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SK-Ružomberok: Architektonické služby a stavebný dozor
2012/S 28-045516
Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania
Služby
Smernica 2004/18/ES
Oddiel I: Verejný obstarávate
I.1)Názov, adresy a kontaktné miesta
Vodárenská spolo nos Ružomberok, a.s.
Pri Váhu 6
Kontaktné miesto (miesta): Vodárenská spolo nos Ružomberok, a.s.
Kontaktná osoba: Mgr. Alena Šubjaková
034 06 Ružomberok
SLOVENSKO
Telefón: +421 444331621
E-mail: alena.subjakova@vsr.sk
Fax: +421 444322472
Internetová adresa (internetové adresy):
Adresa hlavnej stránky verejného obstarávate a: http://www.vsr.sk
alšie informácie možno získa na adrese: Vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Sú ažné a dopl ujúce podklady (vrátane podkladov pre sú ažný dialóg a dynamický nákupný
systém) možno získa na adrese: Vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o ú as sa musia zasiela na: Vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
I.2)Druh verejného obstarávate a
Iné: § 7
I.3)Hlavná innos
Životné prostredie
I.4)Zadanie zákazky v mene iných verejných obstarávate ov
Verejný obstarávate nakupuje v mene iných verejných obstarávate ov: nie
Oddiel II: Predmet zákazky
II.1)Opis
II.1.1)Názov pridelený zákazke verejným obstarávate om:
innos stavebného dozoru pre projekt: SKK Ružomberok a OV Liptovská Teplá, Liptovské Slia e.
II.1.2)Druh zákazky a miesto uskuto ovania prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb
Služby
Kategória služieb . 12: Architektonické služby; inžinierske služby a komplexné inžinierske služby; mestské
plánovanie a krajinná architektúra; súvisiace odborné a technické poradenské služby; technické testovanie
a analýzy
Hlavné miesto alebo lokalita uskuto ovania prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb:
Ružomberok (mestské asti Biely Potok, ernová a Hrboltová), obce Likavka, Liptovské Slia e, Liptovská
Teplá a Ivachnová a OV Liptovská Teplá.
Kód NUTS SK031
II.1.3)Informácie o verejnej zákazke, rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme (DPS)
Oznámenie zah a verejnú zákazku
II.1.4)Informácie o rámcovej dohode
II.1.5)Stru ný opis zákazky alebo nákupu (nákupov)
Predmet zákazky tvorí zabezpe enie výkonu innosti stavebného dozoru v rámci uvedeného projektu v
súlade so zmluvnými podmienkami FIDIC – ervená kniha. Projekt zah a vybudovanie kanaliza nej siete v
meste Ružomberok (v mestských astiach Biely Potok, ernová a Hrboltová) a v obciach Liptovské Slia e,
Liptovská Teplá, Ivachnová a Likavka v celkovej d žke 40 116 m, vrátane zhotovenia 1 698 kanaliza ných
prípojok. Projekt alej zah a rozšírenie a rekonštrukciu OV Liptovská Teplá na kapacitu 8136 EO.
Zhotovite stavebných prác bude alej zodpovedný za zhotovenie realiza nej dokumentácie stavby.
Stavebné práce budú realizované v zmysle zmluvných podmienok FIDIC „Zmluvné podmienky pre
výstavbu, pre stavebné a inžinierske diela projektované objednávate om“, vydané Medzinárodnou

federáciou konzulta ných inžinierov (FIDIC), prvé vydanie r. 1999, slovenský preklad, SACE 2008.
Podrobný opis predmetu zákazky bude uvedený v sú ažných podkladoch.
II.1.6)Spolo ný slovník obstarávania (CPV)
71251000, 71300000, 71312000, 71315300
II.1.7)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na túto zákazku sa vz ahuje dohoda o vládnom obstarávaní (GPA): nie
II.1.8) asti
Táto zákazka sa delí na asti: nie
II.1.9)Informácie o variantoch
Varianty sa budú prijíma : nie
II.2)Množstvo alebo rozsah zmluvy
II.2.1)Celkové množstvo alebo rozsah:
Službu budú poskytova : vedúci stavebných dozorov, stavebný dozor pre kanalizáciu, stavebný dozor pre
kanalizáciu a OV, stavebný dozor pre OV a nek oví odborníci. Lehota výstavby je 24 mesiacov,
Lehota na oznámenie vád je 12 mesiacov, lehota na prípravu závere nej správy stavebného dozoru sú 4
mesiace, celkové trvanie zmluvy o poskytnutí služieb bude 40 mesiacov.
