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Predmet:
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Stavebné práce na stavbe kanalizácie
Inštalácia a pokládka kanaliza ných potrubí
Stavebné práce na kanaliza ných erpacích staniciach na splaškové vody
Výstavba isti iek odpadových vôd, istiacich staníc a spa ovní odpadu
Stavebné práce na isti kách odpadových vôd
Práce na strojárskych inštaláciách
Elektroinštala né práce
Inžinierske projektovanie
Namiesto:
III.2.1) Osobné postavenie hospodárskych subjektov vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do
profesijných alebo obchodných registrov:
1.1 pod a § 26 ods. 2 písm. a) – výpisom z registra trestov nie starším ako 3 mesiace ku d u uplynutia
lehoty na predkladanie ponúk potvrdzujúcim, že uchádza , jeho štatutárny orgán, ani len jeho štatutárneho
orgánu nebol právoplatne odsúdený za trestný in korupcie, za trestný in poškodzovania finan ných
záujmov Európskych spolo enstiev, za trestný in legalizácie príjmu z trestnej innosti, za trestný in
založenia, zosnovania a podporovania zlo ineckej skupiny alebo za trestný in založenia, zosnovania alebo
podporovania teroristickej skupiny ani za trestný in, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním
1.6 uchádza zapísaný v zozname podnikate ov môže nahradi doklady uvedené v § 26 ods. 2 zákona
overejnom obstarávaní predložením úradne overenej kópie potvrdenia Úradu pre verejné obstarávanie o
zápise vzozname podnikate ov platnom ku d u uplynutia lehoty na predkladanie ponúk;
III.2.2) Ekonomická a finan ná spôsobilos :
2.3 preh ad o celkovom obrate min. 20 000 000 EUR alebo ekvivalent v inej mene za každý rok za
posledné 3 hospodárske roky, za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo za atia prevádzkovania
innosti.Uchádza preukáže splnenie tejto podmienky predložením vyplneného Formuláru 4.2 sú ažných
podkladov„Finan ný výkaz“. Odporú a sa aby uchádza predložil aj kópie výkazu ziskov a strát alebo
výkazu o príjmoch a výdavkoch za posledné 3 roky. Ro ným obratom sa myslia celkové výnosy vykázané
vo výkaze ziskov a strát. U uchádza a, ktorý vedie jednoduché ú tovníctvo, sa pod ro ným obratom myslí
celkový príjem.
Pod pojmom posledné 3 hospodárske roky sa považujú roky 2010, 2009, 2008, ak uchádza do dátumu
vyhlásenia verejného obstarávania nepodal da ové priznanie za rok 2011. Pokia uchádza podal da ové

priznanie za rok 2011 pred dátumom vyhlásenia verejného obstarávania, za posledné 3 hospodárske roky
sa považujú roky 2011, 2010 a 2009;
III.2.3) Technická spôsobilos :
3.1 § 28 ods. 1 písm. a) Zoznam stavebných prác obdobného rozsahu a charakteru ako predmet zákazky
uskuto nených za predchádzajúcich 5 rokov (roky 2007 až 2011) doplneným potvrdeniami o uspokojivom
vykonaní stavebných prác s uvedením cien, miest a lehôt uskuto nenia prác pod a obchodných podmienok.
Požadujú sa:
— 2 zákazky výstavby alebo rekonštrukcie komunálnych splaškových alebo jednotných stokových sietí so
zmluvnou cenou stavebných prác každej zákazky min. 10 000 000 EUR bez DPH,
— 2 zákazky výstavby alebo rekonštrukcie komunálnej OV s projektovanou kapacitou min. 8 000 EO a so
zmluvnou cenou stavebných prác každej zákazky min. 2 000 000 EUR bez DPH.
Uchádza môže predloži referencie obsahujúce stokové siete aj OV alebo dve samostatné referencie pre
stokové siete a dve samostatné pre OV s dodržaním požadovaných rozpo tových nákladov a min.
kapacity OV.
Zoznam stavebných prác bude uvedený na Formulári 4.5a sú ažných podkladov. Potvrdenia o uspokojivom
vykonaní stavebných prác budú zdokladované využitím Formulára 4.5b sú ažných podkladov alebo iným
dostupným dokladom obsahujúcim požadované údaje.
