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Oznámenie 8206 - MSP

8206 - MSP
Vestník č. 30/2022 - 01.02.2022

OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA

Druh postupu: Verejná súťaž
Druh zákazky: Stavebné práce

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ

I.1) NÁZOV A ADRESY
Mesto Šaľa

 Vnútroštátne identifikačné číslo: 00306185
 Nám. Sv. Trojice 7, 92715 Šaľa

 Kód NUTS: SK023
 Slovensko

 Kontaktná osoba: Ing. Anton Gardian
 Telefón: +421 424443891

 Email: info@mpprofit.sk
 Webové sídlo (internetová adresa)

 Hlavná adresa(URL): https://sala.sk/
 I.3) KOMUNIKÁCIA

Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/434995
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: iné (vyplňte prílohu A.I)
MP Profit PB, s.r.o.

 Vnútroštátne identifikačné číslo: 50068849
 Hliníky 712/25 , 01701 Považská Bystrica

 Kód NUTS: SK023
 Slovensko

 Kontaktná osoba: Ing. Anton Gardian
 Telefón: +421 424443891

 Email: info@mpprofit.sk
 Adresa hlavnej stránky obstarávateľa (URL): https://mpprofit.sk

 Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
Adresa (URL): https://www.ezakazky.sk

I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Regionálny alebo miestny orgán

I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Všeobecné verejné služby

ODDIEL II: PREDMET

II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:

Záchytné parkovisko - predstaničný priestor v Šali - prestupný uzol
Referenčné číslo: ZP_11_2021_MSA

II.1.2) Hlavný kód CPV
45223300-9

II.1.3) Druh zákazky
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Práce
II.1.4) Stručný opis:

Predmetom zákazky je kompletná realizácia stavby "Záchytné parkovisko -
predstaničný priestor v Šali podľa podmienok žiadosti o poskytnutie nenávratného
finančného príspevku č. NFP302010ARL5 k projektu pod názvom: Záchytné
parkovisko predstaničný priestor v Šali prestupný uzol predloženého v zmysle
podmienok výzvy č. IROP-PO1-SC121-2019-48 podľa podmienok Zmluvy o
poskytnutí NFP č. IROP-Z-302011ARL5-121-48 zo dňa 17.12.2021 a podľa
spracovanej projektovej dokumentácie a súťažných podmienok. Zhotoviteľ stavby
zabezpečí vybudovanie záchytných parkovísk pre 256 vozidiel, autobusovej stanice
na novom mieste, zelene, prvkov mobiliáru a ihriska, peších a cestných ťahov,
verejného osvetlenia, kamerového systému a internetu, vrátane vybudovania
sociálnych zariadení, prístreškov pre autobusovú stanicu, stojísk a boxov pre bicykle
atď.. Viac informácií v súťažných podkladoch.

II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
5 051 251,16 EUR bez DPH

II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie

II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV

45213311-6
44212321-5
45213315-4
45233161-5
45233226-9
45236210-5
45233262-3
45000000-7

II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK023
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Mesto Šaľa

II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom zákazky je kompletná realizácia stavby "Záchytné parkovisko -
predstaničný priestor v Šali podľa podmienok žiadosti o poskytnutie nenávratného
finančného príspevku č. NFP302010ARL5 k projektu pod názvom: Záchytné
parkovisko predstaničný priestor v Šali prestupný uzol predloženého v zmysle
podmienok výzvy č. IROP-PO1-SC121-2019-48 podľa podmienok Zmluvy o
poskytnutí NFP č. IROP-Z-302011ARL5-121-48 zo dňa 17.12.2021 a podľa
spracovanej projektovej dokumentácie a súťažných podmienok. Zhotoviteľ stavby
zabezpečí vybudovanie záchytných parkovísk pre 256 vozidiel, autobusovej stanice
na novom mieste, zelene, prvkov mobiliáru a ihriska, peších a cestných ťahov,
verejného osvetlenia, kamerového systému a internetu, vrátane vybudovania
sociálnych zariadení, prístreškov pre autobusovú stanicu, stojísk a boxov pre bicykle
atď.. Viac informácií v súťažných podkladoch.