Predpokladaná hodnota bez DPH: 400 000,00 EUR
II.2.2)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.3)Informácie o obnovenom obstarávaní
Toto obstarávanie môže by obnovené: nie
II.3)Trvanie zákazky alebo lehota na dokon enie
Trvanie v mesiacoch: 40 (od zadania zákazky)
Oddiel III: Právne, ekonomické, finan né a technické informácie
III.1)Podmienky týkajúce sa zákazky
III.1.1)Požadované zábezpeky a záruky:
Požaduje sa zábezpeka ponúk vo výške 15 000,00 EUR. Spôsob zloženia a alšie informácie sú uvedené v
sú ažných podkladoch.
III.1.2)Hlavné podmienky financovania a spôsoby platieb a/alebo odkaz na príslušné ustanovenia,
ktorými sa tieto podmienky a spôsoby riadia:
Predmet zákazky bude financovaný z prostriedkov Kohézneho fondu, z prostriedkov štátneho rozpo tu SR
a z prostriedkov verejného obstarávate a. Opera ný program Životné prostredie, Prioritná os: 1.
Integrovaná ochrana a racionálne využívanie vôd, Opera ný cie : 1.2 Odvádzanie a istenie komunálnych
odpadových vôd v zmysle záväzkov SR vo i EÚ.
III.1.3)Právna forma, ktorú má vytvori skupina hospodárskych subjektov, ktorej sa zadá zákazka:
V prípade prijatia ponuky skupiny dodávate ov sa vyžaduje, aby skupina pred podpisom zmluvy o
poskytnutí služieb uzatvorila a predložila verejnému obstarávate ovi zmluvu, ktorá bude zaväzova zmluvné
strany, aby ru ili spolo ne a nerozdielne za záväzky vo i objednávate ovi, vzniknuté pri realizácii predmetu
zákazky.
III.1.4) alšie osobitné podmienky
Plnenie zmluvy podlieha osobitným podmienkam: áno
Opis osobitných podmienok: 1. Dodávate bude vykonáva funkciu Stavebného dozoru v zmysle zmluvných
podmienok FIDIC - ervená kniha.
2. Dodávate je povinný do dátumu nadobudnutia ú innosti zmluvy predloži Objednávate ovi overenú kópiu
potvrdenia o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone povolania alebo potvrdenia o poistení
zodpovednosti za škodu podnikate a minimálne vo výške zmluvnej ceny zmluvy o poskytovaní služieb.
3. Dodávate poskytne neobmedzený prístup a spoluprácu so zástupcami Európskej komisie, Európskeho
súdu audítorov, Najvyššiemu kontrolnému úradu SR, Ministerstvu financií SR, Ministerstvu životného
prostredia
SR a alším oprávneným orgánom, aby im umožnil inšpekciu a audit ubovolného aspektu zmluvy a
oprávneným osobám poskytne všetku potrebnú sú innos .
