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Všeobecné informácie

1   Identifikácia verejného  obstarávateľa
 1.1Názov organizácie: Mestská časť Bratislava - Petržalka 
IČO: 603201 
Sídlo organizácie:  Kutlíkova 17, 852 12 Bratislava 
Krajina: Slovenská republika
      v zastúpení:  Doc. RNDr. Milan Ftáčnik, CSc.
 
Kontaktné miesto:	Octigon, a.s.
Prievozská 4D, Apollo Business Center II, blok E                       		821 09 Bratislava

Kontaktná osoba:	Mgr. Martina Galabová
Telefón: 		02 / 4464 5384
Fax: 			02 /4464 5386
E-mail:		galabova@octigon.sk 
2   PREDMET ZÁKAZKY
     2.1 Názov predmetu zákazky: Revitalizácia Vlasteneckého námestia  

Predmetom zákazky sú nasledovné aktivity: 
	SO 1 Spevnené plochy
	SO 2 Sadovnícke úpravy 
	SO 3 Verejné osvetlenie 
	SO 4 Prvky malej architektúry
      
	Slovník spoločného obstarávania (CPV) : 

45236250-7 	Stavebné práce na stavbe plôch pre parky
77310000-6 	Výstavba a údržba zelených plôch
45316110-9 	Inštalovanie osvetlenia ciest
39113600-3 	Lavičky 
    2.3  Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť  B.1 Opis predmetu zákazky a neocenený výkaz výmer, ktorý je prílohou súťažných podkladov.
         Jedná sa  o stavebné práce, ktorých súčasťou je aj dodávka stavebných výrobkov  a súvisiace  služby ( napr. dovoz, odvoz...).  
3    Komplexnosť dodávky
  3.1 Uchádzač predloží ponuku na  celý predmet zákazky, definovaný podľa  bodu 2 časti A.1 týchto súťažných podkladov .
          
4   Zdroj  finančných  prostriedkov 
  4.1 Predmet zákazky sa bude financovať prostriedkov EÚ – Operačného programu Bratislavský kraj, Prioritnej osi 1 – Infraštruktúra, Opatrenie 1.1 Regenerácia sídiel, kód výzvy: OPBK/2009/1.1/03 a z vlastných finančných prostriedkov. Úhrada za predmet zákazky  sa uskutoční v eurách bezhotovostným platobným stykom na základe predloženej faktúry s lehotou splatnosti do 90 dní po jej  prevzatí verejným obstarávateľom. Platba bude vykonaná  na základe súpisu vykonaných prác,   odsúhlaseným a podpísaným  verejným obstarávateľom v dvoch etapách – po ukončení stavebných prác a po ukončení sadových úprav. 
	Predpokladaná hodnota zákazky je vo výške 346 529, 10 EUR s DPH. 
  4.3  Verejný obstarávateľ neposkytne preddavky.
    4.4 Podrobné podmienky financovania sú uvedené v časti B.3 Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky.
5      Zmluva  na  uskutočnenie prác 
 5.1.  Podrobné vymedzenie zmluvných  podmienok tvorí časť  B.3 Obchodné podmienky   dodania predmetu zákazky,  B.1 Opis predmetu zákazky  a  B.2 Spôsob určenia ceny.
   5.2  Na predmet zákazky bude uzavretá zmluva o dielo podľa Obchodného zákonníka medzi verejným obstarávateľom  a uchádzačom, ktorého ponuka bola úspešná.
6      Miesto a termín dodania predmetu zákazky
   6.1 Miesto dodania predmetu zákazky: Vlastenecké námestie, Bratislava – Petržalka.
   6.2  Trvanie zmluvy:   najneskôr do 31.12.2011, predpokladaná lehota uskutočnenia stavebných prác je 6 mesiacov od prevzatia staveniska.  
7        Oprávnený ZÁUJEMCA/uchádzač  
   7.1 Ponuku môže predložiť uchádzač, ktorý na trhu uskutočňuje stavebné práce.
   7.2 Uchádzačom môže byť fyzická osoba (alebo právnická osoba) vystupujúca voči verejnému obstarávateľovi samostatne alebo skupina fyzických osôb (alebo právnických osôb) vystupujúcich voči verejnému obstarávateľovi spoločne. Takáto skupina dodávateľov utvorená na uskutočnenie prác a dodávok na požadovaný predmet zákazky, ktorej ponuka bude prijatá verejným obstarávateľom, nemusí vytvoriť do termínu stanoveného na uzatvorenie zmluvy právnu formu. Musí však stanoviť lídra skupiny dodávateľov. Všetci členovia takejto skupiny dodávateľov utvorenej na dodanie predmetu zákazky musia udeliť splnomocnenie jednému z členov skupiny dodávateľov konať v mene všetkých členov skupiny dodávateľov a prijímať pokyny v tomto verejnom obstarávaní, ako aj konať v mene skupiny pre prípad prijatia jej ponuky, podpisu zmluvy a komunikácie/zodpovednosti v procese plnenia zmluvy.
   7.3 Právnická osoba, ktorej zakladateľ, člen alebo spoločník je politická strana alebo politické hnutie, sa verejného obstarávania nesmie zúčastniť.
   7.4 Ak ponuku predloží fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nespĺňa podmienky podľa bodu  7.1 týchto súťažných podkladov, nebude možné takúto ponuku zaradiť do vyhodnotenia a bude zo súťaže vylúčená.
   7.5 Ak ponuku predloží právnická osoba uvedená v bode 7.3 časti A.1 týchto súťažných podkladov, nebude možné takúto ponuku zaradiť do vyhodnotenia a bude zo súťaže vylúčená.
 8    Predloženie ponuky 

8.1 Každý uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku buď samostatne sám za seba alebo ako jeden z členov skupiny. V takomto prípade musí uchádzač na obale ponuky uviesť akej skupiny je členom. Fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá vo svojom mene predloží ponuku, nemôže súčasne predložiť ďalšiu ponuku ako člen skupiny.
  8.2 Uchádzač  predloží ponuku v uzavretom obale podľa bodu  21.1 časti A.1 týchto súťažných podkladov osobne alebo prostredníctvom poštovej zásielky na adresu verejného obstarávateľa a v lehote na predkladanie ponúk podľa bodu 22.1 časti A.1  týchto súťažných podkladov. V prípade, ak uchádzač  predloží ponuku prostredníctvom poštovej zásielky, rozhodujúci je termín doručenia ponuky verejnému  obstarávateľovi.
8.3 Pri osobnom doručení ponuky uchádzačom podľa bodu 8.1 časti A.1  týchto súťažných podkladov, verejný  obstarávateľ vydá uchádzačovi potvrdenie o jej prevzatí s uvedením dátumu, času a miesta prevzatia ponuky.       
 8.4  Administratívne informácie uvedené vo výzve 
           8.4.1 Podmienky na získanie súťažných podkladov: žiadosť o poskytnutie súťažných podkladov musí byť doručená verejnému obstarávateľovi v lehote najneskôr do 21.9.2010   do 15.00 hod. SEČ.       
 
   9    Variantné riešenie

  9.1  Neumožňuje sa predložiť variantné riešenie.
     9.2 Ak súčasťou ponuky bude aj variantné riešenie, variantné riešenie nebude zaradené
   do vyhodnotenia a bude sa naň hľadieť, akoby nebolo predložené.

   10     Platnosť ponuky

   10.1 Ponuky zostávajú platné počas lehoty viazanosti ponúk stanovenej do  5.1.2011.
10.2  Ak bude začatá kontrola postupu verejného obstarávateľa pred uzavretím zmluvy podľa zákona o verejnom obstarávaní a Úrad pre verejné obstarávanie  vydá rozhodnutie o predbežnom opatrení, ktorým pozastaví konanie verejného obstarávateľa, oznámi sa uchádzačom predpokladané predĺženie lehoty viazanosti ponúk.
10.3 Uchádzači sú svojou ponukou viazaní do uplynutia verejným obstarávateľom oznámenej, primerane predĺženej lehoty viazanosti ponúk podľa bodu 10.2 časti A.1 týchto súťažných podkladov.

