
VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK

HLAVIČKA FORMULÁRA
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1)    NÁZOV A ADRESY

Správa mestskej zelene v Košiciach
IČO:  17078202
Rastislavova 79, 040 01 Košice
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Ľudmila Luxová
Telefón: +421 556221400
Email: luxova@smsz.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): http://www.smsz.sk
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/private/profily/2004/show

I.3)    KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
https://www.uvo.gov.sk/private/profily/2004/show
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta

I.4)    DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
príspevková organizácia

I.5)    HLAVNÁ ČINNOSŤ
Životné prostredie

ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1)    ROZSAH OBSTARÁVANIA

II.1.1)    Názov
XIV.etapa rekonštrukcie horizontálnych vrtov a objektov stabilizujúcich Sídlisko Dargovských hrdinov Košiciach

II.1.2)    Hlavný kód CPV
45120000-4

II.1.3)    Druh zákazky
Práce

II.1.4)    Stručný opis
Predmetom zákazky je XIV. etapa rekonštrukcie horizontálnych vrtov (ďalej len HV) a objektov stabilizujúcich Sídlisko
Dargovských hrdinov v Košiciach. HV sú na Sídlisku Dargovských hrdinov jedným z rozhodujúcich stabilizačných prvkov.
Projekt rekonštrukcie HV je vypracovaný z dôvodu potreby obnovy HV, ktoré už prekročili praktickú životnosť (cca 10 až
15 rokov). Pre rekonštrukciu boli navrhnuté HV, ktoré sa nachádzajú na pozemkoch vo vlastníctve mesta, alebo ním
poverených správcov. Vrty navrhnuté na rekonštrukciu sa nachádzajú na troch miestach. Dve pracoviská sú na ulici
Vyšná úvrať. Tretie pracovisko je pod ulicou Povstanie českého ľudu. Predmet zákazky je podrobne vymedzený v
súťažných podkladoch časti B.1 Opis predmetu zákazky.

II.1.5)    Celková predpokladaná hodnota
253 781,83 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

76460000-5
II.2.3)    Miesto dodania

Kód NUTS
SK
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Sídlisko Dargovských hrdinov v Košiciach.

II.2.4)    Opis obstarávania
Rozsah a detailné technické riešenie je opísané v realizačnej projektovej dokumentácii, ktorá je súčasťou súťažných
podkladov.

II.2.5)    Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena

II.2.6)    Predpokladaná hodnota
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253 781,83 EUR bez DPH
II.2.7)    Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody

Trvanie v mesiacoch:  24
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:  Nie

ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1)    PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1)Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných

registrov
Zoznam a krátky opis podmienok:  Vyžaduje sa splnenie podmienok účasti osobného postavenia a ich preukázanie v
súlade s ust. § 32 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej ZVO). Verejný obstarávateľ informuje uchádzačov, že dokladmi ktoré podľa § 32 ods. ZVO
nevyžaduje od uchádzačov z dôvodu použitia údajov z informačných systémov verejnej správy predkladať, sú: 
- doklad o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu
zákazky (§32 ods. 2 písm. e) ZVO). Uvedené platí v prípade uchádzačov so sídlom v Slovenskej republike.

III.1.2)Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok:  Nevyžaduje sa.

III.1.3)Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok:  Vyžaduje sa splnenie podmienok účasti osobného postavenia a ich preukázanie v
súlade s ust. § 32 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej ZVO). Verejný obstarávateľ informuje uchádzačov, že dokladmi ktoré podľa § 32 ods. ZVO
nevyžaduje od uchádzačov z dôvodu použitia údajov z informačných systémov verejnej správy predkladať, sú: 
- doklad o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu
zákazky (§ 32 ods. 2 písm.) ZVO). Uvedené platí v prípade uchádzačov so sídlom v Slovenskej republike. 
Vzhľadom k tomu, že funkcionalita informačného systému Zber údajov, prostredníctvom ktorého verejný obstarávateľ
zverejňuje toto oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania, neumožňuje kvôli limitu znakov zverejniť podmienky
účasti v plnom rozsahu, verejný obstarávateľ ich zverejňuje v súťažných podkladoch, ktoré sú voľne prístupné v profile
verejného obstarávateľa a na adrese uvedenej v ods. 1.3) KOMUNIKÁCIA tohto oznámenia o vyhlásení verejného
obstarávania.

