukcia rozvodného kanála NH3.
Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch a v projektovej dokumentácii.
Celková predpokladaná hodnota
250 000,00 EUR bez DPH
Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
OPIS
Miesto dodania
Kód NUTS:
SK022
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
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Zimný štadión, Športovcov 340, 017 01 Považská Bystrica.
Opis obstarávania
Predmetom zákazky je rekonštrukcia zimného štadióna v Považskej Bystrici:
- nová ľadová plocha vrátane vyrovnania jestvujúcej plochy, nadväzne nových technologických vrstiev potrebných na
vytvorenie ľadovej vrstvy a
- rekonštrukcia rozvodného kanála NH3.
Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch a v projektovej dokumentácii.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritéria
Kritéria kvality: Nie
Náklady/Cena: Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
250 000,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Obdobie: v dňoch (od zadania zákazky)
Trvanie v dňoch: 90
Informácie o obnovenom obstarávaní
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.12)Informácie o elektronických katalógoch
Ponuky musia byť predložené vo forme elektronických katalógov alebo obsahovať elektronický katalóg: Nie
II.2.13)INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Nie
II.2.4)

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: Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti uvedené v ustanovení § 32 ods. 1 písm. a),
e), f), g) a h) zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č.
438/2015 Z. z. a zákona č. 315/2016 Z. z. (ďalej len ,,zákon o verejnom obstarávaní") a ich splnenie preukáže podľa
ustanovenia § 32 ods. 2 a), e), f) a ods. 4. a 5 zákona o verejnom obstarávaní. Na preukázanie podmienok účasti
predloží doklady, ktoré sú uvedené v súťažných podkladoch časť ,,Podmienky účasti uchádzačov" vrátane ostatných
informácií.
III.1.2)Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok, odôvodnenie primeranosti každej určenej podmienky: Verejný obstarávateľ
nepožaduje preukázať ekonomické a finančné postavenie uchádzačov.
III.1.3)Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok, odôvodnenie primeranosti každej určenej podmienky: Technickú spôsobilosť alebo
odbornú spôsobilosť uchádzač preukazuje podľa § 34 ods. 1 písm. b) a § 34 ods. 1. písm. g) zákona o verejnom
obstarávaní. Na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti predloží doklady, ktoré sú uvedené v
súťažných podkladoch časť ,,Podmienky účasti uchádzačov" vrátane ostatných informácií.
Odôvodnenie primeranosti použitia podmienky účasti podľa § 34 ods. 1 písm. b) zákona vo verejnom obstarávaní vo
vzťahu k predmetu zákazky a potreba jej zahrnutia medzi podmienky účasti podľa ustanovenia § 38 ods. 5 zákona o
verejnom obstarávaní:
Verejný obstarávateľ požaduje preukázať, že uchádzač má praktické skúsenosti so zabezpečením predmetu zákazky
rovnakého charakteru a obdobného rozsahu ako je predmet tejto zákazky. Verejný obstarávateľ stanovením predmetnej
podmienky účasti sleduje preverenie skutočnosti, či uchádzač v minulosti realizoval zákazku aj pre iný subjekt, t. j.
sleduje, preverenie schopnosti uchádzača realizovať predmet zákazky. Podmienka je primeraná vo vzťahu k predmetu
zákazky s cieľom vybrať dodávateľa, ktorý poskytne na základe svojich praktických skúseností odborné a kvalitné
plnenie predmetu zákazky s prihliadnutím aj na predpokladanú hodnotu zákazky. Predložením Zoznamu uskutočnených
stavebných prác uchádzač preukáže, že má dostatočné skúsenosti s uskutočnením stavebných prác rovnakého
charakteru a obdobného rozsahu.
Odôvodnenie primeranosti použitia podmienky účasti podľa § 34 ods. 1 písm. g) vo vzťahu k predmetu zákazky a
potreba jej zahrnutia medzi podmienky účasti podľa ustanovenia § 38 ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní:
Nakoľko predmetom zákazky je rekonštrukcia, ľadovej plochy a rozvodov kanála NH3, verejný obstarávateľ
požadovaním tejto podmienky účasti skúma stupeň profesionality a odbornej praxe uchádzača.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: K § 34 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní. Celková hodnota
uskutočnených stavebných prác, rovnakého charakteru a primeraného rozsahu ako je predmet zákazky (uvedené v
zozname stavebných prác) za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania musí byť v súhrnnej
hodnote minimálne 150 000,00 EUR bez DPH, pričom minimálne 1 zákazka, ktorej predmetom bolo uskutočnenie
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stavebných prác, rovnakého charakteru a primeraného rozsahu, bola v hodnote minimálne 50 000,00EUR bez DPH.
Údaje, ktoré sú vyjadrené sumou v cudzej mene (inej ako EUR), uchádzač predloží v pôvodnej mene a v mene EUR.
Prepočet inej meny na EUR uchádzač prepočíta kurzom Európskej centrálnej banky (ECB) platným v posledný deň
príslušného kalendárneho roka.
K § 34 ods. 1 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní verejný obstarávateľ požaduje, aby uchádzač údaje o vzdelaní a
odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácií osôb určených na plnenie zmluvy (ktorým je predmet zákazky) alebo
riadiacich zamestnancov doplnil o doklady, dokumenty, a to vlastnoručne podpísaný profesijný životopis, osvedčenia o
odbornej spôsobilosti, prípadne ekvivalent dokladu a zoznam praktických skúseností. Každá uchádzačom predložená
praktická skúsenosť, ktorou uchádzač preukazuje príslušnú odbornú prax obsahuje základné identifikačné informácie, a
to najmä meno a priezvisko osoby, názov a sídlo objednávateľa, resp. zamestnávateľa, čas plnenia zmluvy, t. j. od - do
(mesiac, rok) stručný opis predmetu zmluvy, resp. rozsah činností, ktoré osoba zabezpečovala, pozíciu ktorú v rámci
príslušnej zmluvy zastával, meno, priezvisko, funkciu, tel. č. a e-mailovú adresu pracovníka
objednávateľa/zamestnávateľa, u ktorého si možno tieto údaje overiť. Predkladané doklady, dokumenty a údaje musia
obsahovať súhlas dotknutej osoby so správou, spracovaním a uchovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 122/2013
Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
III.1.5)Informácie o vyhradených zákazkách
Zákazka je vyhradená pre chránené pracovné dielne a hospodárske subjekty, ktorých hlavným cieľom je sociálna a
profesionálna integrácia postihnutých alebo znevýhodnených osôb: Nie
Uskutočnenie zákazky je vyhradené pre rámcové programy chránených pracovných miest: Nie
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3)Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky: Nie