11     Náklady na ponuku

11.1 Všetky výdavky spojené s prípravou a  predložením ponuky znáša uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi.
  11.2 Ponuky doručené na adresu uvedenú v bode 22.1 časti A.1 týchto súťažných podkladov a predložené v lehote na predkladanie ponúk podľa bodu 22.2 časti A.1 týchto súťažných podkladov sa počas plynutia lehoty viazanosti a po uplynutí lehoty viazanosti ponúk uchádzačom nevracajú. Zostávajú ako súčasť dokumentácie z procesu  verejného obstarávania.

Časť II
Dorozumievanie a vysvetľovanie
12 Dorozumievanie medzi verejným obstarávateľom a záujemcami, resp.    uchádzačmi

12.1 Poskytovanie vysvetlení a iné dorozumievanie (ďalej len „informácie“) medzi verejným obstarávateľom a záujemcom, resp. uchádzačom sa zo strany verejného obstarávateľa bude uskutočňovať písomnou formou.
12.2 Pri poskytnutí informácií napríklad elektronickou poštou, faxom a pod. (ďalej len „elektronické prostriedky“), ktorými nemožno trvalo zachytiť ich obsah, tieto informácie sa doručia aj v písomnej forme, najneskôr do 3 dní odo dňa odoslania informácie elektronickými prostriedkami.
   12.3 Pri zistení rozdielov medzi obsahom informácie bez trvalého zachytenia obsahu    a informácie doručenej v písomnej forme je rozhodujúca písomná forma.

13  vysvetľovanie a doplnenie súťažných podkladov

   13.1 V prípade potreby objasnenia  súťažných  podkladov  alebo iných dokumentov  poskytnutých verejným obstarávateľom v lehote na predkladanie ponúk, môže ktorýkoľvek zo záujemcov podľa bodu 12 časti A.1 týchto súťažných podkladov  písomne požiadať o ich vysvetlenie u zodpovednej osoby verejného obstarávateľa na                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     adrese: 
            Zodpovedná osoba: Mgr. Martina Galabová, tel. č. 02/4464 5384 , č. faxu: 02/4464 5386,             e-mail: galabova@octigon.sk 

  13.2 Za včas doručenú požiadavku uchádzača o vysvetlenie súťažných podkladov sa považuje požiadavka doručená v písomnej forme podľa bodu 13.1 časti A.1 týchto súťažných podkladov najneskôr 6 pracovných dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk.
13.3 Odpoveď na každú požiadavku o vysvetlenie súťažných podkladov, predloženej zo strany ktoréhokoľvek záujemcu, resp. uchádzača podľa bodu 12.2 a 13.2 časti A.1 týchto súťažných podkladov sa preukázateľne oznámi do troch dní od doručenia požiadavky na vysvetlenie všetkým záujemcom, resp. uchádzačom, ktorí prevzali súťažné podklady.
        (Verejný obstarávateľ poskytne odpoveď aj e-mailom, resp. faxom. Uchádzač je povinný najneskôr do 3 dní od doručenia vysvetlenia formou e-mailu potvrdiť jej doručenie späť e-mailom).

    Ohliadka miesta dodania predmetu zákazky
14.1 Uchádzačom sa odporúča vykonať obhliadku miesta dodania predmetu zákazky, aby si         sami overili a získali potrebné informácie, nevyhnutné na prípravu a spracovanie ponuky. Výdavky spojené s obhliadkou miesta dodania predmetu zákazky idú na ťarchu uchádzača.

14.2  Obhliadka miesta dodania predmetu zákazky sa uskutoční dňa 29.9.2010 o 10:00 hod.
Kontaktná osoba pre potvrdenie účasti na obhliadke je Mgr. Martina Galabová, tel:      02/4464 5384.

	Uchádzači, ktorí prejavia záujem o vykonanie obhliadky miesta dodania predmetu zákazky, musia najneskôr do 28.9.2010 do 15:00 hod. ohlásiť svoj záujem u kontaktnej osoby. V prípade, že žiadny uchádzač neprejaví záujem v stanovenom termíne, obhliadka miesta dodania predmetu zákazky sa konať nebude. Verejný obstarávateľ vyhotoví z uskutočnenej obhliadky zápisnicu, ktorú uchádzačom odošle do 3 dní odo dňa konania obhliadky.


Časť III
Príprava ponuky
15       Jazyk ponuky
Celá ponuka, tiež doklady a dokumenty v nej predložené musia byť vyhotovené v slovenskom jazyku alebo českom jazyku.
Ak ponuku predkladá uchádzač so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, musí predložiť doklady, ktorými preukazuje splnenie podmienok účasti uchádzača vo verejnom obstarávaní  v pôvodnom jazyku a súčasne doložené úradným prekladom do slovenského jazyka. To sa netýka dokladov predložených v českom jazyku. V prípade zistenia rozdielov v obsahu predložených dokladov je rozhodujúci preklad v slovenskom  jazyku.
   15.3 Ak uchádzač nesplní požiadavky podľa bodov 15.1 a 15.2 časti A.1 týchto súťažných podkladov bude zo súťaže  vylúčený.
16      Obsah ponuky

  16.1 Uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku. Súčasťou ponuky musia byť doklady a dokumenty požadované vo výzve  a podľa týchto súťažných podkladov v tomto poradí:
       16.1.1 Zoznam všetkých  požadovaných dokumentov, 
       16.1.2 Dokument, v ktorom budú uvedené identifikačné údaje uchádzača (podľa bodu 1.1)  a návrh na plnenie kritéria určeného na hodnotenie ponúk podľa  časti súťažných podkladov A.3 Kritériá na hodnotenie ponúk a pravidlá ich uplatnenia.
       16.1.3  Dokument, v ktorom uchádzač  uvedie cenu  za  predmet zákazky - opísaný v časti „B.1  Opis predmetu zákazky“. Prílohou tohto dokumentu  bude nacenený výkaz výmer, ktorý nenacenený dostane záujemca v rámci súťažných podkladov, v listinnej ako aj v elektronickej verzii. 
                  Uchádzač  (platiteľ  DPH )  celkovú cenu za predmet zákazky, ktorý je opísaný v časti B.1 Opis predmetu zákazky uvedie: cena  bez DPH, sadzba DPH, výška DPH a navrhovaná celková cena s DPH za predmet zákazky v EUR.
       16.1.4 Dokument – čestné vyhlásenie podpísané uchádzačom, alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača, v prípade skupiny dodávateľov musí byť podpísané každým členom skupiny alebo osobou / osobami oprávnenými konať v danej veci za člena skupiny, že akceptuje podmienky predloženej zmluvy o dielo bez výhrad.
       16.1.5 Vyhlásenie uchádzača, že súhlasí s podmienkami uvedenými vo výzve na predkladanie ponúk a v týchto súťažných podkladoch a v ostatných dokumentoch poskytnutých verejným obstarávateľom v lehote na predkladanie ponúk. 
       16.1.6 Vyhlásenie uchádzača o pravdivosti a úplnosti všetkých predložených dokladov a údajov uvedených v ponuke a o tom, že uchádzač súťažným podkladom rozumel.
       16.1.7 Vyhlásenie uchádzača, ktorý je právnickou osobou, že jeho zakladateľom, členom alebo spoločníkom nie je politická strana alebo politické hnutie.
       16.1.8 Doklady a dokumenty, prostredníctvom ktorých uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní - požadované v časti súťažných podkladov A.2 Podmienky účasti uchádzačov. Všetky doklady a dokumenty, súvisiace s plnením § 26 zákona o verejnom obstarávaní, musia byť v ponuke predložené ako originály alebo ich úradne osvedčené kópie nie staršie ako tri mesiace ku dňu predloženia ponúk, pokiaľ nie je uvedené inak.
                 Zoznam takto predložených potvrdení, dokladov a dokumentov bude súčasťou zoznamu podľa bodu 16.1.1 časti A.1 týchto  súťažných podkladov.
       16.1.9  Návrh zmluvy s doplneným návrhom zmluvnej ceny za dodanie požadovaného predmetu zákazky. Návrh zmluvy musí byť doplnený o identifikačné údaje uchádzača a podpísaný uchádzačom alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača.
        16.1.10 V prípade skupiny dodávateľov – vystavenú plnú moc pre jedného z členov skupiny, ktorý bude oprávnený prijímať pokyny za všetkých a konať v mene všetkých ostatných členov skupiny, podpísanú všetkými členmi skupiny alebo osobou, resp. osobami oprávnenými konať v danej veci za každého člena skupiny.
  16.2  Dokumenty podľa bodov 16.1.1 – 16.1.9 časti A.1 týchto súťažných podkladov, ktoré vystavuje uchádzač,  musia byť ním  podpísané alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača, v prípade skupiny dodávateľov musia byť podpísané každým členom skupiny alebo osobou/osobami oprávnenými konať v danej veci za člena skupiny. Dokument podľa bodu 16.1.10 časti A.1 týchto súťažných podkladov musia byť podpísané všetkými členmi skupiny alebo osobou, resp. osobami oprávnenými konať v danej veci za každého člena skupiny.
  16.3	Súčasťou ponuky musia byť všetky doklady podľa bodov 16.1.1  – 16.1.9 časti A.1 týchto súťažných podkladov,  v prípade skupiny dodávateľov aj podľa bodu 16.1.10 časti A.1 týchto súťažných podkladov.
  16.4	Ak uchádzač nesplní požiadavky podľa bodov 16.2 a 16 .3 časti A.1 týchto súťažných podkladov bude z procesu verejného obstarávania vylúčený. 
  16.5 Uchádzač predloží ponuku v uzavretom obale podľa bodu 21 časti A.1 týchto súťažných podkladov osobne alebo poštovou zásielkou na adresu uvedenú v bode 22.1 a v lehote na predkladanie ponúk podľa bodu  22.2 časti A.1 týchto súťažných podkladov . 
 16.6   V prípade, ak uchádzač predloží ponuku prostredníctvom poštovej zásielky, je podľa bodu 22.2  časti A.1 týchto súťažných podkladov rozhodujúci termín doručenia ponuky verejnému  obstarávateľovi.
  16.7  Pri osobnom doručení ponuky uchádzačom na adrese uvedenej v bode 22.1 časti A.1 týchto súťažných podkladov, verejný obstarávateľ vydá uchádzačovi potvrdenie o jej prevzatí s uvedením miesta, dátumu a času prevzatia ponuky.

