07539 - MUP
Vestník č. 246/2009 - 23.12.2009
Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania
Formulár: Príloha č. 2 Podľa nariadenia komisie (ES) č. 1564/2005
Druh postupu: Užšia súťaž.
Druh zákazky: Práce.
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1)

NÁZOV, ADRESY A KONTAKTNÉ MIESTO (MIESTA)
PARALYMPIJSKÉ CENTRUM a.s.
IČO: 44281561
Hlboká 92, 921 01 Piešťany
Slovenská republika
Kontaktné miesto (miesta): CFCU, s.r.o., Karadžičova 8/A, 821 08
Bratislava
Kontaktná osoba: Mgr. Tatiana Behrová
Telefón: 0918 188 679
Fax: 00421 2 5939 6214
E-mail: cfcu@cfcu.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:Iný verejný obstarávateľ
Osoba podľa § 7 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Hlavný predmet alebo predmety činnosti:
Iný predmet činnosti
šport
Verejný obstarávateľ nakupuje pre iných verejných obstarávateľov:
Nie.

ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY

II.1)

OPIS

II.1.1) Názov zákazky podľa verejného obstarávateľa
Viacúčelová športová hala a prechodné ubytovacie zariadenie
II.1.2) Druh zákazky a miesto uskutočňovania prác, dodania tovarov
alebo poskytovania služieb
a) Práce.
Uskutočnenie prác.
Hlavné stavenisko alebo miesto uskutočňovania prác: Piešťany
NUTS kód:
SK021.
II.1.3) Oznámenie zahŕňa
Verejnú zákazku.
II.1.4) Informácie o rámcovej dohode
II.1.5) Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov)
Predmetom zákazky je výber zhotoviteľa na uskutočnenie stavebných
prác na stavbe s názvom „Viacúčelová športová hala a prechodné
ubytovacie zariadenie".
Účelom stavby je vybudovať objekt viacúčelovej športovej haly a
prechodného ubytovacieho zariadenia, ktorý bude poskytovať služby
rehabilitačného charakteru, služby športového vyžitia ľudom s
pohybovým obmedzením, hlavne v období po prepustení zo
zdravotníckeho zariadenia bezprostredne po úraze, ale aj v priebehu
ďalšieho života, ako aj administratívne služby. Viacúčelová športová
hala bude zároveň využívaná pre športové a spoločenské aktivity
mestského aj nadmestského významu.
Navrhovaná stavba bude pozostávať z dvoch častí - z prechodného
ubytovacieho zariadenia a viacúčelovej športovej haly, vytvárajúcich
jeden architektonický celok. Nosný konštrukčný systém prechodného
ubytovacieho zariadenia tvoria oceľobetónové priečne a pozdĺžne
nosné rámy, doplnené ŽB monolitickými priečnymi a pozdĺžnymi
zavetrovacími stenami, Stropné dosky sú v prevažnej miere
vyskladané z dutinových predpätých prefabrikovaných ŽB panelov.
Nosný systém viacúčelovej haly tvorí ľahký oceľový priestorovo
usporiadaný skelet pozostávajúci s priehradových 2-kĺbových
rovinných väzníkov, ktorý je doplnený ŽB stenami a stropmi vstavku.
Architektonický vzhľad budovy vychádza zo samotnej jednoduchej
časti elipsovito valcovej konštrukcie haly a pridruženej hmoty zázemia
a obytnej časti tvoreného zo skeletového systému. Obe objektovo a
konštrukčne rozdielne hmoty pokryje spoločná vysunutá strecha,
ktorá ich spojí do jedného celku. Po obvode viacúčelovej športovej
haly bude vytvorená priekopa (tzv. suchý potok), ktorá bude
zachytávať dažďové vody. Materiálovo strechu a fasádu haly bude
tvoriť ľahký obvodový plášť na báze ušľachtilých kovov, kombinovaný
s presklenými reflexnými plochami. Viacúčelová športová hala bude z

