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VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK (PODLIMITNÉ ZÁKAZKY)
 Formulár: Formulár č. 7  podľa Vyhlášky č. 171/2013 Z. z. 

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ/OBSTARÁVATEĽ
Mesto Poprad
IČO:  00326470
Nábrežie Jána Pavla II 2802/3, 058 01 Poprad
Slovensko
Kontaktné miesto (miesta):  Mestský úrad v Poprade
Kontaktná osoba: Ing. Mária Jakubčová
Mobil: +421 910890311
Telefón: +421 527167259
Fax: +421 527721218
Email: vo@msupoprad.sk
Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL):  http://www.poprad.sk
Ďalšie informácie možno získať na:  už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach)
Súťažné a doplňujúce podklady možno získať na:  už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach)
Ponuky budú doručené na:  už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach)

I.2.    Druh verejného obstarávateľa/obstarávateľa 
I.2.1.    Druh verejného obstarávateľa/obstarávateľa 

RO - Regionálny alebo miestny orgán
Zatriedenie obstarávajúceho subjektu podľa zákona: § 6 ods. 1 písm. b)

ODDIEL II. PREDMET ZÁKAZKY
II.    OPIS

II.1.    Názov zákazky 
Revitalizácia priestorov na Námestí sv. Egídia v Poprade.

II.1.2.    Druh zákazky a miesto uskutočňovania stavebných prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb 
Stavebné práce
Hlavné stavenisko alebo miesto uskutočňovania stavebných prác:  Námestie sv. Egídia v Poprade, pozemky KN-C na
parc. č.: 13/1, 13/2, 433/3, 433/4, 433/5, 433/6, 433/7, 433/8, 433/9, 433/13, k.ú. Poprad
NUTS kód: 
SK

II.1.3.    Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov) 
Predmetom zákazky je revitalizácia vymedzenej časti hlavného námestia v centre mesta Poprad. Zahŕňa prestavbu
fontány, výmenu dlažieb komunikácií a chodníkov, doplnenie zelene a mobiliáru.  
Stavba je členená na objekty nasledovne: 
SO 01 Námestie sv. Egídia - fontána 
SO 02 Námestie sv. Egídia - medzikostolie 
SO 03 Predajné stánky  
SO 04 Námestie sv. Egídia - chodníky 
SO 05 NN odberné zariadenie 
Podrobný popis prác je definovaný v súťažných podkladoch. Realizácia stavby bude v súlade s projektovou
dokumentáciou a v rozsahu výkazu výmer, ktoré tvoria prílohu súťažných podkladov.

II.1.4.    Spoločný slovník obstarávania (CPV) 
Hlavný predmet 
Hlavný slovník: 45233262-3 

II.2.    Množstvo alebo rozsah zákazky 
II.2.1.    Celkové množstvo alebo rozsah 

Uvedené v projektovej dokumentácii, ktorá je súčasťou súťažných podkladov.
II.2.2.    Predpokladaná hodnota predmetu zákazky bez DPH 

Hodnota:  1 666 655,8500 EUR
II.3.    Trvanie zmluvy alebo lehota dodania 

Obdobie:  v dňoch (od zadania zákazky)
Zadajte hodnotu:  120

ODDIEL III. OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1.    Podmienky účasti 

III.1.1.    Osobné postavenie 
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti:  V súlade s § 100 ods.1
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písm.b) zákona verejný obstarávateľ vyžaduje na preukázanie splnenia podmienok účasti doklady podľa § 26 ods. 2
zákona. Uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti podľa § 26 ods. 2 zákona predložením originálnych dokladov
alebo ich úradne osvedčených kópií v súlade s ustanoveniami zákona a výkladovým stanoviskom č. 10/2013 k osobnému
postaveniu podľa zákona, uverejnenom na internetovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie

III.1.2.    Ekonomické a finančné postavenie 
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti:  Nevyžaduje sa

