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VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK

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

Mesto Dunajská Streda
IČO:  00305383
Hlavná 50/16, 929 01 Dunajská Streda
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Dagmar Melotíková
Telefón: +421 903520052
Email: dagmar.melotikova@gmail.com
Fax: +421 315903941
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): http://www.uvo.gov.sk
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): http://www.ezakazky.sk

I.3)    KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
http://www.uvo.gov.sk
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
Adresa (URL):  http://www.ezakazky.sk

I.4)    DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Regionálny alebo miestny orgán

I.5)    HLAVNÁ ČINNOSŤ
Všeobecné verejné služby

ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1)    ROZSAH OBSTARÁVANIA

II.1.1)    Názov
„Prepojovacia komunikácia Dunajská Streda - časť B,  Galantská c. II/507 – Malodvornícka     c. III/1425“
Referenčné číslo:  18/ME/2018

II.1.2)    Hlavný kód CPV
45233123-7

II.1.3)    Druh zákazky
Práce

II.1.4)    Stručný opis
Vybudovanie prepojovacej komunikácie medzi Galantskou cestou a Malodvorníckou cestou v intraviláne mesta Dunajská
streda. Stavba sa delí na tri objekty: 
SO 01/ vetva OK4 - napojenie zbernej komunikácie na okružnú križovatku na Galantskej ceste. Predmetom zákazky
stavebného objektu SO 01 je vybudovanie samotnej komunikácia bez chodníkov a bez cyklotrasy. 
SO 02/ zberná komunikácia, ktorá je rozdelená na tri úseky (úsek 1, úsek 2, úsek 3) Predmetom zákazky stavebného
objektu SO 02 je v úsekoch 1,2 vybudovanie len samotnej komunikácie, a v úseku 3 sa jedná o vybudovanie
komunikácie, cyklotrasy ako aj chodníkov pre peších.  
SO 03/ križovatka - napojenie komunikácie na Malodvornícku cestu.

II.1.5)    Celková predpokladaná hodnota
414 036,22 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

45233161-5
II.2.3)    Miesto dodania

Kód NUTS
SK021
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Vybudovanie prepojovacej komunikácie medzi Galantskou cestou a Malodvorníckou cestou v intraviláne mesta Dunajská
streda.

II.2.4)    Opis obstarávania
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Stavebný objekt SO 01  
Stavebný objekt rieši napojenie zbernej komunikácie na okružnú križovatku vybudovanej na ceste II/507 v km13,897 v
intraviláne mesta Dunajská Streda. Navrhovaná vetva OK4 sa na okružnú križovatku napája severne. Napojenie vetvy
OK4 pokračuje v miestnej zbernej komunikácií, ktorá v budúcnosti zabezpečí prepojenie cesty II/507 s cestou III/1425
(Malodvornícka cesta).  
TECHNICKÉ RIEŠENIE. 
Smerové a výškové vedenie 
Základné technické parametre vetvy OK4: 
Šírka vjazdov okruhu:7,25m vetva OK4 dvojpruhový vjazd (bajpass) 
Šírka výjazdov z okruhu:7,25m vetva OK4 dvojpruhový výjazd (bajpass) 
Šírka nespevnenej krajnice:0,75m vonkajšia strana okruhu, 0,50m pri vetve OK4 
Kritické vozidlo návrhu:Skupina 3. podskupina NA3 so zaťažením 115kN/nápravu 
Stavebný objekt SO 02 
Začiatok zbernej komunikácie je cca 36m od okružnej križovatky. Celá trasa vedie nezastavaným územím, na ktorom sa
v súčasnosti sa pripravuje výstavba rodinných domov s čiastočným zahájením samotnej realizácie . Kategória
komunikácie je miestna zberná MZ 8,5/50, funkčnej triedy B3 so šírkou spevnenej časti vozovky 7,5m a s návrhovou
rýchlosťou 50km/hod. Koniec úseku je na hrane pripravovaného rozšírenia jestvujúcej Malodvorníckej cesty III/1425 o
jeden jazdný pruh v mieste križovania zbernej komunikácie a Malodvorníckej cesty. Dĺžka úseku je 672,985m. 
 