čelnej strany uzavretá presklenou atypickou oválnou stenou v
hliníkovom ráme. Obytná a administratívna časť bude pozostávať z
odvetranej fasády z hliníkových fasádnych panelov, výplne otvorov
budú prekryté posuvnými typovými perforovanými clonami. Podnož
bude tvorená z obkladovej hmoty kompaktnými exteriérovými
doskami a presklenými transparentnými plochami. Hlavný vstup
divákov do objektu viacúčelovej haly bude z východnej strany od
miestnej komunikácie kde bude nadväzovať tak na MHD ako i na
parkovacie plochy pri budove zimného štadióna. Vstup športovcov aj
vozíčkarov bude z východnej strany v nároží styku športovej haly a
ubytovacej časti. Tento vchod bude miernou rampou nadväzovať na
novovybudované parkovisko pre imobilných. Všetky vstupy i nutné
požiarne úniky sú riešené bezbariérovo. Hospodársky vstup do
budovy bude zo západnej strany, kde bude nutné sprístupniť garáž a
technické zázemie nadväzujúce na byt správcu objektu a predajňu
športových a zdravotníckych pomôcok. Samotná hala bude
obsahovať dve tenisové ihriská, tri stolnotenisové a jedno univerzálne
ihrisko so stavebnou pripravenosťou pre basketbal a volejbal.
Hľadisko pre divákov je riešené pri športových podujatiach pozdĺž
haly. Pri spoločenských podujatiach bude využívané stupňovité
posuvné hľadisko. Inak parkované v samostatne uzatvorenom
priestore. Vstupná hala pre divákov z východnej strany bude
obsahovať pokladne, zázemie pre divákov (hygiena, šatne) a vstup do
novinárskych kabín umiestnených na 2.np. a do priestoru VIP.
Zázemie haly a vstup pre športovcov je riešený v samostatne
dilatovanom trojpodlažnom krídle v západnej časti.
Objekt viacúčelovej športovej haly a prechodného ubytovacieho
zariadenia bude tvoriť samostatný stavebný celok, ktorý bude
pripojený na všetky inžinierske siete.
Predmetná stavba je členená na nasledujúce objekty: Objekt č. 01:
Viacúčelová športová hala a prechodné ubytovacie zariadenie, Objekt
č. 02: Prípojka vody, Objekt č. 3: Prípojka splaškovej kanalizácie,
Objekt č. 04: Vonkajší rozvod dažďovej kanalizácie, Objekt č. 05:
STL prípojka plynu, Objekt č. 06: Trafostanica, Objekt č. 07: Prípojka
NN, Objekt č. 08: Vonkajšie osvetlenie, Objekt č. 09: Komunikácia a
spevnenie plochy, Objekt č. 10: Sadové úpravy, Objekt č. 11:
Oplotenie a prístrešok.
Objekt č.01 obsahuje architektonicko-stavebnú časť, zdravotechniku,
plynofikáciu, ústredné vykurovanie, vnútorné silnoprúdové rozvody a
osvetlenie, slaboprúdové rozvody, štrukturovanú kabeláž, televízne
rozvody, audio- a videotechniku, vzduchotechniku a vetranie, výťahy
ako aj prvky aktívnej a pasívnej požiarnej ochrany.
Vzhľadom k účelu tejto stavby bude objekt viacúčelovej športovej haly
a prechodného ubytovacieho zariadenia vybavený strojmi a
zariadeniami, ktoré zabezpečia bezbariérové riešenie.
Predmetom zákazky je aj zriadenie zariadenia staveniska potrebného
na realizáciu predmetu zákazky vo vzdialenosti do max. 500 m od