II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena

II.2.6) Odhadovaná hodnota
5 051 251,16 EUR bez DPH

II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného
systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
15
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Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch

Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE

Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej
únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: Kód žiadosti o NFP: NFP302010ARL5

ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE

III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa

zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: 1. Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len
ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia:
1.1 Tejto verejnej súťaže sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa podmienky účasti
týkajúce sa osobného postavenia vymedzené v ustanovení § 32 ods. 1 zákona.
1.2 Spôsob preukázania splnenia podmienok podľa § 32 ods. 1 zákona:
- Uchádzač zapísaný v zozname hospodárskych subjektov (ďalej len ZHS) podľa §
152 zákona nepreukazuje splnenie podmienok účasti osobného postavenia
informáciou o zapísaní do ZHS bude verejný obstarávateľ overovať z verejne
dostupných zdrojov.
- Uchádzač, ktorý nie je zapísaný v ZHS podľa § 152 zákona o VO preukáže splnenie
podmienok účasti osobného postavenia dokladmi v súlade s § 32 ods. 2 zákona o
VO.
1.3 Doklady, ktoré sa nepredkladajú:
Záujemca/uchádzač so sídlom/miestom podnikania v Slovenskej republike, a ktorého
údaje sú vedené v informačných systémoch verejnej správy Slovenskej republiky, nie
je povinný v zmysle § 32 ods. 3 ZVO predkladať verejnému obstarávateľovi, a to z
dôvodu použitia údajov z informačných systémov verejnej správy, nasledovné
doklady:
výpis z registra trestov záujemcu/uchádzača, jeho štatutárneho orgánu, člena
štatutárneho orgánu, člena dozorného orgánu, prokuristu podľa § 32 ods. 2 písm. a)
ZVO,
potvrdenia zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne podľa § 32 ods. 2 písm. b)
ZVO,
potvrdenia miestne príslušného daňového úradu a miestne príslušného colného
úradu podľa § 32 ods. 2 písm. c) ZVO,
doklad o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať
službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky podľa § 32 ods. 2 písm. e) ZVO.
Upozornenie:
Záujemca/uchádzač so sídlom/miestom podnikania v Slovenskej republike, a ktorého
údaje sú vedené v informačných systémoch verejnej správy Slovenskej republiky,
poskytne verejnému obstarávateľovi za účelom získania výpisu z registra trestov jeho
štatutárneho orgánu, člena štatutárneho orgánu, člena dozorného orgánu, prokuristu
údaje v rozsahu podľa § 10 ods. 4 zák. č. 330/2007 Z.z. o registri trestov a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v zmysle ktorého bude
verejný obstarávateľ oprávnený podať žiadosť a prevziať výpis/y z registra trestov.
Uvedená podmienka podľa § 32 ods. 2 písm. a) ZVO sa netýka registra trestov pre
právnické osoby a registra trestov pre fyzické osoby s obvyklým pobytom mimo
územia SR, nakoľko tieto doklady nie je verejný obstarávateľ oprávnený získať z IS
verejnej správy podľa osobitného predpisu.
1.4 V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená na
verejnom obstarávaní sa požaduje preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich
sa osobného postavenia za všetkých členov skupiny osobitne, splnenie podmienok
účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej
časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.
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1.5 Ak uchádzač má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia
Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu
nevydáva niektoré z dokladov uvedených v § 32 ods. 2 zákona alebo nevydáva ani
rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov
platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
1.6 Ak právo štátu uchádzača so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým
pobytom mimo územia Slovenskej republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia,
môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom,
inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v
štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača.
1.7 Doklady musia byť predložené v origináli alebo úradne overené kópie.

III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Kritériá výberu sú stanovené v dokumentoch k obstarávaniu

III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Kritériá výberu sú stanovené v dokumentoch k obstarávaniu

III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky

ODDIEL IV: POSTUP

IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu

Verejná súťaž
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)

Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Áno
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE

IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 28.02.2022 10:00

IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o
účasť
SK
CS

IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.12.2022

IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 01.03.2022 10:00
Miesto: Mesto Šaľa
Námestie Svätej Trojice č.7
927 15 Šaľa
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Otváranie ponúk sa uskutoční
v sídle verejného obstarávateľa v súlade s § 52 zákona o verejnom obstarávaní.

ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE

VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie

VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použijú sa elektronické platby

VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
1. Komunikácia a výmena informácií vo verejnom obstarávaní sa uskutočňuje
písomne, prostredníctvom elektronických prostriedkov v zmysle § 20 zákona
343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní. Komunikácia vrátane doručovania pre účely
tohto verejného obstarávania sa bude uskutočňovať spôsobom určeným
funkcionalitou elektronického nástroja eZakazky na portáli www.ezakazky.sk.
2. Súťažné podklady budú každému záujemcovi k dispozícii na komunikačnom
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elektronickom portáli bez obmedzenia na adrese:
https://www.ezakazky.sk/MPProfitPB/index.cfm?
module=customer&page=ShowProfile&ItemID=36810472&
3. Verejný obstarávateľ postupuje podľa § 66 ods. 7 druhá veta zákona o verejnom
obstarávaní, t. j. vyhodnotenie splnenia podmienok účasti a vyhodnotenie ponúk z
hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky sa uskutoční po vyhodnotení
ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk.
4. Záujemcovi budú sprístupnené súťažné podklady a všetky ďalšie dokumenty
súvisiace so súťažnými podkladmi určené verejným obstarávateľom pre
vypracovanie ponuky v elektronickom systéme www.ezakazky.sk.
5. V prípade potreby vysvetlenia podmienok účasti vo verejnom obstarávaní,
súťažných podkladov alebo inej sprievodnej dokumentácie alebo iných dokumentov
poskytnutých verejným obstarávateľom v lehote na predkladanie ponúk, podľa
zákona môže ktorýkoľvek zo záujemcov požiadať v zákonnej lehote určené zákonom
o verejnom obstarávaní o ich vysvetlenie priamo prostredníctvom elektronického
systému www.ezakazky.sk. Žiadosť o vysvetlenie musí byť doručená v primeranej
lehote určenej zákonom prostredníctvom elektronického komunikačného portálu
www.ezakazky.sk.
Nepostačuje, aby žiadosť bola doručená na emailovú adresu kontaktnej osobe
verejného obstarávateľa. Vyššie uvedený postup platí aj v prípade, ak hospodársky
subjekt získa súťažné podklady z Profilu verejného obstarávateľa alebo iným
spôsobom. V rámci dodržania princípu rovnakého zaobchádzania so záujemcami a
princípu transparentnosti, verejný obstarávateľ určil vyššie uvedený spôsob
komunikácie, na iný spôsob komunikácie verejný obstarávateľ nebude brať zreteľ ak
verejný obstarávateľ v súťažných podkladov neujasnil iný individuálny spôsob
komunikácie v osobitných prípadoch.
6. Podrobné vymedzenie a určenie doručovania dokladov a komunikácie so
záujemcami a uchádzačmi verejný obstarávateľ uvádza v súťažných podkladoch. Z
uvedeného dôvodu bol v texte výzvy uvedený iba komunikačný portál a základné
pravidlá vyžiadania podkladov či požiadania o vysvetlenie. Uchádzač vo svojej
ponuke predloží splnenie podmienok účasti, čestné vyhlásenia, požiadavky na
predmet zákazky bližšie uvedené v súťažných podkladov a iné dokumenty
vyžadované v súťažných podkladoch. Verejný obstarávateľ vylúči z verejného
obstarávania uchádzača, ak na základe dôveryhodných informácií má dôvodné
podozrenie, že uchádzač alebo záujemca uzavrel v danom verejnom obstarávaní s
iným hospodárskym subjektom dohodu narúšajúcu hospodársku súťaž.
7. Zábezpeka ponuky sa vyžaduje, vo výške 80 000,00 EUR. Ostatné informácie a
podmienky zábezpeky sú uvedené v súťažných podkladoch.
8. Verejné obstarávanie nie je obstarávanie inovácií ani obstarávanie zamerané na
sociálne aspekty.

VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie

Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava
Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk

VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava
Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
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Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk

VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
26.01.2022

Zákazka: Záchytné parkovisko - predstaničný priestor v Šali - prestupný uzol

Obstarávateľ: Mesto Šaľa

Profil Obstarávateľa

https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/434995
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/4251
https://www.uvo.gov.sk/vestnik/oznamenie/detail/543707?page=1&limit=20&sort=datumZverejnenia&sort-dir=DESC&ext=0&cisloOznamenia=&text=&year=0&dzOd=&dzDo=&cvestnik=&doznamenia=-1&dzakazky=-1&dpostupu=-1&mdodania=&kcpv=&opb=&szfeu=&flimit=-1&nobstaravatel=&nzakazky=#procurer

