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 Obec Kysucký Lieskovec

Dobudovanie kanalizácie a rekonštrukcia vodovodného

systému v aglomerácii Kysucký Lieskovec

Uskutočnenie stavebných prác spojených s realizáciou komplexného dobudovania kanalizačnej siete

v obciach Kysucký Lieskovec, Dunajov a Ochodnica podľa vypracovaného projektu stavby a

podmienok vydaného vodoprávneho rozhodnutia. V rámci predmetu zákazky bude vybudovaných

29, 1 km kanalizačnej siete a nový vodovod v dĺžke 4, 642 km. Kanalizácia je navrhnutá vzhľadom ku

konfigurácii terénu ako kombinovaná (gravitačná a tlaková. Bližšia špecifikácia je uvedená

v súťažných podkladoch, ktorých súčasťou je projekt a výkaz výmer.
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04187 - MSP

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ

I.1)

NÁZOV, ADRESY A KONTAKTNÉ MIESTO (MIESTA)

Obec Kysucký Lieskovec 

IČO: 00314081 

Kysucký Lieskovec 29, 023 34 Kysucký Lieskovec 

Slovenská republika 

Kontaktné miesto (miesta): Obecný úrad Kyssucký Lieskovec 

Kontaktná osoba: Ing. Štefan Mrenka, starosta obce;Ing. Jozef Kozík, OSO 

Telefón: +421 414231121 

Fax: +421 414231121 

E-mail: obecnyurad@kysuckylieskovec.sk 

Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL): http://www.kysuckylieskovec.sk 

Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): http://www.kysuckylieskovec.sk 

Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedenom kontaktnom mieste (miestach).

Súťažné a doplňujúce podklady (vrátane podkladov pre súťažný dialóg a dynamický nákupný systém)

možno získať na: vyššie uvedenom kontaktnom mieste (miestach).

Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na: vyššie uvedené kontaktné miesto (miesta).

I.2)

DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA A HLAVNÝ PREDMET ALEBO PREDMETY ČINNOSTI

Druh verejného obstarávateľa: Regionálny alebo miestny orgán

Hlavný predmet alebo predmety činnosti:

Iný predmet činnosti

Miestna samospráva.

Verejný obstarávateľ nakupuje pre iných verejných obstarávateľov: Nie.

ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY

II.1)

OPIS

II.1.1)

Názov zákazky podľa verejného obstarávateľa

Dobudovanie kanalizácie a rekonštrukcia vodovodného systému v aglomerácii Kysucký Lieskovec

II.1.2)

Druh zákazky a miesto uskutočňovania prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb

a) Práce.

Uskutočnenie prác.

Hlavné stavenisko alebo miesto uskutočňovania prác: Kataster obcí Kysucký Lieskovec, Ochodnica,

Dunajov.

NUTS kód:

SK031.

II.1.3)

Oznámenie zahŕňa

Verejnú zákazku.

II.1.4)

Informácie o rámcovej dohode

II.1.5)

Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov)

Uskutočnenie stavebných prác spojených s realizáciou komplexného dobudovania kanalizačnej siete

v obciach Kysucký Lieskovec, Dunajov a Ochodnica podľa vypracovaného projektu stavby a

podmienok vydaného vodoprávneho rozhodnutia. V rámci predmetu zákazky bude vybudovaných

29, 1 km kanalizačnej siete a nový vodovod v dĺžke 4, 642 km. Kanalizácia je navrhnutá vzhľadom ku

konfigurácii terénu ako kombinovaná (gravitačná a tlaková). Bližšia špecifikácia je uvedená

v súťažných podkladoch, ktorých súčasťou je projekt a výkaz výmer.

II.1.6)

Spoločný slovník obstarávania (CPV)
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Hlavný predmet Hlavný slovník: 45231300-8.

II.1.7)

Na toto obstarávanie sa vzťahuje Dohoda o vládnom obstarávaní (GPA)

Nie.

II.1.8)

Rozdelenie na časti

Nie.

II.1.9)

Varianty sa prijímajú

Nie.