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: Nie
Informácie o elektronickej aukcii
Použije sa elektronická aukcia: Nie
ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 24.03.2017 10:00
Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí byť platná do
Ponuka musí platiť do: 31.07.2017
Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 24.03.2017 11:00
Miesto: Mestský úrad Považská Bystrica, Centrum 2/3, 017 01 Považská Bystrica.
Otváranie ponúk, označených ako časť ,,Ostatné" je neverejné.
Otváranie ponúk, označených ako časť ,,Kritériá" je verejné a verejný obstarávateľ umožňuje účasť na otváraní ponúk.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Otvárania časti ponúk, označených ako ,,Kritériá" sa môže
zúčastniť uchádzač, ktorý sa na otváraní preukáže preukazom totožnosti. Poverený zástupca uchádzača sa preukáže
preukazom totožnosti a splnomocnením na zastupovanie.

ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2)

VI.3)

INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použije sa elektronické objednávanie: Nie
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia: Áno
Použijú sa elektronické platby: Áno
DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
1. Verejný obstarávateľ poskytuje prístup k súťažným podkladom a inej sprievodnej dokumentácii na internetovej
adrese http://msk.sk/verejne-obstaravanie. Súťažné podklady si záujemca môže vyžiadať v lehote na predkladanie
ponúk písomne, elektronicky na adrese silvia.palenikova@gmail.com, prípadne prostredníctvom pošty, iného
doručovateľa, na adrese uvedenej I.1) tejto výzvy na predkladanie ponúk. Súťažné podklady budú poskytnuté
elektronicky. Z dôvodu bezproblémovej komunikácie záujemca vo svojej žiadosti o súťažné podklady uvedie nasledovné
údaje:
- názov predmetu zákazky,
- označenie výzvy na predkladanie ponúk,
- obchodné meno,
- sídlo/miesto podnikania,
- identifikačné číslo,
- korešpondenčnú adresu,
- meno a priezvisko kontaktnej osoby,
- e-mailovú adresu kontaktnej osoby,
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VI.5)

- telefónne číslo kontaktnej osoby.
2. Doklady a dokumenty verejný obstarávateľ požaduje predložiť ako originály, resp. ich úradne overené kópie alebo
môže predložiť vyplnený formulár Jednotného európskeho dokumentu (ďalej len "JED"), ktorým môže nahradiť doklady
na preukázanie splnenia podmienok účasti (§ 39 ods.1 zákona o verejnom obstarávaní). Bližší popis postupu vyplnenia
JED-u je upravený v súťažných podkladoch.
3. Verejný obstarávateľ vyhlasuje, že obmedzuje informácie požadované ako podmienky účasti (týkajúce sa časti IV:
Podmienky účasti oddiel A až D) na jednu otázku, s odpoveďou áno alebo nie (ALFA: Globálny údaj pre všetky
podmienky účasti), t. j. či hospodárske subjekty spĺňajú všetky požadované podmienky účasti.
4. V prípade, že požadované doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti sú pre verejného obstarávateľa priamo a
bezodplatne prístupné v elektronických databázach, uvhádzač uvedie v JED-e informácie potrebné na prístup do týchto
databáz, najmä internetovú adresu elektronickej databázy, akékoľvek identifikačné údaje a súhlasy potrebné na prístup
do tejto databázy.
5. Verejný obstarávateľ podľa ustanovenia § 40 ods. 6 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní vylúči z verejného
obstarávania uchádzača, ak na základe dôveryhodných informácií má dôvodné podozrenie, že uchádzač uzavrel v danom
verejnom obstarávaní s iným hospodárskym subjektom dohodu narúšajúcu hospodársku súťaž.
6.Verejný obstarávateľ umožní záujemcom obhliadku miesta uskutočnenia stavebných prác predmetu zákazky. Bližšie
informácie k účasti na obhliadke sú uvedené v súťažných podkladoch.
7. Verejný obstarávateľ stanovuje v tomto postupe zadávania zákazky komunikáciu v slovenskom jazyku a zároveň
oznamuje, že aplikuje prechodné ustanovenie ohľadom komunikácie podľa § 187 ods. 8 zákona o verejnom obstarávaní.
Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku.
8. Lehota na predkladanie ponúk je uvedená v bode IV.2.2). Ponuky sa predkladajú na adrese uvedenej v bode I.1)
tejto výzvy na predkladanie ponúk.
DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
25.02.2017
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