Splnenie podmienok účasti uchádzačov
       Hodnotenie splnenia podmienok účasti uchádzačov podľa časti  A.2 Podmienky    účasti uchádzačov  bude založené na posúdení: 
17.1 osobného postavenia uchádzača: 
        Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti podľa v § 26 ods. 1 zákona o verejnom   obstarávaní  a preukáže ich podľa § 26 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní predložením originálnych dokladov alebo ich úradne overených kópií:
      17.1.1 výpis z registra trestov alebo rovnocenný doklad vydaný príslušným súdom alebo správnym orgánom v krajine svojho sídla, nie starší ako tri mesiace, že nebol uchádzač ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu 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, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním:
         17.1.1.1  podnikateľ - fyzická  osoba predloží výpis z registra trestov za osobu, na ktorú je vydané živnostenské oprávnenie alebo iné než živnostenské oprávnenie podľa osobitných predpisov,
         17.1.1.2 podnikateľ - právnická osoba predloží výpisy z registra trestov za všetky osoby, ktoré tvoria štatutárny orgán alebo sú členmi štatutárneho orgánu podnikateľa,

    17.1.2 potvrdenie miestne príslušného daňového úradu nie staršie ako tri mesiace, že uchádzač nemá v Slovenskej republike alebo v krajine svojho sídla evidované daňové nedoplatky, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia,  

   17.1.3 potvrdenie príslušného súdu alebo rovnocenný doklad vydaný príslušným súdom alebo správnym orgánom v krajine svojho sídla, nie starší ako tri mesiace že voči uchádzačovi nie je vedené konkurzné konanie, nie je v konkurze, v likvidácii ani nebol proti nemu zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku, predložené potvrdenie musí byť aktuálne a musí ním preukazovať skutočný stav vo vzťahu k termínu, kedy uplynie lehota na predkladanie ponúk,
   17.1.4 potvrdenie Sociálnej poisťovne nie staršie ako tri mesiace v ktorej je uchádzač vedený v evidencii platiteľov sociálneho poistenia a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, že uchádzač nemá evidované nedoplatky poistného na sociálne poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia,
  17.1.5 potvrdenie príslušnej zdravotnej poisťovne alebo zdravotných poisťovní, v ktorých je uchádzač vedený v evidencii platiteľov zdravotného poistenia, nie staršie ako tri mesiace, že uchádzač nemá evidované nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia,
  17.1.6 doklad o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu alebo potvrdenie príslušného orgánu, v ktorom musí byť zapísaný predmet podnikania oprávňujúci uchádzača na dodanie požadovaného predmetu zákazky alebo čestné vyhlásenie podľa predpisov v krajine svojho sídla, že uchádzač je oprávnený na dodanie požadovaného predmetu zákazky,
   17.1.7 Uchádzač zapísaný do zoznamu podnikateľov, ktorí preukázali spôsobilosť na uzavieranie zmlúv vo verejnom obstarávaní, môže podľa § 128 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní  požadované v bodoch 17.1.1 až 17.1.6 časti A.1 týchto súťažných podkladov nahradiť predložením úradne osvedčenej kópie platného potvrdenia o jeho zapísaní do zoznamu podnikateľov podľa zákona o verejnom obstarávaní 
   17.1.8 Ak uchádzač nemá sídlo v Slovenskej republike a krajina jeho sídla nevydáva niektoré z dokladov podľa § 26 ods. 2 zákona  , požadované v bodoch 17. 1.1 až 17.1.6 časti A.1 týchto súťažných podkladov alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, môže ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v krajine jeho sídla.
   17.1.9 Ak má uchádzač sídlo v členskom štáte EÚ  inom ako Slovenská republika a právo tohto členského štátu neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v krajine pôvodu alebo v krajine sídla uchádzača.

   17.2  finančného alebo ekonomického postavenia uchádzača: 

 17.2.1 podľa § 27 ods. 1 písm. a) zákona  - predloženie vyjadrenia banky alebo pobočky zahraničnej banky, ktorým môže byť prísľub banky alebo pobočky zahraničnej banky o poskytnutí úveru.

Verejný obstarávateľ požaduje predloženie vyjadrenie banky alebo pobočky zahraničnej banky o schopnosti uchádzača plniť finančné záväzky.  Vyjadrenie banky predloží uchádzač ako originál alebo úradne overenú kópiu, ktorá nesmie byť ku dňu predkladania dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti staršia ako 3 mesiace. Výpis z účtu sa nepovažuje za potvrdenie banky. Uchádzač predloží požadované vyjadrenia od všetkých bánk, v ktorých má uchádzač vedené účty.
17.2.2 podľa § 27 ods. 1 písm. d) zákona – predloženie prehľadu o celkovom obrate alebo prehľadom o dosiahnutom obrate v oblasti, ktorej sa predmet zákazky týka, najviac za posledné tri hospodárske roky (2007, 2008 a 2009), za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti. 
Verejný obstarávateľ požaduje predloženie prehľadu o dosiahnutom obrate, podpísanom štatutárnym orgánom uchádzača,  v ktorom uchádzač preukáže min. ročný obrat v predmete  zákazky vo výške 660 000,00 EUR (t.j. 19 883 160,00 SKK) za každý uvedený hospodársky rok  2007, 2008 a 2009. Uchádzač požadovaný prehľad podloží výkazom ziskov a strát, resp. výkazov príjmov a výdavkov, za uvedené hospodárske roky 2007, 2008 a 2009.
 17.3  technickej alebo odbornej  spôsobilosti uchádzača 

   17.3.1 podľa  § 28 ods. 1 písm. b) zákona – predloženie zoznamu stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov, doplneným potvrdeniami o uspokojivom vykonaní stavebných prác s uvedením dodávateľov,  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. 

Verejný obstarávateľ požaduje predloženie zoznamu a potvrdení o uspokojivom vykonaní stavebných prác  k min. 3 zmluvám, týkajúcich rovnakého alebo podobného predmetu zákazky (za  rovnaký alebo podobný predmet zákazky sa budú považovať iba stavby a/alebo rekonštrukcie stavieb podľa KS č. 211) uskutočnených za obdobie posledných piatich rokov v min. výške  400 000,00 EUR bez DPH spolu za všetky zmluvy (t.j. 12 050 400,00 SKK bez DPH). 