II.2)

MNOŽSTVO ALEBO ROZSAH ZÁKAZKY

II.2.1)

Celkové množstvo alebo rozsah

29, 1 km kanalizačnej siete a vodovod v dĺžke 4, 642 km

Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:

Hodnota: 16500000,0000 EUR

II.2.2)

Opcie

II.3)

TRVANIE ZMLUVY ALEBO LEHOTY USKUTOČNENIA

Obdobie: v mesiacoch (od uzatvorenia zmluvy).

Hodnota: 30

ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE

III.1)

PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZMLUVY

III.1.1)

Požadované zábezpeky a záruky Nepožaduje sa.

III.1.2)

Hlavné podmienky financovania a platobné dojednania a/alebo odkaz na príslušné ustanovenia,

ktorými sa riadia Predmet zákazky sa bude financovat z nárokovaných zdrojov zo štrukturálnych

fondov EÚ. Verejný obstarávateľ je žiadatelom nenávratného financného príspevku v rámci

Operacného programu Životné prostredie. Verejný obstarávatel neposkytne na plnenie predmetu

zmluvy preddavok. V prípade realizácie stavby a plnenia zmluvy sa platba bude uskutocnovat

bezhotovostným stykom na základe vystavenej faktúry a odsúhlasených súpisov vykonaných prác.

Splatnost faktúry je stanovená na min. 120 dní. V prípade neposkytnutia požadovaných financných

prostriedkov si verejný obstarávateľ vyhradzuje právo odstúpenia už od uzavretej zmluvy.

III.1.3)

Právna forma, ktorú má vytvoriť skupina dodávateľov, s ktorou sa uzatvorí zmluva V prípade prijatia

ponuky skupiny dodávatelov môže verejný obstarávatel vyžadovat vytvorenie právnych vztahov

medzi jej členmi a to z dôvodu riadneho plnenia zmluvy.

III.1.4)

Ďalšie osobitné podmienky, ktorým podlieha plnenie zmluvy

III.2)

PODMIENKY ÚČASTI

III.2.1)

Osobné postavenie uchádzačov a záujemcov vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu

do profesijného alebo obchodného registra

Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: Uchádzač

musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 26 ods. 1 písm. a) až g)

zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení

neskorších predpisov (ďalej len zákon o verejnom obstarávaní). Splnenie podmienok uchádzač

preukáže predložením dokladov podľa § 26 ods. 2 písm. a) až e), resp. ods. 3 alebo 4 tohto zákona.

Doklady podľa § 26 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní možno nahradiť potvrdením o zapísaní

do zoznamu podnikateľov na Úrade pre verejné obstarávanie podľa § 128 ods. 1 zákona o verejnom
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obstarávaní.

III.2.2)

Ekonomické a finančné postavenie

Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: Uchádzač

musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa finančného a ekonomického postavenia

podľa § 27 ods. 1 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní. Splnenie podmienky záujemca preukáže

predložením dokladu - prehľad o celkovom obrate alebo prehľad o dosiahnutom obrate v oblasti,

ktorej sa predmet zákazky týka, najviac za posledné tri hospodárske roky, za ktoré sú dostupné

v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti.

Minimálna požadovaná úroveň štandardov (ak je to uplatniteľné): Vo vzťahu na predpokladanú

hodnotu zákazky 16 500 000,- EUR bez DPH sa vyžaduje prehľad o dosiahnutom obrate v oblasti,

ktorej sa predmet zákazky týka za posledné tri roky 2008, 2009, 2010 minimálne 10 mil. € bez DPH,

resp. ekvivalent.

III.2.3)

Technická spôsobilosť

Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: Uchádzač

musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa technickej a odbornej spôsobilosti

podľa § 28 ods. 1 písm. b), g), i) , j) zákona o verejnom obstarávaní. Splnenie podmienok uchádzač

preukáže predložením nasledovných dokladov: - zoznam stavebných prác uskutočnených

za predchádzajúcich päť rokov doplneným potvrdeniami o uspokojivom vykonaní stavebných prác

s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia prác a zhodnotenia uskutočnených prác

podľa obchodných podmienok, ak odberateľom 1. bol verejný obstarávateľ podľa tohto zákona,

dôkaz o plnení potvrdí tento verejný obstarávateľ, 2. bola iná osoba ako verejný obstarávateľ, dôkaz

o plnení potvrdí odberateľ; ak to nie je možné, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich

uskutočnení. - údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácii riadiacich

zamestnancov, osobitne osôb zodpovedných za riadenie stavebných prác, - údajmi o priemernom

ročnom počte zamestnancov a o počte riadiacich zamestnancov za predchádzajúce tri roky (r.

