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Toto oznámenie na webovej stránke TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:57935-2011:TEXT:SK:HTML

SK-Bratislava: Stavebné práce na kancelárskych budovách

2011/S 35-057935

OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA – VYBRANÉ ODVETVIA

Práce

ODDIEL I: OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV, ADRESY A KONTAKTNÉ MIESTO (MIESTA)

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Prešovská 48
Kontakt: Ing. arch. Viera Mitasová
826 46 Bratislava
SLOVENSKO
Telefón  +421 248253388
E-mail: viera.mitasova@bvsas.sk
Fax  +421 248253455
Internetová adresa (adresy)
Adresa hlavnej stránky obstarávateľa http://www.bvsas.sk
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedenom kontaktnom mieste (miestach)
Súťažné podklady a doplňujúce podklady (vrátane podkladov na 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) HLAVNÁ ČINNOSŤ ALEBO ČINNOSTI OBSTARÁVATEĽA
Vodné hospodárstvo

ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) OPIS
II.1.1) Názov zákazky podľa obstarávateľa

Bratislava, Prešovská ul., rekonštrukcia areálu a administratívnej budovy BVS, a.s.

II.1.2) Druh zákazky a miesto uskutočňovania prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb
Práce
Uskutočňovanie prác
NUTS kód SK010

II.1.3) Oznámenie zahŕňa
Verejnú zákazku

II.1.4) Informácie o rámcovej dohode
II.1.5) Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov)

Rekonštrukcia a modernizácia administratívnej budovy vrátane kompletnej výmeny rozvodov elektroinštalácie,
zdravotechniky, vykurovania, vzduchotechniky, EPS a kamerového systému.

II.1.6) Spoločný slovník obstarávania (CPV)
45213150

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:57935-2011:TEXT:SK:HTML
mailto:viera.mitasova@bvsas.sk
http://www.bvsas.sk
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II.1.7) Na toto obstarávanie sa vzťahuje Dohoda o vládnom obstarávaní (GPA)
Nie

II.1.8) Rozdelenie na časti
Nie

II.1.9) Variantné riešenia sa prijímajú
Nie

II.2) MNOŽSTVO ALEBO ROZSAH ZÁKAZKY
II.2.1) Celkové množstvo alebo rozsah

Rekonštrukčné práce zahŕňajú kompletnú hĺbkovú rekonštrukciu a modernizáciu päťpodlažného objektu
vrátane kompletnej výmeny rozvodov elektroinštalácie, zdravotechniky, vykurovania, vzduchotechniky, EPS a
kamerového systému.
Predpokladaná hodnota zákazky, ak je známa, bez DPH 8 550 000,00 EUR

II.2.2) Opcie
Nie

II.3) TRVANIE ZÁKAZKY ALEBO LEHOTY NA USKUTOČNENIE
Obdobie v mesiacoch: 20 (od uzatvorenia zmluvy)

ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.1.1) Požadované zábezpeky a záruky

Zábezpeka ponúk sa vyžaduje aje stanovená vo výške 300 000,- EUR. Bližšie informácie týkajúce sa
zábezpeky budú uvedené v súťažných podkladoch, ktoré budú poskytnuté záujemcom, ktorí splnia podmienky
účasti v predmetnom verejnom obstarávaní a budú vyzvaní na predloženie ponúk.

III.1.2) Hlavné podmienky financovania a platobné dojednania a/alebo odkaz na príslušné ustanovenia, ktorými
sa riadia
Plnenie predmetu zákazky bude financované z finančných prostriedkov obstarávateľa. Platby za plnenie
predmetu zákazky sa budú uskutočňovať na základe úspešným uchádzačom vystavených faktúr doručených
obstarávateľovi. Splatnosť faktúr je do 60 dní odo dňa ich doručenia obstarávateľovi. Obstarávateľ preddavky
neposkytuje.

III.1.3) Právna forma, ktorú má vytvoriť skupina dodávateľov, ktorej ponuka bude prijatá
Vyžaduje sa právna subjektivita na riadne plnenie zmluvy.