III.2)Podmienky ú asti
III.2.1)Osobné postavenie hospodárskych subjektov vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do
profesijných alebo obchodných registrov
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok: Uchádza musí sp
podmienky ú asti týkajúce sa osobného postavenia pod a § 26 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní a
preukáza ich splnenie dokladmi pod a § 26 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní a to:
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;
1.2. pod a § 26 ods. 2 písm. b) – potvrdením príslušného súdu nie starším ako 3 mesiace ku d u uplynutia
lehoty na predkladanie ponúk, že na uchádza a nebol vyhlásený konkurz, nie je v likvidácii, ani nebolo proti
nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok
majetku;
1.3. pod a § 26 ods. 2 písm. c) – potvrdením Sociálnej pois ovne a zdravotnej pois ovne nie starším ako 3
mesiace ku d u uplynutia lehoty na predkladanie ponúk o tom, že uchádza nemá evidované nedoplatky
poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, ktoré
sa vymáhajú výkonom rozhodnutia;
1.4. pod a § 26 ods. 2 písm. d) – potvrdením miestne príslušného da ového úradu nie starším ako 3
mesiace ku d u uplynutia lehoty na predkladanie ponúk o tom, že uchádza nemá evidované da ové
nedoplatky, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia;
1.5. pod a § 26 ods. 2 písm. e) – dokladom o oprávnení poskytova službu;
1.6. uchádza zapísaný v zozname podnikate ov môže nahradi doklady uvedené v § 26 ods. 2 zákona o
verejnom obstarávaní predložením úradne overenej kópie potvrdenia Úradu pre verejné obstarávanie o
zápise v zozname podnikate ov platnom ku d u uplynutia lehoty na predkladanie ponúk;
1.7. uchádza so sídlom mimo územia Slovenskej republiky predloží doklady požadované v bode 1.1. až
1.5. alebo doklady pod a bodu 1.6. Ak sa v krajine jeho sídla niektoré z požadovaných dokladov
nevydávajú, nahradí ich rovnocennými dokladmi. Ak krajina nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich
nahradi estným vyhlásením pod a predpisov platných v krajine jeho sídla;
1.8. ak má uchádza sídlo v lenskom štáte inom ako Slovenská republika a právo tohto lenského štátu
neupravuje inštitút estného vyhlásenia, možno ho nahradi vyhlásením urobeným pred súdom, správnym
orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou pod a predpisov platných v
krajine pôvodu alebo v krajine sídla uchádza a;
1.9. ak uchádza ovi bolo v predchádzajúcich troch rokoch preukázané závažné porušenie odborných
povinností pod a § 26 ods. odsek 5, ktoré dokáže verejný obstarávate preukáza (§ 26 ods. 1 písm. g)
zákona o verejnom obstarávaní), bude z verejnej sú aže vylú ený;
1.10. ak ponuku predkladá skupina, predkladá splnenie podmienok ú asti pod a § 26 zákona o verejnom
obstarávaní za každého lena skupiny osobitne. Splnenie podmienky pod a § 26 ods. 1 písm f) preukazuje
len skupiny len vo vz ahu k tej asti predmetu zákazky, ktorú má zabezpe ;
1.11. všetky doklady predkladané uchádza om pod a bodu 1.1. až 1.8. musia by originály alebo úradne
overené kópie.
Odôvodnenie primeranosti ur ených podmienok ú asti pod a § 32 ods. 6 zákona: Podmienky ú asti
týkajúce sa osobného postavenia ur il verejný obstarávate v súlade s ustanovením § 26 zákona.
III.2.2)Ekonomická a finan ná spôsobilos
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok: Uchádza musí v
ponuke predloži nasledujúce informácie a dokumenty, ktorými preukáže finan né a ekonomické
postavenie:
2.1 preh ad o celkovom obrate min. 300 000 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 preukazuje splnenie tejto podmienky predložením vyplneného Formulára 1.1 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;
2.2 ak záujemca/uchádza nemá sídlo v SR a krajina v jeho sídle požadované doklady nevydáva, verejný
obstarávate prijme aj iný doklad (ekvivalent), ktorým uchádza preukáže splnenie požadovanej podmienky;
2.3 uchádza alebo záujemca môže na preukázanie finan ného a ekonomického postavenia využi
finan né zdroje inej osoby, bez oh adu na ich právny vz ah. V takomto prípade musí uchádza alebo
záujemca verejnému obstarávate ovi preukáza , že pri plnení zmluvy bude môc reálne disponova so
zdrojmi osoby, ktorej postavenie využíva na preukázanie finan ného a ekonomického postavenia. Túto
skuto nos uchádza preukazuje v súlade s § 27 ods. 2 zákona;
2.4 skupina dodávate ov preukazuje splnenie podmienok ú asti týkajúcich sa § 27 zákona o verejnom
obstarávaní spolo ne.