staveniska s napojením na technickú infraštruktúru o výmere cca.
1.000 m2, ako aj odsúhlasený POV príslušným stavebným úradom.
Pre účely preukazovania splnenia podmienok účasti v tejto užšej
súťaži budú podklady pre opis predmetu zákazky v nevyhnutnom
rozsahu zverejnené na www.cfcu.sk. Podrobný opis predmetu
zákazky bude uvedený v súťažných podkladoch.
II.1.6) Spoločný slovník obstarávania (CPV)
Hlavný predmet
Hlavný slovník: 45000000-7.
Doplňujúce predmety
Hlavný slovník: 45212000-6, 45212220-4, 45100000-8, 45112000-5,
44112000-8, 45255400-3, 37450000-7, 32320000-2.
II.1.7) Na toto obstarávanie sa vzťahuje Dohoda o vládnom obstarávaní
(GPA)
Áno.
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
Zastavaná plocha -prechodné ubytovacie zariadenie: 1 591,75 m2
Zastavaná plocha -viacúčelová športová hala: 4 339,75 m2
Zastavaná plocha -spolu: 5 931,50 m2
Úžitková plocha -prechodné ubytovacie zariadenie: 6 454,03 m2
Úžitková plocha -viacúčelová športová hala: 4 711,70 m2
Úžitková plocha -spolu: 11 165,80 m2
Obostavaný priestor - prechodné ubytovacie zariadenie: 22 954,85
m2
Obostavaný priestor - viacúčelová športová hala: 83 248,10 m2
Prekrytý priestor na 4.np - techn. zázemie, letná záhrada: 8 689,70
m2
Obostavaný priestor - spolu: 114 892,65 m2
Plocha zelene: 2 106,50 m 2
Zastavaná plocha parkovísk: 299,95 m2
Zastavaná plocha spevnených plôch a komunikácií: 2 692,20 m2
Kapacitné údaje
Športová hala: 3 stolnotenisové ihriská 2 tenisové ihriská 1
univerzálne ihrisko /hádzaná, volejbal, basketbal/
Posilňovňa 189,61 m2
Hľadisko- športové podujatia 768 divákov, 80 vozíčkarov
Hľadisko - univerzálna sála 1 500 divákov, 50 vozíčkarov
Galéria - univerzálna sála 48 divákov, 12 vozíčkarov
Administratíva 22 - 25 miest

Správa a zamestnanci 8 osôb
Prechodne ubytovaných 27 - 32 osôb
Počet bytov 1,5 izbových: 9
Počet bytov 2 izbových: 5
Počet bytov 4 izbových: 1
Stálo ubytovaných: 4osoby
Počet bytov(3 izbový byt správcu s dvoj garážou): 1
Pre účely preukazovania splnenia podmienok účasti v tejto užšej
súťaži budú podklady pre opis predmetu zákazky v nevyhnutnom
rozsahu zverejnené na www.cfcu.sk. Podrobný opis predmetu
zákazky bude uvedený v súťažných podkladoch.
Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:
Hodnota: 25100000,0000 EUR
II.2.2) Opcie
Nie.
II.3)

TRVANIE ZMLUVY ALEBO LEHOTY USKUTOČNENIA
Obdobie: v mesiacoch (od uzatvorenia zmluvy).
Hodnota: 18

ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ
INFORMÁCIE
III.1)

PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZMLUVY

III.1.1) Požadované zábezpeky a záruky
Zábezpeka ponúk v zmysle zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov sa nepožaduje.
Zmluvné zábezpeky a záruky budú uvedené v súťažných podkladoch.
III.1.2) Hlavné podmienky financovania a platobné dojednania a/alebo
odkaz na príslušné ustanovenia, ktorými sa riadia
Podrobnejšie podmienky financovania a platobné dojednania budú
uvedené v súťažných podkladoch.
III.1.3) Právna forma, ktorú má vytvoriť skupina dodávateľov, s ktorou
sa uzatvorí zmluva
Skupina dodávateľov nemusí vytvoriť právne vzťahy, musí však
stanoviť lídra skupiny dodávateľov. Všetci členovia takejto skupiny
dodávateľov utvorenej na dodanie predmetu zákazky musia udeliť
plnomocenstvo jednému z členov skupiny dodávateľov konať v mene
všetkých členov skupiny dodávateľov a prijímať pokyny v tomto
procese verejného obstarávania ako aj konať v mene skupiny pre
prípad prijatia ich ponuky, podpisu zmluvy a
komunikácie/zodpovednosti v procese plnenia zmluvy. Toto
splnomocnenie záujemca - skupina dodávateľov predloží ako súčasť
žiadosti o účasť v originálnom vyhotovení alebo ako úradne