2008-2010), - údajmi o strojovom a technickom vybavení, ktoré má uchádzač alebo záujemca

k dispozícii na uskutočnenie stavebných prác.

Minimálna požadovaná úroveň štandardov (ak je to uplatniteľné): Ide o technicky náročnú líniovo

rozsiahlu vodohospodársku stavbu, ktorá si vyžaduje potrebné technické vybavenie a odbornú

kvalifikáciu osôb zodpovedných za riadenie stavebných prác a plnenie zmluvy. Z uvedeného dôvodu

určuje verejný obstarávateľ podľa § 32 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní túto minimálnu úroveň

štandardov, ktorú musí preukázať uchádzač dokladmi a vyhlásením v ponuke, že v prípade uzavretia

zmluvy bude mať k dispozícii na plnenie zmluvy odborne kvalifikovaný tím zložený z vedúceho tímu,

stavbyvedúcich a autorizovaného geodeta. Uvedené osoby musia spĺňať preukázateľnú kvalifikáciu

(bez ohľadu na právny vzťah k uchádzačovi) vzťahujúcu sa na práce podobného charakteru a

vzhľadom na zložitosť ako je predmetný projekt sa vyžaduje aby predmetní experti pracovali

na predchádzajúcich stavbácpodobného alebo obdobného charakteru v podobnej funkcii. Riadiaci

tím zodpovedný za plnenie zmluvy musí spĺňať minimálne tieto požiadavky:1.Vedúci tímu -

požadovaná prax na riadení projektov v oblasti výstavby verejných vodovodov alebo kanalizácií

(doložený identifikačnými údajmi o raelaizovanom projekte spolu s kontaktnými údajmi,

vrátane kontaktnej osoby, jej telefónneho čísla, faxu, emailu pre overenie);2. Stavbyvedúci -

požadovaná prax na výstavbe verejných vodovodov alebo kanalizácií (doložený Osvedčením

o vykonanej skúške odbornej spôsobilosti podľa zák. č. 138/1992 Z. z pre výkon činnosti

stavbyvedúceho s odborným zameraním inžinierske stavby, resp. ekvivalentné oprávnenie,

identifikačnými údajmi o realizovanej stavbe spolu s kontaktnými údajmi, vrátane kontaktnej osoby,

jej telefónneho čísla, faxu, emailu pre overenie);3. Geodet - požadovaná prax pre zameriavanie

líniových stavieb. Uchádzač taktiež musí predolžiť vyhlásenie, že k plneniu zmluvy bude mat

k dispozícii minimálne strojové a technické vybavenie potrebné na plnenie zmluvy:- Zemné stroje

(zariadenia na zhotovenie výkopov) / 3 ks; - Ťažké nákladné autá 5t na odvoz vykopaného materiálu

/ 5 ks;- Ťažné paženie / 4 súpravy;- Výkopový mechanizmus s hydraulickým kladivom / 1 ks;-

Pretláčacia súprava do DN 130 mm / 1 ks;- Pretláčacia súprava do DN 350 mm / 1 ks;- Rezačka

asfaltu / 1 ks;- Zhutňovacie zariadenie / 3 ks;- Tesniace balónové súpravy do DN 500 mm / 3 ks;-

Elektrocentrála / 1 ks;- Recyklátor asfaltu / 1 ks.
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III.2.4)

Vyhradené zákazky

III.3)

OSOBITNÉ PODMIENKY ZÁKAZIEK NA POSKYTOVANIE SLUŽIEB

ODDIEL IV: POSTUP

IV.1)

DRUH POSTUPU

IV.1.1)

Druh postupu Verejná súťaž.