III.1.4) Ďalšie osobitné podmienky, ktorým podlieha plnenie zmluvy
Nie

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: Záujemca musí
spĺňať podmienky účasti uvedené v ust. § 26 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní týkajúce sa osobného
postavenia. Ich splnenie preukáže podľa ust. § 26 ods. 2, resp. ods. 3 alebo ods. 4 zákona o verejnom
obstarávaní predložením originálnych dokladov alebo ich úradne overených fotokópií, požadovaných v
nasledovných bodoch 1. až 6.:
1. výpis z registra trestov alebo rovnocenný doklad vydaný príslušným súdom alebo správnym orgánom v
krajine svojho sídla, nie starší ako 3 mesiace ku dňu predkladania žiadostí o účasť, že:
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— nebol záujemca ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu právoplatne odsúdený za trestný
čin korupcie, za trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev, za trestný čin
legalizácie príjmu z trestnej činnosti, za trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny
alebo za trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny, nebol on ani jeho štatutárny
orgán, ani člen štatutárneho orgánu právoplatne odsúdený za trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s
podnikaním.
Záujemca /fyzická osoba/ predloží výpis z registra trestov alebo rovnocenný doklad vydaný príslušným súdom
alebo správnym orgánom v krajine svojho sídla za osobu, na ktorú je vydané živnostenské oprávnenie alebo iné
než živnostenské oprávnenie podľa osobitných predpisov.
Záujemca /právnická osoba/ predloží výpisy z registra trestov alebo rovnocenné doklady vydané príslušným
súdom alebo správnym orgánom v krajine svojho sídla za všetky osoby, ktoré tvoria štatutárny orgán alebo sú
členmi štatutárneho orgánu podnikateľa;
2. potvrdenia príslušných súdov alebo rovnocenné doklady vydané príslušnými súdmi alebo správnymi orgánmi
v krajine svojho sídla, nie staršie ako 3 mesiace ku dňu predkladania žiadostí o účasť, že:
— voči záujemcovi nie je vedené konkurzné konanie,
— nie je v konkurze,
— nie je v likvidácii,
— nebol proti nemu zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku.
3. potvrdenie príslušnej zdravotnej poisťovne/zdravotných poisťovní, v ktorých je záujemca vedený v evidencii
platiteľov zdravotného poistenia, nie staršie ako 3 mesiace ku dňu predkladania žiadostí o účasť, že záujemca
nemá evidované nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia;
4. potvrdenie Sociálnej poisťovne, v ktorej je záujemca vedený v evidencii platiteľov sociálneho poistenia
a starobného dôchodkového sporenia, nie staršie ako 3 mesiace ku dňu predkladania žiadostí o účasť, že
záujemca nemá evidované nedoplatky poistného na sociálne poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové
sporenie, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia;
5. potvrdenie miestne príslušného daňového úradu, nie staršie ako 3 mesiace ku dňu predkladania žiadostí o
účasť, že záujemca nemá evidované daňové nedoplatky, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia;
6. doklad o oprávnení uskutočňovať stavebné práce, napr.:
— živnostenské oprávnenie alebo výpis zo živnostenského registra (napríklad podnikateľ - fyzická osoba,
podnikateľ - príspevková organizácia),
— výpis z obchodného registra (napríklad podnikateľ - právnická osoba, podnikateľ - fyzická osoba zapísaná v
obchodnom registri),
— iné než živnostenské oprávnenie, vydané podľa osobitných predpisov.
Doklady a dokumenty vyplývajúce z ust. § 26 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní je možné nahradiť kópiou
platného potvrdenia Úradu pre verejné obstarávanie o zapísaní do zoznamu podnikateľov spôsobilých pre
verejné obstarávanie v súlade s ust. § 128 ods. 1.
Uchádzač so sídlom mimo územia Slovenskej republiky predloží doklady požadované podľa tohto bodu a ak
sa v krajine jeho sídla niektoré z požadovaných dokladov nevydávajú, nahradí ich rovnocennými dokladmi. Ak
krajina nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v
krajine jeho sídla.
Ak ponuku predkladá skupina, preukazuje splnenie podmienok účasti podľa § 26 zákona o verejnom
obstarávaní za každého člena skupiny osobitne. Splnenie podmienky podľa § 26 ods. 1 písm. f) preukazuje člen
skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má v rámci plnenia predmetu zákazky zabezpečiť.