osvedčenú kópiu.
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: Vyžaduje sa predloženie dokladov podľa
§ 26 ods. 2 , resp. 3, resp. 4 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (zákon), ktorými sa preukazuje splnenie
podmienok osobného postavenia podľa § 26 ods. 1 zákona.
Vyžaduje sa predloženie originálov alebo úradne osvedčených kópií
všetkých dokladov uvedených podľa tohto bodu.
III.2.2) Ekonomické a finančné postavenie
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie
splnenia podmienok účasti: Neaplikuje sa.
III.2.3) Technická spôsobilosť
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie
splnenia podmienok účasti: Vyhlásenia, potvrdenia, doklady a
dokumenty, prostredníctvom ktorých záujemca preukazuje splnenie
podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa technickej
alebo odbornej spôsobilosti podľa § 28 zákona.
Záujemca preukáže splnenie podmienok účasti:
1.Predložením zoznamu stavebných prác za predchádzajúcich päť
rokov, t.j. za roky 2005, 2006, 2007, 2008 a 2009 obsahujúceho:
-aspoň jednu zmluvu predmetom ktorej bola realizácia stavebných
prác rovnakého alebo podobného predmetu zákazky. Stavebnými
prácami rovnakého alebo podobného predmetu zákazky sú stavby
administratívne a/alebo športové, resp. stavby halového typu,
-aspoň jednu zmluvu predmetom ktorej bola realizácia haly s
atypickou oceľovou konštrukciou, t.j. oblúkovými priehradovými
nosníkmi,
-aspoň jednu zmluvu predmetom ktorej bola realizácia opláštenia
halovej konštrukcie na báze ušľachtilých kovov v kombinácii s
presklenými reflexnými plochami,
-aspoň jednu zmluvu predmetom ktorej bola realizácia stavby s
oblúkovými presklenými stenami,
-aspoň jednu zmluvu predmetom ktorej bola stavba zahŕňajúca
dodávku/realizáciu audio a videotechniky s kamerovým systémom pre
TV prenosy a výroby štúdiových nahrávok /audio a video/.
Záujemcom predložený zoznam zmlúv podľa tohto bodu 1 doplnený
potvrdeniami o uspokojivom vykonaní stavebných prác bude
obsahovať obchodné meno a adresu odberateľa, obchodné meno a