Stavebný objekt SO 03 
Rieši napojenie zbernej komunikácie s c.III/1425 Malodvornícka s cieľom dosiahnutia plynulého prejazdu touto
križovatkou. Za týmto účelom bude potrebné rozšírenie jestvujúcej vozovky c.III/1425 Malé Dvorníky Dunajská Streda o
odbočovací pruh vpravo zo smeru centra mesta Dunajská Streda na zbernú komunikáciu a odbočovací pruh vľavo zo
smeru obce Malé Dvorníky na zbernú komunikáciu Galantská c.II/507-Malodvornícka, časť B- smer Veľký Meder,
Komárno. 
Popis technického riešenia 
Jestvujúca vozovka c. III.1425 je dvojpruhová obojsmerná kategórie S7,0/50 s návrhovou rýchlosťou 50 km/hod. 
Šírkové usporiadanie vozovky je nasledovné: 
šírka jazdného pruhu2 x 2,75m = 5,50 m 
šírka vodiaceho pruhu2 x 0,25m = 0,50 m 
šírka nespevnenej krajnice2 x 0,50m = 1,00 m 
(šírka bezpečnostného odstupu) 
voľná šírka koruny7,00 m

II.2.5)    Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Kritériá kvality
Názov:  Doba realizácie v celých kalendárnych  dňoch
Relatívna váha:  25
 
Cena
Relatívna váha:  75

II.2.6)    Predpokladaná hodnota
414 036,22 EUR bez DPH

II.2.7)    Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch:  5

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:  Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti
týkajúce sa osobného postavenia § 32 ods. 1 zákona: 
 
a)nebol on, ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu, ani člen dozorného orgánu, ani prokurista
právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev,
trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny,
trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny, trestný čin terorizmu a niektorých foriem
účasti na terorizme, trestný čin obchodovania s ľuďmi, trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním alebo
trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe, 
b)nemá nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie
v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu, 
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c)nemá daňové nedoplatky v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu, 
d)nebol na jeho majetok vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu
zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku, 
e)je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, 
f)nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v
štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu, 
g)nedopustil sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania
závažného porušenia povinností v oblasti ochrany životného prostredia, sociálneho práva alebo pracovného práva podľa
osobitných predpisov, za ktoré mu bola právoplatne uložená sankcia, ktoré dokáže verejný obstarávateľ a obstarávateľ
preukázať, 
h)nedopustil sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania
závažného porušenia profesijných povinností, ktoré dokáže verejný obstarávateľ a obstarávateľ preukázať. 
 
Splnenie podmienok účasti osobného postavenia podľa § 32 ods.1 ZVO uchádzač v súlade s § 32 ods. 2 ZVO
preukazuje: 
1. výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace, 
2. potvrdením zdravotných poisťovní a Sociálnej poisťovne nie starším ako tri mesiace, 
3. potvrdením miestne príslušného daňového úradu nie starším ako tri mesiace, 
4. potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace, 
5. dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá
predmetu zákazky, 
6.čestným vyhlásením preukazuje splnenie podmienku účasti podľa § 32 ods. 1 písm. f) ZVO. 
7. podmienku účasti podľa § 32 ods. 1 písm. g) ZVO preukazuje verejný obstarávateľ, 
8. podmienku účasti podľa § 32 ods. 1 písm. h) ZVO preukazuje verejný obstarávateľ. 
9. Ak uchádzač má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia SR a štát jeho sídla, miesta podnikania
alebo obvyklého pobytu nevydáva niektoré z dokladov uvedených v § 32 ods. 2 ZVO alebo nevydáva ani rovnocenné
doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo
obvyklého pobytu. 
10. Ak právo štátu uchádzača so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia SR 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.

III.1.3)Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok, odôvodnenie primeranosti každej určenej podmienky:  B.Podmienky účasti týkajúce sa
technickej alebo odbornej spôsobilosti záujemcov podľa § 34 Zákona.  
 
a)§34 ods. 1 písm. b) zoznamom stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia
verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác; zoznam musí byť doplnený
potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných
podmienok, ak odberateľom 
1.bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dokladom je referencia, 
2.bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak
také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení,
doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené, 
 
Odôvodnenie primeranosti: 
Verejný obstarávateľ sa týmto presvedčí, že uchádzač má skúsenosti s predmetom zákazky a je odborne a technicky
schopný uskutočniť požadovaný predmet zákazky. Minimálna úroveň štandardov bola verejným obstarávateľom
stanovená primerane k rozsahu a charakteru predmetu zákazky, ktorý je predmetom zákazky pričom hodnota
požadovaných referencií nepresahuje výšku PHZ. 
 
b)Podľa § 34 ods. 1 písm. h) zákona uvedením opatrení environmentálneho manažérstva, ktoré uchádzač alebo
záujemca použije pri plnení zmluvy, ktorej predmetom je uskutočnenie stavebných prác v nadväznosti na §35 a § 36
zákona o verejnom obstarávaní .  
Odôvodnenie primeranosti:  
Požadovaním tejto podmienky účasti sa skúma schopnosť uchádzača poskytnúť stavebné práce v súlade s
environmentálnym riadením stavebných prác. Podmienka účasti je potrebná a primeraná vo vzťahu k predmetu zákazky,
pretože uchádzač musí preukázať schopnosť zabezpečiť environmentálne riadenie pri realizácii predmetu zákazky.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov:  Minimálna požadovaná úroveň štandardov:  
a)Zoznam uskutočnených stavebných prác za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania
uchádzači preukážu zrealizované stavebné práce rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky a to
kumulatívne vo výške 400 000,00 € bez DPH alebo ekvivalent tejto hodnoty v inej mene.  
 