III.2.2) Hospodárske a finančné postavenie
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Záujemca musí spĺňať podmienky účasti, týkajúce sa finančného a ekonomického postavenia. Ich splnenie
preukáže podľa ust. § 27 zákona o verejnom obstarávaní predložením nasledovných dokladov a to originálov
alebo ich úradne overených fotokópií. Doklady musia byť aktuálne a musia odrážať skutočný stav v čase, keď
sa záujemca zúčastňuje užšej súťaže.
Záujemca predloží originály alebo úradne overené fotokópie nasledujúcich dokladov:
1. vyjadrenie banky alebo pobočky zahraničnej banky (alebo bánk, ak má záujemca otvorené podnikateľské
účty vo viacerých bankách), ktorým môže byť prísľub banky o poskytnutí úveru pre účely tejto zákazky. Výpis z
účtu obstarávateľ neuzná;
2. záujemca predloží podľa § 27 ods.1 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní súvahu alebo výkaz o majetku a
záväzkoch alebo obdobné doklady vydávané a platné v krajinách EÚ, ktorými záujemca so sídlom mimo územia
SR preukáže tieto podmienky účasti;
3. prehľad o výške obratu v oblasti, ktorej sa predmet zákazky týka t. j. pozemné stavby okrem inžinierskych
stavieb a to osobitne za každý s predchádzajúcich 3 rokov, t. j. za rok 2007, 2008, 2009 (vyžaduje sa uviesť
číselné hodnoty za jednotlivé roky), pričom sa požaduje minimálna výška obratu 8 000 000 EUR bez DPH za
každý z predchádzajúcich troch rokov osobitne K prepočtu SKK na EUR sa použije konverzný kurz 30,1260
SKK/1 EUR a k prepočtu cudzej meny na EUR sa použije kurz Európskej centrálnej banky ku dňu zverejnenia
Oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania vo vestníku Publikačného úradu EÚ.