adresu príslušného zhotoviteľa, typ zmluvy a dátum jej uzatvorenia a
platnosti, predmet zmluvy (názov stavby), opis predmetu zmluvy,
informáciu či stavbu realizoval ako samostatný zhotoviteľ, člen
skupiny dodávateľov alebo ako podzhotoviteľ, zmluvnú cenu v EUR
bez DPH, fakturovanú cenu v EUR bez DPH, v prípade rozdielu
medzi zmluvnou a fakturovanou cenou uvedie dôvod rozdielu,
informáciu o dohromady vyfakturovanej čiastke, ktorú zhotoviteľ
realizoval vlastnými kapacitami, zmluvnú lehotu dodania a skutočnú
lehotu dodania, dôvod prípadného rozdielu lehôt, dátum vydania
kolaudačného rozhodnutia - ak bolo vydané, meno, priezvisko a
príslušnú funkciu osoby za odberateľa, telefónne číslo, kde si možno
tieto údaje overiť a zhodnotenie uskutočnených prác podľa
obchodných podmienok, ak odberateľom
- bol verejný obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení
potvrdí tento verejný obstarávateľ,
- bola iná osoba ako verejný obstarávateľ, dôkaz o plnení potvrdí
odberateľ; ak to nie je možné, vyhlásením záujemcu o ich dodaní;
2.Predložením čestného vyhlásenia s údajmi o technikoch alebo
technických orgánoch, tých, na ktorých sa môže záujemca obrátiť so
žiadosťou o vykonanie stavebných prác a dodávok technológií, bez
ohľadu na to, v akom zmluvnom vzťahu sú k záujemcovi.
3.Predložením opisu skúseností s opatreniami použitými na
zabezpečenie kvality a opisu technického vybavenia, ktorými
záujemca preukáže svoju schopnosť efektívne a spoľahlivo vykonávať
dodanie/poskytovanie predmetu zákazky. Záujemca preukáže
splnenie tejto podmienky účasti predložením dokumentu, ktorý bude
minimálne obsahovať: identifikovanú/é jednotlivú/é skúsenosť/ti s
opatreniami použitými na zabezpečenie kvality vo vzťahu k
predchádzajúcim minulým plneniam rovnakého alebo podobného
charakteru a rozsahu ako je tento predmet zákazky uvedený v bode
II.1.5) a v bode II.2.1) tohto oznámenia; zdôvodnenie ako uvedená
jednotlivá/jednotlivé skúsenosť/skúsenosti podporuje/ú schopnosť
záujemcu efektívne a spoľahlivo plniť predmet zákazky, zoznam a
opis technického vybavenia podporujúceho schopnosť záujemcu
efektívne a spoľahlivo plniť predmet zákazky;
4.Predložením čestného vyhlásenia s údajmi o vzdelaní a odbornej
praxi alebo o odbornej kvalifikácii riadiacich zamestnancov, osobitne
osôb zodpovedných za riadenie stavebných prác.
5.Uvedením opatrení environmentálneho manažérstva, ktoré
záujemca použije pri plnení zmluvy.
6.Predložením čestného vyhlásenia s údajmi o priemernom ročnom
počte zamestnancov a o počte riadiacich zamestnancov za
predchádzajúce tri roky zabezpečujúcich stavebné práce rovnakého
alebo podobného charakteru a rozsahu ako sú uvedené v bode
II.1.5) a v bode II.2.1) tohto oznámenia.
7.Predložením čestného vyhlásenia s údajmi o strojovom a
technickom vybavení, ktoré má záujemca k dispozícii na

uskutočnenie stavebných prác. V prípade ak záujemca nie je
vlastníkom niektorého zo strojového alebo technického vybavenia,
preukáže sa kópiou zmluvy o budúcej zmluve o prenájme, kópiou
lízingovej zmluvy.
8.Farebné fotky a opis nasledovných tovarov: audiovizuálna technika
na ozvučenie a prenos obrazu v celom objekte, tieniace panely z
pohyblivých panelov s výplňou s perforovaného plechu, horného a
dolného strešného plášťa z panelov z ľahkých kovov podľa bodu
II.1.5) tohto oznámenia, ktoré by záujemca v prípade, že jeho ponuka
bude úspešná dodal v rámci požadovaného plnenia.
Ak záujemca má potvrdený zoznam v inej mene ako v EUR, súčasťou
takéhoto zoznamu musí byť aj prepočet inej meny na EUR. Pre
potreby prepočtu SKK na EUR je platný konverzný kurz Národnej
banky Slovenska, t.j. 1 EUR = 30,1260 SKK. Pre potreby prepočtu
ostatných cudzích mien je platný kurz Európskej centrálnej banky k
dátumu zverejnenia tohto oznámenia v Úradnom vestníku EÚ.
V prípade, že záujemca využije na preukázanie technickej/odbornej
spôsobilosti technické/odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich
právny vzťah v čase podania žiadosti o účasť, je záujemca povinný
predložiť príslušný prísľub tejto osoby v súlade s § 28 ods. 2 zákona a
v zmysle prísľubu je povinný zabezpečiť technické/odborné plnenie
predmetu zákazky osobou, ktorá tento prísľub poskytla.
V prípade záujemcu, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená
na verejnom obstarávaní, sa požaduje preukázanie splnenia
podmienok účasti podľa tohto bodu III.2.3) za všetkých členov skupiny
spoločne.
Vyžaduje sa predloženie originálov alebo úradne osvedčených kópií
všetkých dokladov uvedených podľa tohto bodu III.2.3) oznámenia
okrem bodu III.2.3) - 7 tohto oznámenia.
III.2.4) Vyhradené zákazky
Nie.
III.3)