V prípade, že odberate om bol verejný obstarávate pod a zákona o verejnom obstarávaní, dôkaz o plnení
potvrdí tento verejný obstarávate . Ak odberate om bola iná osoba ako verejný obstarávate , dôkaz o
plnenípotvrdí odberate , ak to nie je možné, vyhlásením uchádza a o ich uskuto není;
III.2.3) Technická spôsobilos :
3.2 § 28 ods. 1 písm. g) Uchádza preukáže, že osoba zodpovedná za riadenie projektových prác
(„projektant“) má potrebné vzdelanie a odbornú prax na vykonanie projektových prác, ktoré sú predmetom
tejto verejnej sú aže. Uchádza je povinný preukáza , že „projektant“ má potrebnú odbornú prax v
projektovaní realiza nýchdokumentácií stavieb (DRS) obdobného rozsahu a charakteru ako predmet
zákazky za posledných 10 rokov s uvedením cien, lehôt dodania, odberate ov a rozpo tového nákladu
projektovaných stavieb - výstavba alebo rekonštrukcia komunálnych stokových sietí a komunálnych OV za nasledovných podmienok:
— 2 zákazky na zhotovenie realiza ných dokumentácií stavieb (DRS), ktoré sa týkali výstavby alebo
rekonštrukcie komunálnych stokových sietí s rozpo tovým nákladom každej stavby min. 10 000 000 EUR
bez DPH,
— 2 zákazky na zhotovenie realiza ných dokumentácií stavieb (DRS), ktoré sa týkali výstavby alebo
rekonštrukcie komunálnych OV s projektovanou kapacitou každej OV min. 8 000 EO a s rozpo tovým
nákladom každej OV min. 2 000 000 EUR bez DPH.
Uchádza môže predloži referencie obsahujúce stokové siete aj OV alebo dve samostatné referencie pre
stokové siete a dve samostatné pre OV s dodržaním požadovaných rozpo tových nákladov a min.
kapacity OV.
Zoznam projektových prác DRS bude uvedený na Formulári 4.5a sú ažných podkladov. Potvrdenia o
uspokojivom vykonaní projektových prác budú zdokladované využitím Formulára 4.5c sú ažných
podkladovalebo iným dostupným dokladom obsahujúcim požadované údaje.
as „projektanta“ na uvedených projektoch DRS musí by v pozícii hlavného inžiniera projektu
(HIP).Uchádza pre navrhovaného „projektanta“ predloží zárove doklad o vzdelaní. V prípade, ak
uchádza nemásídlo v Slovenskej republike verejný obstarávate uzná aj ekvivalentné doklady vydané
pod a právnych noriem platných v krajine pôvodu alebo v krajine sídla uchádza a;

III.2.3) Technická spôsobilos :
Odôvodnenie primeranosti ur ených podmienok ú asti pod a § 32 ods. 6 zákona:
— požiadavka predloži zoznam stavebných prác uskuto nených za posledných 5 rokov je v súlade s §
28ods. 1 písm. a) zákona. Predmetom zákazky je zhotovenie kanalizácií a OV pod a zmluvných
podmienok FIDIC a verejný obstarávate h adá zhotovite a schopného postavi predmetné dielo v lehote
výstavby a v súlade so všetkými zmluvnými povinnos ami, ktoré sú uvedené v zmluve o dielo, na posúdenie
oho slúžia požadované referencie. Stanovená výška referencií je primeraná hodnote zákazky a nastavená
tak, aby sa jej mohol zú astni o najširší po et uchádza ov,
— požiadavka predloži zoznam projektových prác (DRS) vyplýva zo skuto nosti, že zhotovite bude
zodpovedný aj za vypracovanie realiza nej dokumentácie stavby v plnom rozsahu. Preto verejný
obstarávate musí ma istotu, že projektant zhotovite a bude ma dostato né skúsenosti s projektovými
prácami obdobného charakteru a rozsahu ako predmet zákazky.
VI.3) Dopl ujúce informácie;
3. Trvanie zmluvy 1 095 dní sa delí na 730 dní Lehoty výstavby a 365 dní Lehoty na oznámenie vád.
II.3 Trvanie zákazky alebo lehota na dokon enie:
v d och: 1 095 (od zadania zákazky)
IV.3.3) Podmienky na získanie sú ažných podkladov a dopl ujúcich dokumentov alebo informatívneho
dokumentu:
16.03.2012 (13:00)
IV.3.4) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o ú as ;
31.05.2012 (10:00)
IV.3.7) Minimálna lehota, po as ktorej sú ponuky uchádza ov viazané:
31.05.2013
IV.3.8) Podmienky na otváranie ponúk:
31.05.2012 (11:30)
Vi :
III.2.1) Osobné postavenie hospodárskych subjektov vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do
profesijných alebo obchodných registrov:
1.1 pod a § 26 ods. 2 písm. a) – výpisom z registra trestov nie starším ako 3 mesiace ku d u uplynutia
lehoty na predkladanie ponúk potvrdzujúcim, že uchádza , jeho štatutárny orgán, ani len jeho štatutárneho
orgánu nebol právoplatne odsúdený za trestný in korupcie, za trestný in poškodzovania finan ných
záujmov Európskej únie, za trestný in legalizácie príjmu z trestnej innosti, za trestný in založenia,
zosnovania a podporovania zlo ineckej skupiny alebo za trestný in založenia, zosnovania alebo
podporovania teroristickej skupiny alebo za trestný in terorizmu a niektorých foriem ú asti na terorizme ani
za trestný in, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním,
1.6 uchádza zapísaný v zozname podnikate ov môže nahradi doklady uvedené v § 26 ods. 2 zákona
overejnom obstarávaní predložením potvrdenia Úradu pre verejné obstarávanie o zápise vzozname
podnikate ov platnom ku d u uplynutia lehoty na predkladanie ponúk.