Odôvodnenie primeranosti ur ených podmienok ú asti pod a § 32 ods. 6 zákona:
— požiadavka predloži preh ad o celkovom obrate v požadovanej výške je v súlade s § 27 ods. (1) písm.
d) zákona. Je založená na predpoklade schopnosti budúceho dodávate a s primeraným finan ným pozadím
schopným zabezpe potrebné finan né toky pre poskytnutie služby. Výška požadovaného obratu bola
stanovená ako cca 2-násobok ro nej fakturácie.
Minimálna požadovaná úrove štandardov: Sú uvedené vyššie.

III.2.3)Technická spôsobilos
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok:
Uchádza musí v ponuke predloži nasledujúce informácie a dokumenty, ktorými preukáže technickú alebo
odbornú spôsobilos pri obstarávaní služieb:
3.1 § 28 ods. 1 písm. a) - Zoznam poskytnutých služieb - innos stavebného dozoru na stavbách
obdobného charakteru a rozsahu ako predmet zákazky, realizovaných v zmysle zmluvných podmienok
FIDIC ( ervená alebo žltá kniha), za predchádzajúce 3 roky (2009, 2010, 2011) s uvedením cien, lehôt
poskytovania služieb, predmetu zmlúv a odberate ov. Dokladá sa Prílohou 1.2 sú ažných podkladov Zoznam poskytnutých služieb a Prílohou 1.3 sú ažných podkladov – Referen ný list uchádza a
nasledovne:
— min. 2 zákazky na poskytnutie innosti stavebného dozoru na projekte výstavby alebo rekonštrukcie
stokových sietí so zmluvnou cenou stavebných prác každej zákazky min. 15 000 000 EUR bez DPH,
— min. 2 zákazky na poskytnutie innosti stavebného dozoru na projekte výstavby alebo rekonštrukcie
OV so zmluvnou cenou stavebných prác každej zákazky min. 3 000 000 EUR bez DPH.
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 dodaní;
3.2 § 28 ods. 1 písm. g) - Uchádza preukáže, že disponuje riadiacimi zamestnancami (tzv. k oví
odborníci uchádza a), ktorí majú potrebnú odbornú prax a vzdelanie na poskytnutie služieb, ktoré sú
predmetom tejto zákazky. Uchádza preukazuje splnenie tejto podmienky predložením životopisu
ových odborníkov navrhovaných na poskytnutie služieb (Príloha 1.5 sú ažných podkladov – Životopis
ového odborníka), z ktorého obsahu bude vyplýva splnenie tejto podmienky. Za k ových odborníkov
sa na ú ely týchto sú ažných podkladov považujú:
3.2.1 vedúci stavebných dozorov – 1 osoba;
3.2.2 stavebný dozor pre kanalizácie – 1 osoba;
3.2.3 stavebný dozor pre kanalizácie a OV – 1 osoba;
3.2.4 stavebný dozor pre OV – 1 osoba.
Požadovaná odborná prax k ových odborníkov:
3.2.1 vedúci stavebných dozorov.
Požaduje sa min. 5 rokov odbornej praxe v pozícii stavebného dozoru a zárove preukázanie výkonu
innosti vedúceho stavebných dozorov na min. 1 projekte výstavby alebo rekonštrukcii stokových sietí
vrátane OV, realizovaných v zmysle zmluvných podmienok FIDIC ( ervená alebo žltá kniha), s min.
zmluvnou cenou stavebných prác 10 000 000 EUR bez DPH. Ú as na tomto projekte musí by v uvedenej
funkcii v minimálnej dobe trvania zodpovedajúcej 50 % Lehoty výstavby (za Lehotu výstavby sa považuje
lehota odo d a vydania Oznámenia o dátume za atia prác pod a l. 8.1 FIDIC po vydanie Preberacieho
protokolu na dielo pod a l. 10.1 FIDIC).
Pozn: Pozícia vedúceho stavebných dozorov za ú elom splnenia podmienok ú asti v tejto zákazke musí
by definovaná v zmluve stavebného dozoru s objednávate om (stavebníkom/investorom). Prehlásenie
uchádza a alebo iný doklad vystavený uchádza om, ktorý sa nebude opiera o relevantný zmluvný
dokument referen nej zákazky nebude uznaný;
3.2.2 stavebný dozor pre kanalizácie.