   17.3.2 podľa § 28 ods.1 písm. g) zákona – predloženie údajov o vzdelaní a odbornej praxi alebo odbornej kvalifikácii riadiacich zamestnancov, osobitne osôb zodpovedných za riadenie stavebných prác:

         Verejný obstarávateľ vyžaduje predloženie:
- dokladu o odbornej spôsobilosti - stavbyvedúci podľa zák. č. 236/2000 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zák. č. 138/1992 Zb. v znení zák. č. 554/2001 o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov s odbornou spôsobilosťou na inžinierske stavby, rovnako budú akceptované osvedčenia vydávané v iných krajinách, akceptované Slovenskou komorou stavebných inžinierov; verejný obstarávateľ uzná ako rovnocenné osvedčenia vydané príslušnými orgánmi členských štátov. Doklad musí byť predložený ako overená fotokópia osvedčenia s originálom odtlačku pečiatky a podpisom odborne spôsobilej osoby a zároveň táto osoba predloží  vyhlásenie, že bude k dispozícii v čase plnenia zmluvy.


   17.3.3 podľa § 29 – predloženie platného certifikátu kvality v zmysle normy EN ISO 9001, ktorého je záujemca držiteľom pre ním vykonávané činnosti týkajúcich sa predmetu zákazky, resp. predloženie iných dôkazov o opatreniach na zabezpečenie kvality. Verejný obstarávateľ uzná ako rovnocenné certifikáty vydané príslušnými orgánmi členských štátov.

17.3.4 podľa § 30 – predloženie platného certifikátu kvality v zmysle normy EN ISO 14001, ktorého je záujemca držiteľom pre ním vykonávané činnosti, resp. predloženie iných dôkazov o opatreniach environmentálneho riadenia. Verejný obstarávateľ uzná ako rovnocenné certifikáty vydané príslušnými orgánmi členských štátov.


18 Zábezpeka ponuky
 
      18.1 Zábezpeka ponuky sa nevyžaduje.
Mena a ceny uvádzané v ponuke

	Navrhovaná zmluvná cena musí byť stanovená podľa   zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky  MF SR č. 87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách.

	Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena na uskutočnenie prác na požadovaný predmet zákazky, uvedená v ponuke uchádzača,   bude vyjadrená v mene €.   


	Uchádzač navrhovanú zmluvnú cenu uvedie v zložení:


	navrhovaná zmluvná cena bez DPH,


	sadzba DPH a výška DPH,


	navrhovaná zmluvná cena vrátane DPH.

    
   19.4 Navrhovaná  zmluvná cena v € bez DPH bude obsahovať cenu  za uskutočnenie     všetkých prác vrátane stavebných výrobkov, resp. tovarov a  súvisiacich služieb , t.j.  musí zahŕňať všetky náklady súvisiace s uskutočnením predmetu zákazky, opísaným  v časti B.1 Opis predmetu zákazky týchto súťažných podkladov. 




 20      Vyhotovenie ponuky

     20.1 Ponuka musí byť vyhotovená v písomnej forme a to písacím strojom alebo tlačiarňou počítača, perom s nezmazateľným atramentom a pod. Ponuka musí byť  zviazaná vcelku, bez možnosti svojvoľnej výmeny jednotlivých častí. Obsah ponuky musí byť pre fyzickú osobu čitateľný.
    20.2 Doklady a dokumenty tvoriace obsah ponuky, požadované vo výzve a v týchto súťažných podkladoch  musia byť v ponuke predložené ako originály alebo ich úradne osvedčené kópie.
     20.3 Dokument – ocenený výkaz výmer, predkladaný zo strany uchádzača, musí obsahovať totožné údaje s nenaceneným výkazom výmer, tak, ako ich uviedol verejný obstarávateľ  v rámci  v súťažných podkladov. 

Časť IV
Predkladanie ponúk
21       Označenie obalov  ponúk

    21.1 Uchádzač  vloží ponuku do samostatnej nepriehľadnej obálky. Obálka ponuky musí byť uzatvorená, zabezpečená proti nežiaducemu  poškodeniu, resp. otvoreniu a označená požadovanými údajmi podľa bodu 21.2  časti A.1 týchto  súťažných podkladov.
    21.2 Na obálke ponuky musia byť uvedené nasledovné údaje:
    21.2.1 adresa kontaktného miesta uvedená v bode 1.1 časti A.1 týchto súťažných podkladov (Octigon, a.s., Apollo Business Centrum II, blok E, Prievozská 4D, 821 09 Bratislava),
         21.2.2 adresa uchádzača (jeho obchodné meno a adresa sídla alebo miesta podnikania),
         21.2.3  označenie : „Verejné obstarávanie – neotvárať“;
                     heslo: „Revitalizácia Vlasteneckého námestia“. 

22    Miesto a lehota na predkladanie ponúk

   22.1 Ponuky  uchádzačov je potrebné doručiť na kontaktné miesto na  adresu:    Octigon, a.s., Apollo Business Centrum II, blok E, Prievozská 4D, 821 09 Bratislava.
 22.2 Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa 5.10.2010 do 14.00   hod. SEČ. 
  22.3 Ponuka uchádzača, predložená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk uvedenej v bode 22.2 časti A.1 týchto súťažných podkladov bude uchádzačovi vrátená neotvorená.

Doplnenie, zmena a odvolanie ponuky
23.1 Uchádzač môže predloženú ponuku dodatočne doplniť, zmeniť alebo odvolať do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk podľa bodu 22.2 časti A.1 týchto súťažných podkladov.
 
	  Doplnenie alebo zmenu ponuky je možné vykonať odvolaním pôvodnej ponuky na  základe písomnej žiadosti uchádzača, zaslanej prostredníctvom poštovej zásielky alebo doručenej osobne uchádzačom alebo splnomocnenou osobou uchádzača na adresu podľa bodu 22.1 časti A.1 týchto súťažných podkladov a doručením novej ponuky v lehote na predkladanie ponúk podľa bodu 22.2 časti A.1 týchto súťažných podkladov a na adresu podľa bodu 22.1 časti A.1 týchto súťažných podkladov.


	V súlade s § 34 ods. 12 zákona verejný  obstarávateľ v prípade nevyhnutnosti doplní  informácie uvedené  v súťažných podkladoch , ktoré preukázateľne oznámi súčasne všetkým záujemcom najneskôr šesť dní pred uplynutím lehoty na predkladanie  ponúk. Tieto informácie nesmú byť v rozpore s výzvou .



Časť V
Otváranie a vyhodnotenie ponúk
24        Otváranie obálok s ponukami
24.1 Otváranie obálok s ponukami sa uskutoční dňa 5.10.2010 o 15.00 hod. SEČ na adrese kontaktného miesta: Octigon, a.s., Apollo Business Centrum II, blok E, Prievozská 4D, 821 09 Bratislava.
 
24.2 Na otváraní ponúk sa môže zúčastniť každý uchádzač, ktorý predložil ponuku v lehote na predkladanie ponúk. Uchádzač môže byť zastúpený osobou oprávnenou zúčastniť sa na otváraní ponúk za uchádzača. Uchádzač (fyzická osoba), štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu uchádzača  (právnická osoba) sa preukáže na otváraní ponúk preukazom totožnosti a kópiou dokladu uchádzača o oprávnení podnikať. Poverený zástupca uchádzača sa preukáže preukazom totožnosti, kópiou dokladu uchádzača o oprávnení podnikať a splnomocnením na zastupovanie.
24.3 Na otváraní ponúk komisia zverejní obchodné mená, sídla alebo miesta podnikania všetkých uchádzačov, ktorých ponuky boli doručené v lehote na predkladanie ponúk na adresu uvedenú na doručenie ponúk v týchto súťažných podkladoch a ich návrhy na plnenie kritérií, určených verejným obstarávateľom na vyhodnotenie ponúk, ktoré sa dajú vyjadriť číslicou. Ostatné údaje uvedené v ponuke sa nezverejňujú. Každá otvorená ponuka bude komisiou označená poradovým číslom v tom poradí, v akom bola predložená.
24.4 Verejný obstarávateľ do piatich dní odo dňa otvárania ponúk pošle všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuky v lehote na predkladanie ponúk, zápisnicu z otvárania ponúk. Táto zápisnica bude obsahovať obchodné mená,  sídla alebo miesta podnikania všetkých uchádzačov, ktorých ponuky boli doručené v lehote na predkladanie ponúk  na adresu uvedenú na doručenie ponúk v týchto súťažných podkladoch a ich návrhy na plnenie kritérií, určených verejným obstarávateľom na hodnotenie ponúk, ktoré sa dajú vyjadriť číslicou. 