III.2.3) Technická spôsobilosť
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti Záujemca musí
spĺňať podmienky účasti, týkajúce sa technickej a odbornej spôsobilosti. Ich splnenie preukáže podľa ust. § 28
zákona o verejnom obstarávaní predložením nasledovných dokladov a údajov a to originálov alebo ich úradne
overených fotokópií, ak nie je uvedené inak. Doklady musia byť aktuálne a musia odrážať skutočný stav v čase,
keď sa záujemca zúčastňuje užšej súťaže.
1. Záujemca predloží podľa § 28 ods. 1 písm. b) kvalifikované referencie, t.j. zoznam ukončených a
zrealizovaných zákaziek za obdobie posledných 5 rokov (2006, 2007, 2008, 2009 a 2010) s finančným
objemom každej z nich vo výške 8 000 000 EUR bez DPH, ktorých predmetom bolo uskutočňovanie stavebných
prác na stavbách rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky (rekonštrukcia alebo
výstavba v oblasti pozemných stavieb) okrem inžinierskych stavieb.
Zoznam zákaziek musí obsahovať:
— názov alebo obchodné meno objednávateľa, adresu sídla alebo miesta jeho podnikania,
— názov príslušnej stavby, ktorá je predmetom príslušnej zmluvy/referencie,
— zmluvnú cenu bez DPH príslušných stavebných prác,
— príslušný rok/roky realizácie,
— ako prílohy predmetného zoznamu je potrebné predložiť potvrdené kvalifikované referencie vtedajším
zmluvným partnerom, pričom obstarávateľ potvrdenie kvalifikovanej referencie uzná aj priamo na zozname
zákaziek, aj ako samostatný doklad, ktorý však bude neoddeliteľnou súčasťou - prílohou predmetného zoznamu
zákaziek.
2. Záujemca predloží údaje o vzdelaní, odbornej praxi a odbornej kvalifikácii vedúcich zamestnancov a
zamestnancov zodpovedných za plnenie predmetu zmluvy v činnostiach, ktoré budú realizované v rámci
predmetnej stavby.
Záujemca predloží údaje, že odborný tím bude zložený minimálne z nasledujúcich zodpovedných odborníkov
spĺňajúcich nižšie uvedené odborné a kvalifikačné kritériá:
a) stavbyvedúci (1 osoba) - odborne spôsobilá osoba. Záujemca uvedie údaje t.j. číslo osvedčenia dokladu
o odbornej spôsobilosti stavbyvedúceho a údaje o minimálne 7 ročnej praxi tejto odborne spôsobilej osoby v
oblasti pozemné stavby s uvedením uskutočnených stavieb;
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b) zástupca stavbyvedúceho (1 osoba) - odborne spôsobilá osoba. Záujemca uvedie údaje t.j. číslo osvedčenia
dokladu o odbornej spôsobilosti stavbyvedúceho a údaje o minimálne 7 ročnej praxi tejto odborne spôsobilej
osoby v oblasti pozemné stavby s uvedením uskutočnených stavieb;
c) bezpečnostný technik – odborne spôsobilá osoba v zmysle nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z. o
minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko s uvedením údajov dátumu vydania
dokladu o odbornej spôsobilosti a orgánu, ktorý ho vydal.
3. Záujemca predloží údaje o strojovom a technickom vybavení potrebnom na plnenie predmetu zmluvy.
4. Podľa ust. § 29 záujemca predloží certifikát kvality vydaný nezávislou inštitúciou, ktorým sa potvrdzuje
splnenie noriem zabezpečenia kvality záujemcom, alebo iný dôkaz predložený záujemcom, ktorý je rovnocenný
opatreniam na zabezpečenie kvality podľa požiadaviek na vystavenie príslušného certifikátu.
5. Podľa ust. § 30 záujemca predloží certifikát kvality vydaný nezávislou inštitúciou, ktorým sa potvrdzuje
splnenie noriem environmentálneho riadenia alebo iný dôkaz predložený záujemcom, ktorý je rovnocenný
opatreniam environmentálneho riadenia podľa požiadaviek na vystavenie príslušného certifikátu.

III.2.4) Vyhradené zákazky
Nie

III.3) OSOBITNÉ PODMIENKY ZÁKAZIEK NA POSKYTOVANIE SLUŽIEB
III.3.1) Poskytovanie služby je vyhradené pre určitú profesiu

Nie

III.3.2) Vyžaduje sa, aby právnické osoby uviedli mená a odbornú kvalifikáciu osôb zodpovedných za
poskytovanie služby
Nie

ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu

Užšia súťaž

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 obstarávateľ

2/2010/4010200

IV.3.2) Predchádzajúce oznámenie týkajúce sa tejto zákazky
Pravidelné informatívne oznámenie
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: 2010/S 246-376093 z 18.12.2010

IV.3.3) Podmienky na získanie súťažných podkladov a doplňujúcich dokumentov
IV.3.4) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť

4.4.2011 - 12:00

IV.3.5) Jazyk (jazyky), v ktorom možno predložiť ponuky alebo doklady preukazujúce splnenie podmienok
účasti
Slovenčina.

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:376093-2010:TEXT:SK:HTML
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IV.3.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
IV.3.7) Podmienky na otváranie obálok s ponukami
ODDIEL VI: DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
VI.1) TOTO OBSTARÁVANIE SA BUDE OPAKOVAŤ