IV.1.2)

Obmedzenie počtu uchádzačov, ktorí budú vyzvaní na predloženie ponuky, alebo na rokovania alebo

na účasť na dialógu

IV.1.3)

Zníženie počtu dodávateľov počas rokovania alebo dialógu

IV.2)

KRITÉRIÁ NA VYHODNOTENIE PONÚK

IV.2.1)

Kritériá na vyhodnotenie ponúk Najnižšia cena.

IV.2.2)

Použije sa elektronická aukcia Nie.

IV.3)

ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE

IV.3.1)

Evidenčné číslo spisu, ktoré pridelil verejný obstarávateľ NK-1/2011

IV.3.2)

Predchádzajúce oznámenie (oznámenia) týkajúce sa tejto zákazky Nie.

IV.3.3)

Podmienky na získanie súťažných podkladov a doplňujúcich dokumentov alebo informatívnych

dokumentov

Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady alebo o prístup k dokumentom

Dátum: 13. 7. 2011. Čas: 14.00 h.

Spoplatnenie súťažných podkladov: Áno.

cena: 300,0000

Mena: EUR.

Podmienky a spôsob platby: Uchádzač vykoná úhradu v hotovosti do pokladne Obecného úradu

pred prevzatím súťažných podkladov.

IV.3.4)

Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť

Dátum: 20. 7. 2011. Čas: 09.00 h.

IV.3.6)

Jazyk (jazyky), v ktorom možno predložiť ponuky alebo doklady preukazujúce splnenie podmienok

účasti

čeština

slovenčina

IV.3.7)

Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané

Obdobie: Do dátumu.

Dátum: 31. 12. 2011

IV.3.8)

Podmienky na otváranie obálok s ponukami

Dátum: 21. 7. 2011. Čas: 09.30 h.

Osoby oprávnené zúčastniť sa na otváraní obálok s ponukami: Áno.

Uchádzač alebo ním poverený zástupca.

ODDIEL VI: DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE

VI.1)
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TOTO OBSTARÁVANIE SA BUDE OPAKOVAŤ

VI.2)

ZÁKAZKA SA TÝKA PROJEKTU/PROGRAMU FINANCOVANÉHO Z FONDOV SPOLOČENSTVA Áno.

odkaz na projekt (projekty) a/alebo program (programy): Operačný projekt Životné

prostredie,Prioritná os: Integrovaná ochrana a racionálne využívanie vôd.

VI.3)

ĎALŠIE INFORMÁCIE Primeranosť určených podmienok úšasti a ich minimálnych štandardov

odôvodńuje verejný obstarávateľ v súlade s ustanovením § 32 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní

skutočnosťou, že ide o technicky náročnú líniovo rozsiahlu vodohospodársku stavbu, ktorá si

vyžaduje potrebné technické vybavenie a odbornú kvalifikáciu osôb zodpovedných za riadenie

stavebných prác a plnenie zmluvy.

VI.4)

REVÍZNE POSTUPY

VI.4.1)

Orgán zodpovedný za konanie o námietkach

Úrad pre verejné obstarávanie 

IČO: 31 797 903 

Dunajská 68, P. O. BOX 58, 820 04 Bratislava 24 

Slovenská republika 

Telefón: +421 250264176 

Fax: +421 250264219 

Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk 

Orgán zodpovedný za konanie o žiadostiach o nápravu

Obec Kysucký Lieskovec 

IČO: 00314081 

Obecný úrad Kysucký Lieskovec 29, 023 34 Kysucký Lieskovec 

Slovenská republika 

Telefón: +421 414231121 

Fax: +421 414231121 

E-mail: obecnyurad@kysuckylieskovec.sk 

Internetová adresa (URL): http://www.kysuckylieskovec.sk 

VI.4.2)

Podávanie žiadostí o nápravu a námietok

VI.4.3)

Úrad, v ktorom možno získať informácie o revíznych postupoch

Úrad pre verejné obstarávanie 

IČO: 31 797 903 

Dunajská 68, P. O. BOX 58, 820 04 Bratislava 24 

Slovenská republika 

Telefón: +421 250264176 

Fax: +421 250264219 

Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk 

VI.5)

Dátum odoslania tohto oznámenia 3. 6. 2011
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