III.2.2) Ekonomická a finan ná spôsobilos :

2.3 Preh ad o priemernom ro nom obrate min. 20 000 000 EUR alebo ekvivalent v inej mene za posledné 3
hospodárske roky za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo za atia prevádzkovania innosti.
Uchádza preukáže splnenie tejto podmienky predložením vyplneného Formuláru 2 „Finan ný výkaz“.
Požaduje sa aby uchádza predložil aj kópie výkazu ziskov a strát alebo výkazu o príjmoch a výdavkoch
alebo iný relevantný doklad, ktorým uchádza preukáže obrat za posledné tri roky. Ro ným obratom sa
myslia celkové výnosy vykázané vo výkaze ziskov a strát. U uchádza a, ktorý vedie jednoduché
tovníctvo, sa pod ro ným obratom myslí celkový príjem.
III.2.3) Technická spôsobilos :
3.1 § 28 ods. 1 písm. a) Zoznam stavebných prác obdobného rozsahu a charakteru ako predmet zákazky
uskuto nených za predchádzajúcich 5 rokov (od 1.1.2008 do 31.12.2012) doplneným potvrdeniami o
uspokojivom vykonaní stavebných prác s uvedením cien, miest a lehôt uskuto nenia prác pod a
obchodných podmienok. Požadujú sa:
- 2 zákazky výstavby alebo rekonštrukcie komunálnych splaškových alebo jednotných stokových sietí so
zmluvnou cenou stavebných prác každej zákazky min. 10 000 000 EUR bez DPH,
- 2 zákazky výstavby alebo rekonštrukcie komunálnej OV s projektovanou kapacitou min. 8 000 EO a so
zmluvnou cenou stavebných prác každej zákazky min. 2 000 000 EUR bez DPH.
Uchádza môže predloži referencie obsahujúce stokové siete aj OV alebo dve samostatné referencie pre
stokové siete a dve samostatné pre OV s dodržaním požadovaných rozpo tových nákladov a min.
kapacity OV.
V prípade že zákazka bola realizovaná uchádza om len z asti (napr. len združenia, skupiny dodávate ov
a pod.), musí byt z dokladu zrejmé, v akom finan nom objeme realizoval zákazku uchádza .
Zoznam stavebných prác bude uvedený na Formulári 4 sú ažných podkladov. Potvrdenia o uspokojivom
vykonaní stavebných prác budú zdokladované využitím Formulára 5 sú ažných podkladov alebo iným
dostupným dokladom obsahujúcim požadované údaje.
V prípade, že odberate om bol verejný obstarávate pod a zákona o verejnom obstarávaní, dôkaz o plnení
potvrdí tento verejný obstarávate . Ak odberate om bola iná osoba ako verejný obstarávate , dôkaz o plnení
potvrdí odberate , ak to nie je možné, vyhlásením uchádza a o ich uskuto není.
III.2.3) Technická spôsobilos :
3.2 § 28 ods. 1 písm. g) Vypúš a sa.
III.2.3) Technická spôsobilos :
Odôvodnenie primeranosti ur ených podmienok ú asti pod a § 32 ods. 6 zákona:
- požiadavka predloži zoznam stavebných prác uskuto nených za posledných 5 rokov je v súlade s §
28ods. 1 písm. a) zákona. Predmetom zákazky je zhotovenie kanalizácií a OV pod a zmluvných
podmienok FIDIC a verejný obstarávate h adá zhotovite a schopného postavi predmetné dielo v lehote
výstavby a vsúlade so všetkými zmluvnými povinnos ami, ktoré sú uvedené v zmluve o dielo, na posúdenie
oho slúžiapožadované referencie. Stanovená výška referencií je primeraná hodnote zákazky a nastavená
tak, aby sa jejmohol zú astni o najširší po et uchádza ov.
VI.3) Dopl ujúce informácie;
3. Lehota výstavby je 550 dní a Lehota na oznámenie vád je 365 dní.
II.3 Trvanie zákazky alebo lehota na dokon enie:
v d och: 915 (od zadania zákazky).

IV.3.3) Podmienky na získanie sú ažných podkladov a dopl ujúcich dokumentov alebo informatívneho
dokumentu:
11.01.2013 (13:00)
IV.3.4) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o ú as ;
22.02.2013 (10:00)
IV.3.7) Minimálna lehota, po as ktorej sú ponuky uchádza ov viazané:
31.12.2013
IV.3.8) Podmienky na otváranie ponúk:
22.02.2013 (11:30)
alšie dodato né informácie
Od zhotovite a sa bude požadova aby po podpise zmluvy predložil objednávate ovi návrh na projektanta
(alebo projektantov) diela vrátane jeho/ich oprávnenia/oprávnení vykonáva projektové práce pod a
požiadaviek uvedených v osobitných zmluvných podmienkach.