OSOBITNÉ PODMIENKY ZÁKAZIEK NA POSKYTOVANIE
SLUŽIEB

ODDIEL IV: POSTUP
IV.1)

DRUH POSTUPU

IV.1.1) Druh postupu
Užšia súťaž.
IV.1.2) Obmedzenie počtu uchádzačov, ktorí budú vyzvaní na
predloženie ponuky, alebo na rokovania alebo na účasť na
dialógu
Objektívne kritériá na výber obmedzeného počtu záujemcov:
IV.1.3) Zníženie počtu dodávateľov počas rokovania alebo dialógu
IV.2)

KRITÉRIÁ NA VYHODNOTENIE PONÚK

IV.2.1) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka z hľadiska:.
kritérií uvedených nižšie (kritériá na vyhodnotenie ponúk je potrebné
uviesť s ich relatívnou váhou alebo v zostupnom poradí dôležitosti, ak
nemožno z preukázateľných dôvodov uviesť ich relatívnu váhu).
1. Cena - 60
2. Technické riešenie dodávaných tovarov - 40
IV.2.2) Použije sa elektronická aukcia
Nie.
IV.3)

ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE

IV.3.1) Evidenčné číslo spisu, ktoré pridelil verejný obstarávateľ
022/12/2009
IV.3.2) Predchádzajúce oznámenie (oznámenia) týkajúce sa tejto
zákazky
Áno.
Predbežné oznámenie.
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: 2009/S 246-352342 z 17.12.2009
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
Spoplatnenie súťažných podkladov: Áno.
cena: 3000,0000
Mena: EUR.
Podmienky a spôsob platby: Záujemca, ktorý bude vyzvaný výzvou
na predloženie ponuky, uhradí uvedenú čiastku šekom alebo
prevodným príkazom v lehote a na účet verejného obstarávateľa
podľa pokynov, ktoré budú uvedené vo výzve na predloženie ponuky.
IV.3.4) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum: 22. 1. 2010. Čas: 09.30 h.
IV.3.5) Dátum odoslania výziev na predloženie ponúk, na rokovania
alebo na účasť na dialógu vybraným záujemcom
IV.3.6) Jazyk (jazyky), v ktorom možno predložiť ponuky alebo doklady
preukazujúce splnenie podmienok účasti
slovenčina
IV.3.7) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
IV.3.8) Podmienky na otváranie obálok s ponukami
ODDIEL VI: DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
VI.1)

TOTO OBSTARÁVANIE SA BUDE OPAKOVAŤ
Nie.

VI.2)

ZÁKAZKA SA TÝKA PROJEKTU/PROGRAMU FINANCOVANÉHO
Z FONDOV SPOLOČENSTVA
Áno.
odkaz na projekt (projekty) a/alebo program (programy): Európsky
fond regionálneho rozvoja, Európsky sociálny fond.

VI.3)