25        Dôvernosť procesu verejného obstarávania

25.1 Informácie, týkajúce sa preskúmania, vysvetlenia, vyhodnotenia, vzájomného porovnania ponúk a odporúčaní prijatia ponuky sú dôverné. Členovia komisie na vyhodnotenie ponúk a zodpovedné osoby verejného obstarávateľa  nesmú počas prebiehajúceho procesu verejného obstarávania  poskytnúť alebo zverejniť uvedené informácie ani uchádzačom, ani žiadnym iným osobám.

25.2 Informácie, ktoré uchádzač v ponuke označí za dôverné, nebudú zverejnené, okrem údajov podľa bodu 24.4 časti A.1 týchto súťažných podkladov.


26       Preskúmanie ponúk

26.1 Do procesu vyhodnocovania ponúk budú zaradené tie ponuky, ktoré:
26.1.1  obsahujú náležitosti určené v bode 16 časti A.1  týchto súťažných podkladov, 
26.1.2 zodpovedajú požiadavkám a podmienkam uvedeným vo výzve a v týchto súťažných podkladoch.
26.2 Platnou ponukou je ponuka, ktorá zároveň neobsahuje žiadne obmedzenia alebo výhrady, ktoré sú v  rozpore s požiadavkami a podmienkami uvedenými verejným obstarávateľom vo výzve a v týchto súťažných podkladoch. 
  26.3 Ponuka uchádzača, ktorá nebude spĺňať požiadavky verejného obstarávateľa podľa bodov 26.1.1 a 26.1.2 časti A.1 týchto súťažných podkladov  bude z verejného obstarávania  vylúčená. 
      26.3.1   Uchádzačovi bude písomne oznámené vylúčenie jeho ponuky z procesu verejného obstarávania  s uvedením dôvodu jej vylúčenia.


27         Oprava chýb

27.1  Zrejmé matematické chyby, zistené pri vyhodnocovaní ponúk budú opravené     v prípade: 
27.1.1 rozdielu medzi sumou uvedenou číslom a sumou uvedenou slovom; platiť bude  suma uvedená slovom,
27.1.2 preukázateľne hrubej chyby  v desatinnej čiarke; platiť bude celková cena položky tak ako je uvedená a opraví sa len desatinná čiarka,
27.1.3 nesprávne spočítanej sumy vo vzájomnom súčte alebo medzisúčte jednotlivých položiek  predmetu zákazky ; platiť bude správny súčet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
	O každej vykonanej oprave bude uchádzač bezodkladne upovedomený. Bude požiadaný o predloženie písomného súhlasu s vykonanou opravou v časti ponuky, týkajúcej sa návrhu na plnenie kritéria  určeného na hodnotenie ponúk.


	Z procesu vyhodnocovania bude vylúčená ponuka uchádzača:

       27.3.1 ak uchádzač neakceptuje opravenú sumu alebo,
       27.3.2 ak uchádzač nepredloží písomný súhlas s vykonanou opravou podľa bodu týchto súťažných podkladov v lehote 3 pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti o predloženie písomného súhlasu s vykonanou opravou.

27.4 Uchádzač bude upovedomený o vylúčení jeho ponuky z procesu verejného  obstarávania s uvedením dôvodu vylúčenia.

28      Vysvetľovanie ponúk
28.1 Uchádzač môže byť požiadaný o písomné vysvetlenie svojej ponuky. Nesmie však byť vyzývaný a ani nesmie byť prijatá ponuka uchádzača na zmenu, ktorou by sa ponuka zvýhodnila. Za zmenu ponuky sa nepovažuje odstránenie zrejmých chýb v písaní a počítaní.
            28.2 Uchádzač bude upovedomený o vylúčení jeho ponuky s uvedením dôvodu vylúčenia.

29        Mena na vyhodnotenie ponúk
29.1  Ceny uvedené v  ponukách uchádzačov sa budú vyhodnocovať v eurách.
	
30       Hodnotenie ponúk
30.1 Poradie ponúk bude vyhodnotené v zmysle časti A.3 Kritériá na hodnotenie ponúk a pravidlá ich uplatnenia. 



Časť VI
Prijatie zmluvy
31     Oznámenie  o výsledku vyhodnotenia ponúk 
  31.1 Verejný obstarávateľ po vyhodnotení ponúk úspešnému uchádzačovi písomne  oznámi, že jeho ponuka sa prijíma. 
  31.2 Neúspešným uchádzačom písomne  oznámi, že neuspeli a uvedie dôvody neprijatia  ich ponuky, pre ktoré ich ponuka nebola prijatá.
  31.3 V prípade, ak verejný obstarávateľ zruší použitý postup zadávania zákazky, upovedomí o tejto skutočnosti všetkých uchádzačov a uvedie dôvody. Súčasne oznámi postup, ktorý použije pri zadávaní zákazky na pôvodný predmet zákazky.

32    Prijatie zmluvy
  Zmluva o dielo   bude uzavretá  podľa Obchodného zákonníka a v súlade s § 99 ods. 1 písm. h) zákona o verejnom obstarávaní  s úspešným uchádzačom v lehote viazanosti ponúk. 

   

     
Časť VII
Revízne postupy

Úrad, v ktorom možno získať informácie o revíznych postupoch:

 33.1   Úrad pre verejné obstarávanie, IČO: 31 797 903, Dunajská 68, P. O. Box 58, 820 04 Bratislava 24, Slovenská republika, tel. č.: 02/50 26 42 18, fax: 02/50 26 42 19, internetová adresa: www.uvo.gov.sk.

	Uchádzač podľa § 140 ods. 1 písm. a)  zákona o verejnom obstarávaní  nemôže podať námietky pri zadávaní podprahovej zákazky  okrem námietok  podľa § 137 ods. 2 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní .
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A.2 PODMIENKY ÚČASTI VO VEREJNOM OBSTARÁVANÍ

Podmienky účasti vo verejnom obstarávaní, týkajúce sa osobného postavenia, finančného a ekonomického postavenia, technickej alebo odbornej spôsobilosti a zabezpečenia  kvality stanovené v súlade s § 32 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 282/2006 Z.z. a zákona č. 102/2007 Z.z., zákona č. 232/2008 Z.z. a zákona č. 442/2008 Z.z. a zákona č. 213/2009 Z. z. a zákona č. 289/2009 Z. z. a zákona 402/2009 Z. z. a zákona 503/2009 Z. z.      ( ďalej len „zákon“): 
Podmienky účasti vo verejnom obstarávaní, týkajúce sa osobného postavenia uchádzača