Nie

VI.2) ZÁKAZKA SA TÝKA PROJEKTU A/ALEBO PROGRAMU FINANCOVANÉHO Z FONDOV SPOLOČENSTVA
Nie

VI.3) ĎALŠIE INFORMÁCIE
K bodu II.1.3:
Pre prípad poruchy systému obstarávateľ k bodu II.1.3 uvádza, že oznámenie zahŕňa verejnú zákazku.
K bodu II.2.1:
Pre prípad poruchy systému obstarávateľ uvádza, že predpokladaná hodnota zákazky uvedená v bode II.2.1 je
8 550 000,00 EUR bez DPH.
Náklady spojené s účasťou na užšej súťaži znášajú záujemcovia/uchádzači v plnej výške bez akéhokoľvek
nároku voči obstarávateľovi.
Žiadosť o účasť a doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti v nerozoberateľnej forme záujemca doručí
poštou alebo osobne do podateľne obstarávateľa v jednom uzatvorenom a neporušenom obale, zabezpečenom
proti nežiaducemu otvoreniu, označenom heslom "Užšia súťaž - Bratislava, Prešovská ul., rekonštrukcia
areálu a administratívnej budovy BVS, a.s. - žiadosť o účasť - neotvárať" v lehote na predkladanie žiadostí
o účasť, uvedenej v bode IV.3.4 tohto oznámenia. Na vonkajšej strane obálky záujemca uvedie názov a
adresu obstarávateľa ako aj názov a adresu záujemcu. Obstarávateľ požaduje predloženie žiadosti o účasť a
dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti v jednom originálnom vyhotovení. Obstarávateľ požaduje,
aby žiadosť o účasť (všetky predkladané doklady) bola zviazaná v celku bez možnosti svojvoľnej výmeny
jednotlivých častí, teda tvorila jeden celok, napr. hrebeňová väzba doplnená špagátom, ktorá je zabezpečená
prelepením páskou a opatrená pečiatkou záujemcu, alebo rýchloviazač doplnený špagátovým spojením, ktorý je
zabezpečený prelepením páskou a opatrený pečiatkou záujemcu. Obstarávateľ požaduje, aby žiadosť o účasť
obsahovala zoznam dokladov a dokumentov predkladaných záujemcom, podpísaný osobou konať v mene
záujemcu. Obstarávateľ požaduje, aby prvá strana obsahovala obchodné meno, sídlo alebo adresu záujemcu a
faxové číslo. Úplná žiadosť o účasť musí byť opatrená na každej strane podpisom záujemcu – jeho štatutárneho
orgánu, alebo člena štatutárneho orgánu alebo iného zástupcu záujemcu, ktorý je oprávnený konať v mene
záujemcu v záväzkových vzťahoch. Písomné poverenie, resp. splnomocnenie zástupcu záujemcu oprávneného
podpisovať v mene záujemcu musí byť predložené v žiadosti o účasť. Žiadosťou o účasť záujemcu sa rozumie
aj predloženie dokladov, ktorými záujemca preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní.
K bodom III.2.1 až III.2.3:
Doklady a dokumenty predložené v žiadosti o účasť musia byť vyhotovené a predložené v slovenskom jazyku.
Ak žiadosť o účasť predkladá záujemca so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, doklady, ktorými
preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní, predloží v pôvodnom jazyku ako originály
alebo úradne overené fotokópie a súčasne predloží aj originály alebo úradne overené fotokópie úradného
prekladu týchto dokladov do slovenského jazyka, okrem dokladov predložených v českom jazyku. V prípade
zistenia rozdielov v obsahu predložených dokladov je rozhodujúci úradný preklad do slovenského jazyka.
Hodnotenie splnenia podmienok účasti záujemcov v zmysle bodov III.2.1 až III.2.3 tohto Oznámenia bude
založené na posúdení splnenia:
— podmienok účasti vo verejnom obstarávaní uvedených v ust. § 26 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní,
týkajúcich sa osobného postavenia, ktoré záujemca preukazuje predložením dokladov uvedených v ust. § 26
ods. 2, resp. ods. 3 alebo ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní v celom rozsahu, a
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— požadovaných podmienok účasti vo verejnom obstarávaní podľa ust. § 27 a § 28 zákona o verejnom