ĎALŠIE INFORMÁCIE
Záujemca predloží doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti
podľa bodu III.2) tohto oznámenia osobne alebo poštou v
uzatvorenom samostatnom nepriehľadnom obale v lehote do
22/01/2010 do 9.30 hod. na kontaktnú adresu podľa bodu I.1) tohto
oznámenia, t.j. CFCU, s.r.o., Karadžičova 8/A, 1. poschodie, 821 08
Bratislava. Ak doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti podľa
bodu III.2.1) a III.2.3) tohto oznámenia predkladá skupina
dodávateľov podľa bodu III.1.3) tohto oznámenia, vloží do
nepriehľadného obalu spolu s dokladmi preukazujúcimi splnenie
podmienok účasti aj plnomocenstvo v súlade s bodom III.1.3) tohto
oznámenia. Na obale žiadosti o účasť záujemca uvedie nasledujúce
údaje: adresa kontaktného miesta, obchodné meno a sídlo/miesto
podnikania záujemcu alebo obchodné mená a sídla/miesta
podnikania všetkých členov skupiny dodávateľov, označenie "súťaž neotvárať", označenie heslom súťaže " Viacúčelová športová hala a
prechodné ubytovacie zariadenie". Verejný obstarávateľ vyhodnotí
splnenie podmienok účasti prostredníctvom komisie podľa
nasledujúcich pravidiel: Hodnotenie splnenia podmienok účasti bude
založené na preskúmaní splnenia podmienok účasti týkajúcich sa
osobného postavenia záujemcov podľa § 26 ods. 1 zákona a
technickej alebo odbornej spôsobilosti záujemcov podľa § 28 zákona
v intenciách podmienok uvedených v tomto oznámení. Posúdenie
splnenia podmienok účasti týkajúcich sa postavenia záujemcov v
tomto verejnom obstarávaní sa vykoná z podkladov predložených
podľa požiadaviek uvedených v bode III.2.1) a III.2.3) tohto
oznámenia. Verejný obstarávateľ podľa § 33 ods. 4 zákona vylúči z
verejného obstarávania záujemcu, ak nesplnil podmienky účasti,
predložil neplatné vyhlásenia, potvrdenia, doklady a dokumenty,
nepredložil požadované vyhlásenia, potvrdenia, doklady a dokumenty
alebo poskytol nepravdivé/skreslené informácie. Záujemcom, ktorí
splnia podmienky účasti, doručí verejný obstarávateľ výzvu na
predloženie ponuky. Uchádzač, ktorý predloží ponuku, musí mať
rovnaké zloženie ako záujemca, ktorý požiadal o účasť, preukázal
splnenie podmienok účasti v rámci predmetnej užšej súťaže a
následne ho verejný obstarávateľ vyzval na predloženie ponuky a
poskytol mu súťažné podklady. V bode IV.3.4) tohto oznámenia je
uvedená lehota na predkladanie žiadostí o účasť. Komunikačným
jazykom v tejto užšej súťaži je jazyk slovenský. Vysvetlenie
podmienok účasti v tomto verejnom obstarávaní verejný obstarávateľ
bezodkladne oznámi najneskôr šesť dní pred uplynutím lehoty na
predloženie žiadostí o účasť všetkým známym záujemcom, za

VI.4)

predpokladu, že žiadosť o vysvetlenie bude doručená na kontaktnú
adresu, t.j. CFCU, s.r.o., Karadžičova 8/A, 1. poschodie, 821 08
Bratislava podľa bodu I.1) tohto oznámenia dostatočne vopred, t.j.
najneskôr do 08/01/2010.
Úspešný uchádzač pred podpisom zmluvy, ktorá bude výsledkom
tejto užšej súťaže bude povinný hodnoverne preukázať verejnému
obstarávateľovi, že disponuje vo vzťahu k relevantnej časti plnenia
predmetu zákazky s dostatočnými technickými a odbornými
kapacitami na zabezpečenie riadneho a odborného plnenia
požadovaného predmetu zákazky vo vzťahu k:
- bodu III.2.3) - 4 tohto oznámenia.
V prípade, ak uchádzač stratí po uzatvorení zmluvy schopnosť splniť
zmluvný záväzok, vyhradzuje si verejný obstarávateľ právo prijať
ponuku s druhým najvyšším bodovým súčtom všetkých dvoch kritérií
a uzatvoriť s príslušným uchádzačom zmluvu.
V prípade, že nastane potreba nových služieb podľa § 58 ods. 1
písm. j) zákona, verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo postupovať
v súlade s týmito ustanoveniami zákona.
V bode IV.3.2) tohto oznámenia je uvedený dátum odoslania na
zverejnenie do Úradného vestníka EÚ.
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: 02/50264 176
Fax: 02/50264 219
E-mail: namietky@uvo.gov.sk
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
Orgán zodpovedný za konanie o žiadostiach o nápravu
CFCU, s.r.o.
IČO: 44237928
Karadžičova 8/A, 821 08 Bratislava
Slovenská republika
Telefón: 0918 188 679
Fax: 00421 2 5939 6214
E-mail: cfcu@cfcu.sk
Internetová adresa (URL): www.cfcu.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: 02/50264 176
Fax: 02/50264 219
E-mail: namietky@uvo.gov.sk
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5)

Dátum odoslania tohto oznámenia
22. 12. 2009