Požaduje sa min. 5 rokov odbornej praxe v pozícii stavebného dozoru a zárove preukázanie výkonu
innosti stavebného dozoru na min. 1 projekte výstavby alebo rekonštrukcie stokových sietí s min.
zmluvnou cenou stavebných prác 5 000 000 EUR bez DPH;
3.2.3 stavebný dozor pre kanalizácie a OV.
Požaduje sa min. 5 rokov odbornej praxe v pozícii stavebného dozoru a zárove preukázanie výkonu
innosti stavebného dozoru na min. 1 projekte výstavby alebo rekonštrukcie stokových sietí s min.
zmluvnou cenou stavebných prác 5 000 000 EUR bez DPH alebo na 1 projekte výstavby alebo
rekonštrukcie OV s min. zmluvnou cenou stavebných prác 3 000 000 EUR bez DPH;
3.2.4 stavebný dozor pre OV.
Požaduje sa min. 5 rokov odbornej praxe v pozícii stavebného dozoru a zárove preukázanie výkonu
innosti stavebného dozoru na min. 1 projekte výstavby alebo rekonštrukcie OV s min. zmluvnou cenou
stavebných prác 3 000 000 EUR bez DPH.
Pozn: Pod výrazom „Stavebný dozor“ pre všetkých k ových odborníkov sa myslí výkon innosti
„stavebného dozoru“ alebo „stavebno-technického dozoru“ alebo „technického dozoru investora“. Verejný
obstarávate nebude uznáva innosti asistenta stavebného dozoru, projektového manažéra,
stavbyvedúceho alebo interného dozoru zhotovite a.
Uchádza preukáže požadovanú odbornú prax k ových odborníkov potvrdenými referen nými listami
ových odborníkov (Príloha 1.4 sú ažných podkladov) z ktorých bude vyplýva splnenie uvedených
podmienok;
3.3 § 28 ods. 1 písm. d) – Za ú elom preukázania opatrení použitých na zabezpe enie kvality uchádza
predloží certifikát systému riadenia kvality pod a EN ISO 9001, resp. iné dôkazy preukazujúce opatrenia na
zabezpe enie kvality, ktorý je rovnocenný opatreniam na zabezpe enie kvality pod a požiadaviek na
vystavenie príslušného certifikátu (originál alebo úradne overená kópia). Za dôkazy rovnocenné opatreniam

na zabezpe enie kvality pod a požiadaviek na vystavenie certifikátov pod a § 29 zákona o verejnom
obstarávaní nemožno považova príru ku kvality, ani žiados o certifikáciu, ani potvrdenie preukazujúce, že
žiadate je v konaní o udelenie certifikátu kvality;
3.4 uchádza alebo záujemca môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti
využi technické a odborné kapacity inej osoby, bez oh adu na ich právny vz ah. V takomto prípade musí
uchádza verejnému obstarávate ovi preukáza , že pri plnení zmluvy bude môc reálne disponova s
kapacitami osoby, ktorej spôsobilos využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej
spôsobilosti. Túto skuto nos uchádza preukazuje v súlade s § 28 ods. 2 zákona;
3.5 skupina dodávate ov preukazuje splnenie podmienok ú asti týkajúcich sa § 28 zákona o verejnom
obstarávaní spolo ne.