Uchádzač musí spĺňať podmienky, týkajúce sa osobného postavenia podľa § 26 ods. 1 zákona  a preukáže ich podľa § 26 ods. 2, resp. ods. 3 alebo ods. 4 zákona     predložením originálnych dokladov alebo ich úradne overených kópií, požadovaných v bodoch 1.1  až  1.10:
            1.1 výpis z registra trestov alebo rovnocenný doklad vydaný príslušným súdom alebo správnym orgánom v krajine svojho sídla, nie starší ako tri mesiace, že nebol uchádzač ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu 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, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním:
1.1.1  podnikateľ - fyzická  osoba predloží výpis z registra trestov za osobu, na ktorú je vydané živnostenské oprávnenie alebo iné než živnostenské oprávnenie podľa osobitných predpisov,
  1.1.2       podnikateľ - právnická osoba predloží výpisy z registra trestov za všetky osoby, ktoré tvoria štatutárny orgán alebo sú členmi štatutárneho orgánu podnikateľa,
1.2 potvrdenie príslušného súdu alebo rovnocenný doklad vydaný príslušným súdom alebo správnym orgánom v krajine svojho sídla, nie starší ako tri mesiace, že voči uchádzačovi nie je vedené konkurzné konanie, nie je v konkurze, v likvidácii ani nebol proti nemu zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku, predložené potvrdenie musí byť aktuálne a musí ním preukazovať skutočný stav vo vzťahu k termínu, kedy uplynie lehota na predkladanie ponúk,
1.3 potvrdenie Sociálnej poisťovne v ktorej je uchádzač vedený v evidencii platiteľov sociálneho poistenia a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, nie staršie ako tri mesiace že uchádzač nemá evidované nedoplatky poistného na sociálne poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia,
1.4 potvrdenie príslušnej zdravotnej poisťovne alebo zdravotných poisťovní, v ktorých je uchádzač vedený v evidencii platiteľov zdravotného poistenia, nie staršie ako tri mesiace, že uchádzač nemá evidované nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia,
1.5 potvrdenie miestne príslušného daňového úradu nie staršie ako tri mesiace, že uchádzač nemá v Slovenskej republike alebo v krajine svojho sídla evidované daňové nedoplatky, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia,
1.6  doklad o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu alebo potvrdenie príslušného orgánu, v ktorom musí byť zapísaný predmet podnikania oprávňujúci uchádzača na dodanie požadovaného predmetu zákazky alebo čestné vyhlásenie podľa predpisov v krajine svojho sídla, že uchádzač je oprávnený na dodanie požadovaného predmetu zákazky,
   1.6.1 výpis zo živnostenského registra (napríklad podnikateľ - fyzická osoba, podnikateľ -    príspevková organizácia),
   1.6.2 výpis z obchodného registra (napríklad podnikateľ - právnická osoba, podnikateľ -  fyzická osoba zapísaná v obchodnom registri),
   1.6.3 iné než živnostenské oprávnenie, vydané podľa osobitných predpisov,
   1.6.4 Tento doklad predloží uchádzač v svojej ponuke aj v prípade, že bude postupovať podľa bodu 1.7 časti A.2 týchto súťažných podkladov,
1.7 Uchádzač zapísaný do zoznamu podnikateľov, ktorí preukázali spôsobilosť na uzavieranie zmlúv vo verejnom obstarávaní, môže podľa § 128 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní  požadované v bodoch 1.1 až 1.6 nahradiť predložením úradne osvedčenej kópie platného potvrdenia o jeho zapísaní do zoznamu podnikateľov podľa zákona o verejnom obstarávaní. Ak uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti spôsobom uvedeným v § 128 ods. 1 zákona, treba postupovať zároveň v zmysle § 155 ods. 8 písm. a) zákona. Ak uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti podľa § 128 ods. 1 zákona, v tom prípade treba predložiť aj platný doklad o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce, alebo poskytovať službu 
1.8 Ak uchádzač nemá sídlo v Slovenskej republike a krajina jeho sídla nevydáva niektoré z dokladov podľa §26 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní , požadované v bodoch 1.1 až 1.6 týchto súťažných podkladov alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, môže ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v krajine jeho sídla.
1.9 Ak má uchádzač sídlo v členskom štáte EÚ  inom ako Slovenská republika a právo tohto členského štátu neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v krajine pôvodu alebo v krajine sídla uchádzača.
1.10 Na preukázanie splnenia podmienok účasti vo verejnom obstarávaní, týkajúce sa osobného postavenia uchádzačov, musí uchádzač v ponuke predložiť všetky doklady podľa bodu 1.1 až 1.6 týchto súťažných podkladov, alebo doklad podľa bodu 1.8 týchto súťažných podkladov, prípadne aj podľa bodu 1.9 týchto súťažných podkladov. 
1.11 Potvrdenia, doklady a iné dokumenty tvoriace ponuku, požadované vo výzve a v týchto súťažných podkladoch, musia byť v ponuke predložené ako originály alebo ich úradne overené  kópie nie staršie ako tri mesiace ku dňu predloženia ponúk.
Podmienky účasti vo verejnom obstarávaní, týkajúce sa finančného a ekonomického postavenia uchádzača.
Uchádzač preukáže svoje finančné a ekonomické postavenie podľa :
2.1 podľa § 27 ods. 1 písm. a) zákona  - predloženie vyjadrenia banky alebo pobočky zahraničnej banky, ktorým môže byť prísľub banky alebo pobočky zahraničnej banky o poskytnutí úveru.

Verejný obstarávateľ požaduje predloženie vyjadrenie banky alebo pobočky zahraničnej banky o schopnosti uchádzača plniť finančné záväzky.  Vyjadrenie banky predloží uchádzač ako originál alebo úradne overenú kópiu, ktorá nesmie byť ku dňu predkladania dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti staršia ako 3 mesiace. Výpis z účtu sa nepovažuje za potvrdenie banky. Uchádzač predloží požadované vyjadrenia od všetkých bánk, v ktorých má uchádzač vedené účty..
2.2 podľa § 27 ods. 1 písm. d) zákona – predloženie prehľadu o celkovom obrate alebo prehľadom o dosiahnutom obrate v oblasti, ktorej sa predmet zákazky týka, najviac za posledné tri hospodárske roky (2007, 2008 a 2009), za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti. 
Verejný obstarávateľ požaduje predloženie prehľadu o dosiahnutom obrate, podpísanom štatutárnym orgánom uchádzača,  v ktorom uchádzač preukáže min. ročný obrat v predmete  zákazky vo výške 660 000,00 EUR (t.j. 19 883 160,00 SKK) za každý uvedený hospodársky rok  2007, 2008 a 2009. Uchádzač požadovaný prehľad podloží výkazom ziskov a strát, resp. výkazov príjmov a výdavkov, za uvedené hospodárske roky 2007, 2008 a 2009.

Podmienky účasti vo verejnom obstarávaní, týkajúce sa technickej alebo odbornej spôsobilosti uchádzača 
Uchádzač preukáže svoju technickú a odbornú spôsobilosť 
3.1 podľa  § 28 ods. 1 písm. b) zákona – predloženie zoznamu stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov, doplneným potvrdeniami o uspokojivom vykonaní stavebných prác s uvedením dodávateľov,  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. 

Verejný obstarávateľ požaduje predloženie zoznamu a potvrdení o uspokojivom vykonaní stavebných prác  k min. 3 zmluvám, týkajúcich rovnakého alebo podobného predmetu zákazky (za  rovnaký alebo podobný predmet zákazky sa budú považovať iba stavby a/alebo rekonštrukcie stavieb podľa KS č. 211) uskutočnených za obdobie posledných piatich rokov v min. výške  400 000,00 EUR bez DPH spolu za všetky zmluvy (t.j. 12 050 400,00 SKK bez DPH).


   3.2  podľa § 28 ods.1 písm. g) zákona – predloženie údajov o vzdelaní a odbornej praxi alebo odbornej kvalifikácii riadiacich zamestnancov, osobitne osôb zodpovedných za riadenie stavebných prác:

         Verejný obstarávateľ vyžaduje predloženie:
- doklad o odbornej spôsobilosti - stavbyvedúci podľa zák. č. 236/2000 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zák. č. 138/1992 Zb. v znení zák. č. 554/2001 o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov s odbornou spôsobilosťou na inžinierske stavby, rovnako budú akceptované osvedčenia vydávané v iných krajinách, akceptované Slovenskou komorou stavebných inžinierov; verejný obstarávateľ uzná ako rovnocenné osvedčenia vydané príslušnými orgánmi členských štátov. Doklad musí byť predložený ako overená fotokópia osvedčenia s originálom odtlačku pečiatky a podpisom odborne spôsobilej osoby a zároveň táto osoba predloží  vyhlásenie, že bude k dispozícii v čase plnenia zmluvy.

3.3 podľa § 29 – predloženie platného certifikátu kvality v zmysle normy EN ISO 9001, ktorého je záujemca držiteľom pre ním vykonávané činnosti týkajúcich sa predmetu zákazky, resp. predloženie iných dôkazov o opatreniach na zabezpečenie kvality. Verejný obstarávateľ uzná ako rovnocenné certifikáty vydané príslušnými orgánmi členských štátov.