obstarávaní, týkajúcich sa finančného a ekonomického postavenia, technickej a odbornej spôsobilosti
záujemcu.
Doklady a dokumenty vyplývajúce z ust. § 26 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní je možné nahradiť
kópiou platného potvrdenia Úradu pre verejné obstarávanie o zapísaní do zoznamu podnikateľov pre verejné
obstarávanie. Záujemca, ktorého tvorí skupina dodávateľov, zúčastnená vo verejnom obstarávaní, preukazuje
splnenie podmienok účasti:
— podľa § 26 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní, ktoré záujemca preukazuje predložením dokladov
uvedených v ust. § 26 ods. 2, resp. ods. 3 a ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní v celom rozsahu a to za
každého člena skupiny osobitne, pričom splnenie podmienky podľa § 26 ods. 1 písm. f) preukazuje člen skupiny
len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má v rámci plnenia predmetu zákazky zabezpečiť. Doklad o
plnení príslušnej časti predmetu zákazky konkrétne jednotlivými členmi skupiny záujemcu predloží.
Doklady a dokumenty vyplývajúce z ust. § 26 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní je možné nahradiť
kópiou platného potvrdenia Úradu pre verejné obstarávanie o zapísaní do zoznamu podnikateľov pre verejné
obstarávanie a to za každého člena skupiny osobitne.
— podľa ust. § 27 a § 28 zákona o verejnom obstarávaní, ktoré sa týkajú finančného a ekonomického
postavenia, ako aj technickej a odbornej spôsobilosti za všetkých členov skupiny spoločne, ak nie je uvedené
inak.
Splnenie podmienok účasti záujemcov v užšej súťaži sa bude posudzovať z dokladov a dokumentov
predložených záujemcami vo svojich žiadostiach o účasť podľa požiadaviek uvedených v tomto Oznámení.
Všetky doklady a dokumenty požadované v zmysle tohto Oznámenia musia byť súčasťou žiadosti o účasť,
musia byť platné.
Podľa ust. § 27 ods. 2. zákona o verejnom obstarávaní môže záujemca na preukázanie finančného a
ekonomického postavenia využiť finančné zdroje inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade
musí záujemca obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude môcť reálne disponovať so zdrojmi
osoby, ktorej postavenie využíva na preukázanie finančného a ekonomického postavenia. Podľa ust. § 28
ods. 2. zákona o verejnom obstarávaní môže záujemca na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej
spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade
musí záujemca obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude môcť reálne disponovať s kapacitami
osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti.
Obstarávateľ počet záujemcov, ktorí budú vyzvaní na predloženie ponúk sa obmedzuje na 5. Objektívne kritéria
na výber obmedzeného počtu záujemcov:
— kritérium č. 1.: Celkový súčet hodnôt zrealizovaných a ukončených zákaziek rovnakého alebo podobného
predmetu obstarávania za predchádzajúcich 5 rokov uvedených v zozname podľa bodu III.2.3 bod 1). Váhový
koeficient kritéria 0,50,
— kritérium č.2.: Celkový počet zrealizovaných a úspešne ukončených zákaziek rovnakého alebo podobného
predmetu obstarávania v zozname podľa bodu III.2.3 bod 1). Váhový koeficient kritéria 0,50.
Spôsob výberu záujemcov.
Ak podmienky účasti splní 5 alebo menej ako 5 záujemcov, obstarávateľ zašle výzvu na predkladanie ponúk
všetkým záujemcom, ktorí splnili podmienky účasti. Ak podmienky účasti splní viac ako päť záujemcov,
obstarávateľ zostaví poradie záujemcov podľa vyššie uvedených kritérií nasledujúcim spôsobom:
— záujemca s najvyššou hodnotou príslušného hodnoteného kritéria získa maximálny počet 50 bodov a ďalším
hodnoteným záujemcom bude pridelený počet bodov podľa vzorca „Pridelený počet bodov za hodnotené
kritérium = (hodnota príslušného hodnoteného kritéria podľa dokladov predložených záujemcom/najvyššia
hodnota príslušného hodnoteného kritéria) x 50 bodov.“
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Pri každom hodnotenom záujemcovi sa získané body v jednotlivých hodnotených kritériách vynásobia váhovým
koeficientom príslušného hodnoteného kritéria a tieto prepočítané hodnoty bodov sa sčítajú. Podľa súčtu
získaných bodov za obidve hodnotené kritériá sa zostupne zostaví poradie záujemcov od najvyššieho po
najnižší súčet získaných bodov, pričom na prvom mieste sa umiestni záujemca s najvyšším súčtom získaných
bodov za obidve kritériá. V prípade ak viacero záujemcov získa rovnaký súčet bodov, na vyššom mieste sa
umiestni záujemca s vyšším počtom bodov pridelených za kritérium č. 1. Obstarávateľ zašle prvým piatim
záujemcom s najvyšším súčtom bodov výzvu na predkladanie ponúk.
Uchádzač, ktorý predloží ponuku, musí mať rovnaké zloženie ako záujemca, ktorý požiadal o účasť v užšej
súťaži, splnil podmienky účasti a následne ho obstarávateľ vyzval na predloženie ponuky a poskytol mu súťažné
podklady.
K bodu IV.3.4:
Riziko včasnosti predloženia žiadosti o účasť znáša záujemca.
Vysvetľovanie podmienok účasti medzi obstarávateľom a záujemcami sa bude uskutočňovať v písomnej
– listinnej forme a to doručením písomnosti osobne do podateľne, faxom (v prípade použitia tejto formy
komunikácie je potrebné doručiť predmetnú písomnosť do 3 dní aj poštovou zásielkou alebo osobne do
podateľne obstarávateľa) alebo poštovou zásielkou na adresu:
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Odbor obstarávania.
Prešovská 48.
826 46 Bratislava
Kontaktná osoba: Ing. arch. Viera Mitasová.
Fax: +421 248253455.
Prijímanie žiadostí o vysvetlenie podmienok účasti – do 14.3.2011 do 12:00 hod.
Obstarávateľ odporúča uchádzačom sledovať prípadné zmeny a informácie súvisiace s obstarávaním aj na
webstránke www.bvsas.sk.
Obstarávateľ si vyhradzuje právo možnosti postupovať v zmysle ust. § 88 ods. 1 písm. f) zákona č. 25/2006
Z. z. o verejnom obstarávaní a to pri prípadnom obstarávaní doplňujúcich stavebných prác uskutočňovaných
pôvodným zmluvným partnerom.
Obstarávateľ odporúča záujemcom obhliadku miesta predmetu zákazky. Bližšie informácie týkajúce sa
obhliadky budú uvedené v súťažných podkladoch, ktoré budú poskytnuté záujemcom, ktorí splnia podmienky
účasti v predmetnom verejnom obstarávaní a budú vyzvaní na predloženie ponuky.

VI.4) REVÍZNE POSTUPY
VI.4.1) Orgán zodpovedný za konanie o námietkach

Úrad pre verejné obstarávanie
Dunajská 68, P.O.BOX 58
820 04 Bratislava
SLOVENSKO
Telefón  +421 250264176
Internetová adresa: www.uvo.gov.sk
Fax  +421 250264219
Orgán zodpovedný za konanie o žiadostiach o nápravu
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Prešovská 48
826 46 Bratislava
SLOVENSKO

www.bvsas.sk
www.uvo.gov.sk
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E-mail: viera.mitasova@bvsas.sk
Telefón  +421 248253388
Internetová adresa: www.bvsas.sk
Fax  +421 248253455

VI.4.2) Podávanie žiadostí o nápravu a námietok
VI.4.3) Úrad, na ktorom možno získať informácie o revíznych postupoch

Úrad pre verejné obstarávanie
Dunajská 68, P.O.BOX 58
820 04 Bratislava
SLOVENSKO
Telefón  +421 250264176
Internetová adresa: www.uvo.gov.sk
Fax  +421 250264219

VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
17.2.2011

mailto:viera.mitasova@bvsas.sk
www.bvsas.sk
www.uvo.gov.sk