III.2)    PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2)Podmienky vykonania zákazky

V zmysle Projektovej dokumentácie, Súťažných podkladov a Obchodných podmienok a príloh SP.
III.2.3)Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky

ODDIEL IV: POSTUP
IV.2)    ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE

IV.2.2)    Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas:  08.10.2019 09:00

IV.2.6)    Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do:  30.06.2020

IV.2.7)    Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas:  08.10.2019 09:30
Miesto:  Správa mestskej zelene v Košiciach, Rastislavova 79, Košice

ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2)    INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE

Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby

VI.3)    DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1. Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez finančného nároku voči
verejnému obstarávateľovi, bez ohľadu na výsledok verejného obstarávania. 
2. Uchádzač môže nahradiť doklady, prostredníctvom ktorých preukazuje splnenie podmienok účasti: 
- v zmysle § 39 ZVO jednotným európskym dokumentom, v takomto prípade súčasťou jeho ponuky bude vyplnený 
jednotný elektronický dokument. Uchádzač môže prehlásiť splnenie podmienky účasti technickej alebo odbornej
spôsobilosti prostredníctvom globálneho údaju uvedeného v oddiele IV. časti jednotného európskeho dokumentu alebo 
- v zmysle § 114 ods. 1 ZVO čestným vyhlásením, v ktorom vyhlási, že spĺňa všetky podmienky účasti určené verejným
obstarávateľom a poskytne verejnému obstarávateľovi na požiadanie doklady, ktoré čestným vyhlásením nahradil. 
3. Verejný obstarávateľ bude pri komunikácii v celom procese obstarávania, tj. pred aj po lehote na predkladanie ponúk
postupovať v zmysle § 20 ZVO prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE. Pravidlá pre
doručovanie zásielok: zásielka sa považuje za doručenú záujemcovi/uchádzačovi okamihom jej prevzatia. Za okamih
prevzatia sa považuje okamih, od kedy má adresát objektívnu možnosť oboznámiť sa s jej obsahom, t,j. ako náhle sa
dostane zásielka do sféry jeho dispozície. Doručovanie revíznych postupov sa riadi Výkladovým stanovisko UVO č.
3/2018. 
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4. Ponuka je vyhotovená elektronicky v zmysle § 49 ods. 1 písm. a) ZVO a vložená do systému JOSEPHINE 
umiestnenom na webovej adrese https://josephine.proebiz.com/ 
Predkladanie ponúk je umožnené iba autentifikovaným uchádzačom. Autentifikáciu je možné previesť nasledovnými
spôsobmi: 
- v systéme JOSEPHINE registráciou a prihlásením pomocou občianskeho preukazu s elektronickým čipom a 
bezpečnostným osobnostným kódom (eID). V systéme je autentifikovaná spoločnosť, ktorú pomocou eID registruje
štatutár danej spoločnosti. Autentifikáciu vykonáva poskytovateľ systému JOSEPHINE a to v pracovných dňoch v čase
8.00 16.00 hod., 
- nahraním kvalifikovaného elektronického podpisu (napríklad podpisu eID) štatutára danej spoločnosti na kartu 
užívateľa po registrácii a prihlásení do systému JOSEPHINE. Autentifikáciu vykoná poskytovateľ systému JOSEPHINE a
to v pracovných dňoch v čase 8.00 16.00 hod., 
- vložením plnej moci na kartu užívateľa po registrácii, ktorá je podpísaná elektronickým podpisom štatutára aj 
splnomocnenou osobou, alebo prešla zaručenou konverziou. Autentifikáciu vykoná poskytovateľ systému JOSEPHINE a
to v pracovné dni v čase 8.00 16.00 hod., 
- počkaním na autentifikačný kód, ktorý bude poslaný na adresu sídla firmy do rúk štatutára uchádzača v listovej podobe
formou doporučenej pošty. Lehota na tento úkon sú obvykle 3 pracovné dni a je potrebné s touto lehotou počítať pri
vkladaní ponuky. 
5. Súťažné podklady a ostatná dokumentácia k predmetnému obstarávaniu bude uverejnená v príslušnej zákazke v
systéme Josephine umiestnenom na webovej adrese https://josephine.proebiz.com/, čím verejný obstarávateľ umožňuje
neobmedzený a priamy prístup k podkladom. 
6. Vzhľadom ku skutočnosti, že verejný obstarávateľ v predmetnom verejnom obstarávaní využije postup v súlade s §
112 ods. 6 prvá veta ZVO (reverzná súťaž), vyhodnotenie splnenia podmienok účasti sa uskutoční po vyhodnotení ponúk
podľa § 53 ZVO. 
8. Predmetné verejné obstarávanie nie je zelené verejné obstarávanie, obstarávanie inovácií ani obstarávanie zamerané
na sociálne aspekty. 
9. Všetky ďalšie relevantné informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.

VI.5)    DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
12.09.2019
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