3.4 podľa § 30 – predloženie platného certifikátu kvality v zmysle normy EN ISO 14001, ktorého je záujemca držiteľom pre ním vykonávané činnosti, resp. predloženie iných dôkazov o opatreniach environmentálneho riadenia. Verejný obstarávateľ uzná ako rovnocenné certifikáty vydané príslušnými orgánmi členských štátov.
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A.3 KRITÉRIÁ NA HODNOTENIE PONÚK A PRAVIDLÁ ICH UPLATNENIA

1  Posudzovanie splnenia podmienok účasti  uchádzača 

1.1 Verejný obstarávateľ posúdi splnenie podmienok účasti uchádzača  v procese verejného obstarávania v súlade s výzvou  a súťažnými podkladmi. 
1.2  Splnenie podmienok účasti bude posudzované na základe predloženia požadovaných dokumentov a dokladov, poskytnutých informácií, ktoré  požaduje verejný obstarávateľ vo výzve   a v súťažných podkladoch.
1.3 Verejný obstarávateľ môže požiadať uchádzača o vysvetlenie alebo o doplnenie predložených dokladov.
1.4   Verejný obstarávateľ bude splnenie podmienok účasti hodnotiť  slovne : Splnil – áno, nesplnil – nie   pri posudzovaní každého požadovaného dokumentu. 
1.5  Verejný obstarávateľ vylúči z procesu verejného obstarávania uchádzača, ak 
       a) nesplnil podmienky účasti,
          b) predložil neplatné doklady,
          c) nepredložil požadované doklady alebo informácie alebo
           d) poskytol nepravdivé informácie alebo skreslené informácie.
      1.5.1 Podľa § 33 ods. 5 zákona  neplatnými dokladmi sú :
            a) ktorým uplynula lehota platnosti,
            b) ktoré sú neúplné alebo
            c) ktoré sú poškodené, nečitateľné alebo pozmenené.
 1.2   Ak nastanú okolnosti podľa bodu 1.5  časti A.3 týchto súťažných podkladov ,  verejný obstarávateľ  bezodkladne  písomne upovedomí uchádzača  o jeho vylúčení s uvedením dôvodu vylúčenia z procesu verejného obstarávania.

2  Stanovenie kritéria na vyhodnotenie ponúk uchádzačov 
 2.1 Verejný obstarávateľ stanovil jediné kritérium na vyhodnotenie ponúk: najnižšia cena.
    2.1.1   Kritérium na vyhodnotenie ponúk bolo uvedené vo výzve  na predloženie ponuky, t.j. najnižšia celková cena v EUR s DPH.  
2.2 Úspešný uchádzač bude ten, ktorého výsledná ponuka bude najnižšia (v EUR s DPH)  za dodanie predmetu zákazky. Pri ostatných uchádzačoch, ktorých ponuky neboli vylúčené, sa určí poradie podľa výšky ponúkanej ceny od najnižšej po najvyššiu. 
3   Cenu uvádzať v členení: Cena bez DPH, výška a sadzba DPH a cena spolu s DPH v EUR. 
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B.1 OPIS PREDMETU ZÁKAZKY
Hlavné aktivity
SO 1 Spevnené plochy
Objekt SO-1 Spevnené plochy rieši rekonštrukciu spevnených plôch námestia. Rekonštrukcia pozostáva z výmeny všetkých vrstiev konštrukcie chodníka a osadení obrubníkov, tak aby vyhoveli príslušným STN a zriadenia odvodnenia. Povrch je navrhnutý z betónovej dlažby.
Navrhnuté riešenie nepredstavuje bariéry pre imobilných. Pre zrakovo postihnutých budú slúžiť ako vodiace línie obrubníky – okraje plôch. Smerové a výškové vedenie vychádza z existujúcich pomerov a konfigurácie terénu. Výškovo je spádovanie riešené smerom od objektov k zelenému pásu a pozdĺžne od stredu smerom von z územia. Šírka peších komunikácií je rôzna – hlavné ťahy majú šírku 4,40 a 3,15 m.
Odvodnenie plôch je zabezpečené priečnym a pozdĺžnym sklonom a odvedením vôd do vsakovacieho drénu vytvoreného v línii zeleného pásu. Drenážny systém má aj akumulačnú schopnosť. Odvodnenie pláne s je zrealizované vyspádovaním vrstvy štrkodrvy. Odvodnenie svahov zemného telesa je odvedené do terénu.
Konštrukcia vozovky na komunikáciách vzhľadom na predpokladané dopravné zaťaženie má nasledovné zloženie: Chodník
- betónová dlažba STN 73 6131
- podsyp fr. 4-8 mm
- štrkodrva fr. 0-32 STN 73 6126
- štrkopiesok STN 73 6126

SO 2 Sadovnícke úpravy
Koncepcia riešenia sadovníckych úprav vychádza z celkového architektonického riešenia Vlasteneckého námestia. Návrh plôch zelene je v prvom rade prispôsobený podmienkam terénu a rešpektuje funkčnú náplň jednotlivých priestorov. Zároveň rešpektuje aj požiadavku investora o zachovanie čo najväčšej výmery zelene. Na kompozícii výsadieb sa odrazila aj skutočnosť, že v území sa nachádza veľké množstvo inžinierskych sietí. Riešenie plôch zelene na veľmi frekventovaných plochách, ku ktorým patrí aj Vlastenecké nám., je problematické, pretože sú atakované množstvom prechádzajúcich ľudí. Najviac sú zraniteľné trávnikové plochy a to hlavne v miestach, kde sa stretáva niekoľko komunikačných ťahov. Navrhované kompozičné riešenie minimalizuje možnosti znehodnocovania zelených plôch tak, že centrálna časť úpravy, ktorá bude najviac ohrozovaná pohybom ľudí je umiestnená v tzv. vyvýšených záhonoch v úrovni 40 cm nad okolitý terén. Rohové časti zelených plôch a plochy so stromoradím sú upravené zahustenou výsadbou kríkov, ktorá tvorí prirodzenú bariéru pohybu chodcov. Osou celej úpravy je stromoradie, ktoré je pokračovaním stromoradia z Wolkrovej ul. a smeruje zo severnej strany námestia južne k Rusoveckej ceste. Bude ho tvoriť 11 stromov, ktoré budú umiestnené v 6 novovytvorených plochách (každá s výmerou 39 m2). Tieto plochy budú v celej výmere vysadené nízkymi kríkmi, aby sa zamedzilo prechádzaniu chodcov. Centrálnu časť úpravy tvorí 5 novovytvorených vyvýšených záhonov. Tieto budú vysadené atraktívnou kombináciou pôdopokryvných ruží hustého kompaktného vzrastu a trvaliek. V každom záhone bude umiestnený aj jeden strom s menšou guľatou korunou. Existujúce plochy zelene budú zrevitalizované, doplnené o výsadby stromov a okrasných kríkov a bude na nich založený nový trávnik. Priestorové rozloženie výsadieb (kompaktné plochy zahustenej výsadby), parametre použitého rastlinného materiálu (kontajnerovaný materiál, odrastené stromy, trávny koberec) a technologický postup založenia (zahustená výsadba, netkaná mulcovacia textília, mulcovacia kôra) zodpovedajú požiadavkám racionálnej údržby. Kompozičné riešenie sadovníckych úprav a celého záujmového územia je znázornené na výkrese č.2 v časti Súhrnná technická správa tejto dokumentácie.
Výber rastlinného materiálu musí v prvom rade vychádzať z priestorových možností a celkových vlastností stanovišťa. V súčasti sa na ploche nachádza 21 stromov, z ktorých je potrebné asanovať dreviny rastúce na inžinierskych sieťach, invázne druhy a poškodené, deformované dreviny (zoznam jestvujúcich stromov je súčasťou tejto správy, stromy sú aj poradovými číslami vyznačené na výkrese c. 1 v časti Súhrnná technická správa).