III.1.3.    Technická alebo odborná spôsobilosť 
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti:  V súlade s § 100 ods.1 písm.
b) zákona o verejnom obstarávaní verejný obstarávateľ vyžaduje na preukázanie splnenia technickej alebo odbornej
spôsobilosti doklady (originály alebo ich úradne osvedčené kópie): 
1. podľa § 28 ods. 1 písm. b) zákona o VO - zoznam stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov (
2009 - 2013) doplneným potvrdeniami o uspokojivom vykonaní stavebných prác s uvedením cien, miest a lehôt
uskutočnenia prác a zhodnotenia uskutočnených prác podľa obchodných podmienok; 
a) ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dokladom je referencia, 
b) ak odberateľom bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení 
potvrdí odberateľ, ak také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo 
záujemcu o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe
ktorého boli uskutočnené. 
Tento zoznam musí byť podpísaný štatutárnym orgánom uchádzača alebo splnomocnenou oprávnenou osobou 
2. podľa § 28 ods. 1 písm. g) zákona o VO - údaje o vzdelaní a odbornej praxi alebo odbornej kvalifikácii riadiacich 
zamestnancov, osobitne zodpovedných za riadenie stavebných prác spracované formou zoznamu pracovníkov, ktorí
budú pracovať v rámci predmetu zákazy s uvedením údajov: meno, funkcia, vzdelanie , prax v stavebníctve. 
3. podľa § 28 ods. 1 písm. i) údaje o priemernom ročnom počte zamestnancov a počte riadiacich zamestnancov za
predchádzajúce 3 roky (2011,2012,2013), 
4. podľa § 28 ods. 1 písm. j) - údaje o strojovom a technickom vybavení, ktoré má uchádzač k dispozícii na 
uskutočnenie stavebných prác. 
ODÔVODNENIE PRIMERANOSTI PODMIENKY ÚČASTI VO VZŤAHU K PREDMETU ZÁKAZKY A 
POTREBA JEJ ZAHRNUTIA MEDZI PODMIENKY ÚČASTI: Odôvodnenie v zmysle § 32 ods. 6. : K bodu 1: Podmienky
technickej a odbornej spôsobilosti sú postavené tak, aby uchádzač preukázal svoje skúseností s plnením zmlúv
rovnakého alebo podobného, ako je predmet zákazky. K bodu 2: Uchádzač musí preukázať, že disponuje
kvalifikovanými odbornými kapacitami, ktoré sú vyžadované pre plnenie predmetu zmluvy. K bodu 3. a 4: 
Splnením podmienky účasti uchádzač preukáže skúsenosti, schopnosť a spôsobilosť, technickú a strojovú vybavenosť,
podmienky a organizačné zabezpečenie splnenia úrovne kvality pre vykonanie požadovaných stavebných prác v plnom
rozsahu a v požadovanej kvalite..
Minimálna požadovaná úroveň štandardov :  K bodu 1. Uchádzač musí potvrdeniami preukázať, že v uvedenom období
zrealizoval minimálne 5 stavieb rovnakého alebo podobného charakteru ako predmet zákazky , pričom aspoň jedna musí
byť v minimálnej rozpočtovej hodnote 1 000 000 EUR vrátane DPH. 
2. Prílohou zoznamu musí byť doklad o odbornej spôsobilosti stavbyvedúceho s odborným zameraním na pozemné
stavby vydaného alebo notifikovaného podľa zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných
stavebných inžinierov v znení neskorších predpisov v úradne osvedčenej kópii, ktorý bude zodpovedný za riadenie
stavebných prác, alebo ekvivalentný doklad vystavovaný v členských krajinách
Vyhradené zákazky pre chránené dielne alebo chránené pracoviská:  Nie

ODDIEL IV. POSTUP
IV.1.    Kritériá na vyhodnotenie ponúk 

IV.1.1.    Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Voľba:  Najnižšia cena

IV.1.2.    Použije sa elektronická aukcia 
Nie

IV.2.    Administratívne informácie
IV.2.1.    Evidenčné číslo spisu, ktoré pridelil verejný obstarávateľ/obstarávateľ

04/2014/VO/Ja
IV.2.2.    Podmienky na získanie súťažných podkladov a doplňujúcich dokumentov 

Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady alebo o prístup k dokumentom
Dátum a čas:  18.02.2014 12:00
Úhrada za súťažné podklady
Uvedte:  Áno
120,0000 EUR
Podmienky a spôsob úhrady:  Úhrada je možná v pokladni obstarávateľa alebo zloženie finančných prostriedkov na účet 
obstarávateľa pred poskytnutím súťažných podkladov na účet : VÚB Poprad a.s. VS: 66 č.ú. 24524562/0200

IV.2.3.    Lehota na predkladanie ponúk 
Dátum a čas:  18.02.2014 12:00

IV.2.4.    Podmienky otvárania ponúk 
Dátum a čas:  18.02.2014 14:00
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Miesto :  Zasadačka MsÚ na IV. poschodí v Poprade
Osoby oprávnené zúčastniť sa na otváraní ponúk :  Termín uvádza otváranie častí ponúk "Ostatné". Otváranie ponúk
časť "Ostatné" je neverejné. Otváranie časti ponúk "Kritériá" bude vykonané v súlade s § 41 zákona o verejnom
obstarávaní

ODDIEL VI. DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
VI.1.    Zákazka sa týka projektu /programu financovaného z fondov EÚ 

Nie
VI.2.    Ďalšie doplňujúce informácie 

1. Záujemca si môže prevziať súťažné podklady na základe písomnej žiadosti a predložení dokladu o úhrade za súťažné
podklady osobne v pracovné dni v čase od 8.00 do 12.00 a od 13.00 do 15.00 hod. na III. poschodí MsÚ Poprad č.d.
309. Žiadosť o vydanie súťažných podkladov musí byť doručená verejnému obstarávateľovi min. 2 pracovné dni pred
ich osobným prevzatím. Súťažné podklady z dôvodu veľkého rozsahu projektovej dokumentácie budú vydávané iba
osobným prevzatím, nebudú zasielané poštou. 2. Záujemca môže požiadať o vysvetlenie súťažných podkladov najneskôr
do 10.02.2014 do 12.00 písomnou formou. 3. Verejný obstarávateľ uvádza, že lehota uskutočnenia 120 dní (bod II.3.
tohto oznámenia) bude počítaná od odovzdania staveniska. 
4. Splnenie podmienky účasti možno podľa § 32 ods. 11 zákona preukázať čestným vyhlásením uchádzača, pričom
doklady, preukazujúce splnenie podmienok účasti predloží úspešný uchádzač podľa § 44 ods. 1 zákona v čase a
spôsobom určeným verejným obstarávateľom. 
5. Ďalšie postupy, vzťahy, termíny, povinnosti a pod. viažuce sa k vyhlásenému postupu verejného obstarávania, ktoré
nie sú popísané alebo špecifikované vo výzve na predloženie ponúk a súťažných podkladoch, sa riadia všeobecnými
ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní. 
6. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť súťaž, ak všetky ponuky presiahnu predpokladanú hodnotu zákazky.

VI.3.    Dátum odoslania tejto výzvy 
28.01.2014
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