Odôvodnenie primeranosti ur ených podmienok ú asti pod a § 32 ods. 6 zákona:
— požiadavka predloži zoznam poskytnutých služieb za predchádzajúce 3 roky je v súlade s § 28 ods. 1
písm. a) zákona. Predmetom zákazky je poskytovanie služieb stavebného dozoru na stavbe, ktorá sa bude
realizova v súlade so zmluvnými podmienkami FIDIC a verejný obstarávate h adá schopného dodávate a
poskytnú tieto služby v súlade so všetkými zmluvnými povinnos ami, ktoré sú uvedené v zmluve a v opise
predmetu zákazky a ktoré sú v súlade zo zmluvnými podmienkami FIDIC. Stanovené požiadavky súvisia s
predmetom zákazky, sú primerané vzh adom na rozsah a charakter požadovaných služieb a sú nastavené
tak, aby sa verejnej sú aže mohol zú astni o najširší po et uchádza ov,
— požiadavka predloži údaje o opatreniach použitých na zabezpe enie kvality je v súlade s § 28 ods. 1
písm. d) zákona. Táto požiadavka úzko súvisí s predmetom zákazky a potreba jej zahrnutia sleduje cie ,
aby budúci dodávate dbal na kvalitu poskytovaných služieb, stabilitu svojich procesov, aby ich riadením
zabezpe il službu v požadovanej kvalite,
— požiadavka predloži údaje o vzdelaní a odbornej praxe riadiacich zamestnancov, osobitne osôb
zodpovedných za poskytnutie služby je v súlade s § 28 ods. 1 písm. g) zákona. Predmetom zákazky je
innos stavebného dozoru na stavbe, ktorá sa bude realizova v zmysle zmluvných podmienok FIDIC. Z
uvedeného dôvodu sa od uchádza a vyžaduje, aby preukázal skúsenosti s poskytovaním takýchto služieb
a taktiež sa požaduje, aby jeho riadiaci zamestnanci (tzv. k oví odborníci) mali potrebnú odbornú prax na
stavbách realizovaných obdobného charakteru a rozsahu ako predmet zákazky. Stanovené minimálne
požiadavky na odbornú prax vedúceho stavebných dozorov na stavbách realizovaných pod a zmluvných
podmienok FIDIC sú nevyhnutné pre zabezpe enie správneho vedenia zmluvnej agendy v súlade s
podmienkami FIDIC. Požiadavky na ostatných stavebných dozorov vychádzajú z potreby overi ich odbornú
prax na zákazkách obdobných predmetu obstarávania.
Minimálna požadovaná úrove štandardov:
Sú uvedené vyššie.
III.2.4)Informácie o vyhradených zákazkách
III.3)Osobitné podmienky pre zákazky na poskytovanie služieb
III.3.1)Informácie o konkrétnej profesii
Poskytovanie služby je vyhradené pre konkrétnu profesiu: nie
III.3.2)Pracovníci zodpovední za poskytnutie služby
Právnické osoby by mali uvies mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov zodpovedných za poskytnutie
služby: áno
Oddiel IV: Postup
IV.1)Druh postupu
IV.1.1)Druh postupu
Otvorená
IV.1.2)Obmedzenie po tu uchádza ov, ktorí budú vyzvaní na predloženie ponuky alebo na ú as
IV.1.3)Zníženie po tu uchádza ov po as rokovania alebo dialógu
IV.2)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
IV.2.1)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
IV.2.2)Informácie o elektronickej aukcii
Použije sa elektronická aukcia: nie
IV.3)Administratívne informácie
IV.3.1)Referen né íslo spisu, ktoré pridelil verejný obstarávate :
RKK služby
IV.3.2)Predchádzajúce uverejnenie týkajúce sa tejto zákazky
Oznámenie o profile kupujúceho
íslo oznámenia v Ú. v. EÚ: 2012/S 22-035698 z 2.2.2012
IV.3.3)Podmienky na získanie sú ažných podkladov a dopl ujúcich dokumentov alebo
informatívneho dokumentu
Lehota na prijímanie žiadostí o sú ažné podklady alebo o prístup k dokumentom: 5.3.2012 - 13:00
Spoplatnená dokumentácia: nie

IV.3.4)Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o ú as
26.4.2012 - 10:00
IV.3.5)Dátum odoslania výziev na predkladanie ponúk alebo na ú as vybratým uchádza om
IV.3.6)Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predklada ponuky alebo žiadosti o ú as
sloven ina.
IV.3.7)Minimálna lehota, po as ktorej sú ponuky uchádza ov viazané
do: 30.4.2013
IV.3.8)Podmienky na otváranie ponúk
Dátum: 26.4.2012 - 11:30
Miesto:
Vodárenská spolo nos Ružomberok, a.s., Pri Váhu 6, 034 06 Ružomberok, SLOVENSKO.