SO 3 Verejné osvetlenie
Navrhované pešie komunikácie a oddychový priestor sa v zmysle STN TR 13201-1,2 zaradujú do súboru situácií osvetlenia E2 s triedou osvetlenia S4. Požadované parametre - priemerná udržiavaná hodnota horizontálnej  svetlenosti = 5 lx. Osvetlenie týchto komunikácií je navrhované svietidlami guľovými opálovými, priemeru 500 mm so zdrojom 1 x 80 (125) W HME na driek parkových stožiarov výšky 4 m. Osvetlenosť pri dosiahnutých rozpätiach stožiarov zodpovedá uvedeným požiadavkám. Navrhované je osadenie 10 ks stožiarov do chodníkov vo vzdialenosti 0,25 m od obrubníkov. Základy stožiarov budú monolitické, betónové. Rozvody VO k stožiarom sú navrhované káblom CYKY 4B x 10, s napojením na jestvujúce zariadenie VO. Svietidlá na stožiaroch sa pripoja zo stožiarových rozvodníc GURO v drieku stožiarov káblom CYKY 3Cx1.5. Systém je budovaný s možnosťou napojenia z dvoch strán. Káble sa uložia v zemine vo voľnom výkope do pieskového lôžka a chránia sa tehlovým zákrytom a výstražnou fóliou v chodníkoch hĺbke min. 35 cm, v zeleni 70 cm. Pri križovaní iných inžinierskych sietí sa káble zatiahnu do ochranných HD PE rúr F 110 cm. Pred realizačnými prácami je potrebné overiť a vytýčiť podzemné inžinierske siete ich správcami a v prípade kolízie trasovanie VO korigovať. Spínanie nového osvetlenia bude jednotné so spínaním celej sústavy osvetlenia Bratislavy systémom cez HDO. Uzemňovacia sústava spoločného uzemnenia nulovacieho vodiča a ochrany pred bleskom je navrhnutá
priebežným zemniacim pásikom FeZn 30/4 mm vo výkope pre kábel. Zemný odpor uzemnenia nemá byt väčší ako 15 Ω. Povrch stožiarov bude upravený farbou v odtieňoch ako ostatné prvky malej architektúry.

SO 4 Prvky malej architektúry
V rámci revitalizácie priestoru Vlasteneckého nám. budú osadené nové prvky malej architektúry – lavičky a smetné koše. Navrhované sú lavičky a smetné koše zo sortimentu výrobcu KARIM (dodávateľ DEXTRADE Žilina, s.r.o.). Lavičky s operadlom PARIS AU 900P budú osadené v centrálnom priestore pri vyvýšených záhonoch, spolu 5 ks. Lavičky budú osadené tak, aby sa stred dlhšej strany lavičky nachádzal v strede susediaceho oporného múrika. Ďalšie lavičky budú osadené v línii stromoradie a to lavičky bez operadla PARIS AU 910P, spolu 3 ks. Osadené budú tak, aby sa stred dlhšej strany lavičky nachádzal v strede kratšej strany záhonu. Oba typy lavičiek majú dĺžku 1,80 m, konštrukcia je kovová, sedacia časť, resp. operadlo je z borovicového dreva. Povrch je upravený vypaľovanou práškovou farbou resp. lazúrou na drevo. Na ploche námestia budú umiestnené aj odpadkové koše so stĺpikom a strieškou AU 055C, celkom 3 ks. Ich dizajn je príbuzný dizajnu lavičiek, rovnako ide o kombináciu kovu a dreva, povrch je upravený vypaľovanou práškovou farbou, resp. lazúrou na drevo. Výška koša je 1,070 m, šírka 0,550 x 0,395 m, objem zbernej nádoby je 35 l. Jednotlivé prvky budú uchytené do betónových základových pätiek kotviacimi skrutkami do betónu (M8, M10). Na základe požiadaviek Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska (ÚNSS) budú lavičky a smetné koše upravené kovovou zarážkou na slepeckú palicu vo výške max. 10 cm od zeme. V rámci úprav bude osadená aj jedna sklopná parkovacia zábrana a to hranatý stĺpik. Stĺpik je vyrobený z ocele, je pozinkovaný. Pätka (190x190 mm) sa upevňuje na podklad hmoždinkami. Pred nárazom na cestu chránia stĺpiky a oblúky gumové nárazníky. Zábrany majú lamelové zámky s krytkou proti vniknutiu nečistôt. Kľúč je potrebný iba na uvoľnenie a sklopenie stĺpikov. Pri postavení sa stĺpiky automaticky uzamknú. Lavičky, smetné koše a stožiare verejného osvetlenia a kovové zabraňovacie stĺpiky budú upravené v jednotnom farebnom prevedení. Navrhované sú žlté alebo červené odtiene – RAL 1021, 1028, 2002 alebo 3000.

Verejný obstarávateľ predkladá projektovú dokumentáciu a nenacenený výkaz výmer na elektronicky na CD ako prílohu k týmto súťažným podkladom. 

V prípade ak sa v opise predmetu zákazky nachádza odkaz na konkrétneho výrobcu alebo konkrétny výrobok, uchádzač môže použiť jeho ekvivalent.
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B.2 SPÔSOB URČENIA CENY

 Verejný  obstarávateľ v rámci  týchto  súťažných podkladov poskytol  záujemcom      v písomnej forme : 

   1.1 Neocenený zoznam položiek požadovanej zákazky s uvedením množstva (počtu merných jednotiek) potrebného na určenie ceny za uskutočnenie prác,  dodávok a montáže stavebných výrobkov, tovarov vrátane  súvisiacich služieb  podľa priloženého výkazu výmer. Predmetný dokument je vypracovaný v súlade s časťou B.1 Opis predmetu zákazky  týchto súťažných podkladov.
 
   1.2  Uchádzač ocení výkaz výmer predmetu zákazky  - samostatne, ktorý v rámci súťažných podkladov dostal,  vyhotoví rekapituláciu (sumarizáciu) ceny za jednotlivé položky -   za uskutočnenie prác, dodávok a montáže  stavebných výrobkov, tovarov  vrátane súvisiacich služieb  v členení podľa pokynov verejného obstarávateľa  v súlade s časťou  B.1 týchto súťažných podkladov .

   1.3 Uchádzač  vyhotoví rekapituláciu  ceny za predmet zákazky, so stanovením ceny bez DPH , výšky a sadzby DPH a  ceny s DPH .  
 
2  Uchádzač musí v cene predmetu zákazky  uviesť pre každú požadovanú položku aj jednotkovú cenu. Celková cena je daná súčinom jednotkovej ceny a množstva uvedeného v zozname položiek (výkaz výmer), ktorý je súčasťou  súťažných podkladov. Položky  uvedené v zozname položiek, pre ktoré uchádzač neuvedie jednotkovú cenu, budú považované za už zahrnuté v iných cenách.

3  Cena za obstarávané práce , stavebné výrobky a tovary vrátane súvisiacich služieb  musí byť stanovená v zmysle zákona NR SR č.18/1996 Z. z.  o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č.87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.

4   Cena uvedená v rekapitulácii ceny za  predmet zákazky podľa časti B.1 týchto súťažných podkladov  musí obsahovať cenu za celý predmet zákazky, t.j. sumár ocenených všetkých  položiek, ktorá vychádza z ocenených položiek výkazu predloženého uchádzačom. 

5   Uchádzač v rámci svojej ponuky predloží  rekapituláciu ceny s oceneným výkazom výmer  v súlade časťou B.1 týchto súťažných podkladov aj v písomnej forme v časti svojej ponuky : Plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk. 

6   Jednotkové ceny, ako aj navrhovanú zmluvnú cenu uchádzač stanoví a zaokrúhli na 2 desatinné miesta funkciou ROUND.
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B.3 OBCHODNÉ PODMIENKY DODANIA PREDMETU  ZÁKAZKY


Verejný obstarávateľ  predkladá  návrh zmluvy o dielo, ktorý obsahuje všetky obchodné podmienky uskutočnenia predmetu zákazky.  Uchádzač  doplní časti, ktoré sa týkajú zhotoviteľa diela a predloží návrh zmluvy v rámci svojej ponuky. Takto predložený návrh zmluvy musí byť podpísaný uchádzačom, prípadne ním splnomocnenou osobou na zastupovanie.  Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo rokovať o predloženom návrhu zmluvy.



