Oddiel VI: Doplnkové informácie
VI.1)Informácie o opakovaní obstarávania
Toto obstarávanie sa bude opakova : nie
VI.2)Informácie o fondoch Európskej únie
Zákazka sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: áno
Odkaz na projekt (projekty) a/alebo program (programy): Predmet zákazky bude financovaný z prostriedkov
Kohézneho fondu, z prostriedkov štátneho rozpo tu SR a z prostriedkov verejného obstarávate a.
Opera ný program Životné prostredie, Prioritná os: 1. Integrovaná ochrana a racionálne využívanie vôd,
Opera ný cie : 1.2 Odvádzanie a istenie komunálnych odpadových vôd v zmysle záväzkov SR vo i EÚ.
VI.3)Dopl ujúce informácie
1. Sú ažné podklady si záujemca vyžiada písomne (v slovenskom jazyku), na adrese uvedenej v bode
I.1).). Vžiadosti musí by uvedený spôsob prevzatia sú ažných podkladov - osobné prevzatie v pracovných
och od 8:00 do 13:00 (pri om termín doporu ujeme dohodnú telefonicky) alebo zaslanie poštou (s
uvedením adresy,na ktorú majú by sú ažné podklady zaslané).
2. Opis technického vybavenia potrebného na plnenie zmluvy pod a podmienok uvedených vo Zväzku III
sú ažných podkladov: estné vyhlásenie, že do 30 dní odo d a nadobudnutia ú innosti zmluvy o poskytnutí
služieb dodávate bude ma k dispozícii prostriedky a technické zariadenia potrebné na plnenie zmluvy v
zmysle požiadaviek lánku 3.5 Zväzku III sú ažných podkladov v nasledovnom minimálnom rozsahu: 4 x
PC, 1xACAD 2007 alebo ekvivalent, 1x Microstation verzia 8 alebo ekvivalent, 1x kopírka formátu A4/A3, 1x
B laserová tla iare formátu A4, 1x farebná tla iare formátu A4, 1x farebný skener formátu A4, 4x
fotoaparáty, komunika né prostriedky – 1 pevná linka vrátane faxu a možnosti pripojenia na internet + 4
mobilné telefóny, 3 automobily.
3. Zmluva nadobúda ú innos v súlade s § 47a ods. 2 Ob ianskeho zákonníka a § 5a zákona . 211/2000
Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov v de doru enia listu
Objednávate a adresovaného Dodávate ovi, obsahujúcom oznámenie o zverejnení zmluvy. V prípade, že
na základe administratívnej kontroly postupu verejného obstarávania Poskytovate om nenávratných
finan ných prostriedkov Objednávate ovi nie je možné uzna výdavky vyplývajúce z tohto postupu
verejného obstarávania za oprávnené, alebo s informáciou, že zmluva medzi Poskytovate om nenávratných
finan ných prostriedkov a Objednávate om nebola uzatvorená alebo finan né prostriedky Objednávate ovi
neboli pridelené v požadovanej výške, práva a povinnosti z tejto Zmluvy zaniknú. V tomto prípade si
Objednávate vyhradzuje právo od zmluvy odstúpi .
Dodávate sa zárove zaväzuje, že až do obdržania oznámenia Objednávate a nebude vykonáva žiadne
úkony spojené s realizáciou tejto zmluvy, ako aj nebude obstaráva žiadne veci a materiály, ktoré sú
potrebné na plnenie zmluvy; v opa nom prípade Objednávate nezodpovedá Dodávate ovi za prípadnú
škodu, ktorá mu vznikla v súvislosti s touto innos ou, a nie je povinný nahradi Dodávate ovi akéko vek
náklady ani prípadné škody, ktoré mu vznikli v súvislosti s touto Zmluvou.
VI.4)Odvolacie konanie
VI.4.1)Orgán zodpovedný za odvolacie konanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Dunajská 68, P.O.Box 58
820 04 Bratislava
SLOVENSKO
Telefón: +421 250264176
Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk
Fax: +421 250264219
VI.4.2)Podanie odvolania
VI.4.3)Úrad, od ktorého možno získa informácie o podaní odvolania
Úrad pre verejné obstarávanie
Dunajská 68, P.O.Box 58
820 04 Bratislava
SLOVENSKO

Telefón: +421 250264176
Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk
Fax: +421 250264219
VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
8.2.2012