b)Minimálna požadovaná úroveň štandardov pre § 34 ods. 1 písm. h) zákona:  
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Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti týkajúce sa systému manažérstva
kvality podľa § 35 zákona a podľa §36 zákona systém environmentálneho manažérstva: 
podľa § 35 zákona:  
Verejný obstarávateľ vyžaduje predloženie certifikátu systému manažérstva kvality vydaného nezávislou inštitúciou,
ktorým sa potvrdzuje splnenie požiadaviek noriem na systém manažérstva kvality uchádzačom alebo záujemcom,
vrátane dostupnosti pre osoby so zdravotným postihnutím, odkazuje na systémy manažérstva kvality vyplývajúce z
právne záväzných aktov Európskej únie alebo medzinárodných noriem. Verejný obstarávateľ uzná ako rovnocenný
certifikát systému manažérstva kvality vydaný príslušným orgánom členského štátu. Ak uchádzač alebo záujemca
objektívne nemal možnosť získať príslušný certifikát v určených lehotách, verejný obstarávateľ príjme aj iné dôkazy o
rovnocenných opatreniach na zabezpečenie kvality predložené uchádzačom alebo záujemcom, ktorými preukáže, že ním
navrhované opatrenia na zabezpečenie kvality sú v súlade s požadovanými normami zabezpečenia kvality. 
podľa § 36 zákona: 
Verejný obstarávateľ vyžaduje predloženie certifikátu vydaného nezávislou inštitúciou, ktorým sa potvrdzuje splnenie
požiadaviek noriem na systém environmentálneho manažérstva uchádzačom alebo záujemcom, môže odkázať na
schému Európskej únie pre environmentálne manažérstvo a audit alebo iný systém environmentálneho manažérstva
podľa osobitného predpisu alebo iný systém environmentálneho manažérstva založený na príslušných právne záväzných
aktoch Európskej únie alebo medzinárodných normách, na ktorý vydal akreditovaný certifikačný orgán certifikát. Verejný
obstarávateľ uzná ako rovnocenný certifikát systému environmentálneho manažérstva vydaný príslušným orgánom
členského štátu. Ak uchádzač alebo záujemca objektívne nemal možnosť získať príslušný certifikát v určených lehotách,
verejný obstarávateľ musí prijať aj iné dôkazy o opatreniach v oblasti environmentálneho manažérstva predložené
uchádzačom alebo záujemcom, ktorými preukáže, že ním navrhované opatrenia sú rovnocenné opatreniam
požadovaným v rámci príslušného systému environmentálneho manažérstva alebo príslušnej normy environmentálneho
manažérstva. 
 
Uchádzač splnenie podmienky účasti preukáže:  
a)Certifikátom ISO 9001:2008 Systém manažérstva kvality 
b)Certifikátom ISO 14001:2004 Systém environmentálneho manažérstva, 
c)Certifikátom OHSAS 18001 Hodnotenie ochrany zdravia a bezpečnosti práce alebo ekvivalenty  
 
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: 
Uchádzač môže predložiť aj iný relevantný dôkaz o vykonaných opatreniach na zabezpečenie kvality (napr. potvrdenie
príslušného certifikačného orgánu, ktorý vykonal posúdenie vhodnosti zavedeného systému manažérstva kvality, ale z
nejakých dôvodov nestihol vydať samotný certifikát za podmienky, že bol ukončený proces posudzovania plnenia
požiadaviek normy; resp. správa z auditu, vykonaného podľa požiadaviek príslušnej normy verejným obstarávateľom
alebo ním poverenou organizáciou za predpokladu, že by z tejto správy vyplývalo, že preverovaná spoločnosť spĺňa
požiadavky príslušnej normy). 
Verejný obstarávateľ uzná ako rovnocenné osvedčenia vydané príslušnými orgánmi členských štátov, prípadne iné
ekvivalentné dôkazy predložené uchádzačom, ktoré sú rovnocenné opatreniam na zabezpečenie kvality podľa
požiadaviek na vystavenie príslušného certifikátu.

III.2)    PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
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:  25.04.2018 09:00

IV.2.6)    Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do:  29.06.2018

IV.2.7)    Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas:  25.04.2018 10:00
Miesto:  Mestský úrad Dunajská Streda, Hlavná 50/16, 929 01 Dunajská Streda
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk:  Komisia verejného obstarávateľa, uchádzači, ktorí predložili
ponuku v lehote na predkladanie ponúk.

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

Použije sa elektronické objednávanie
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby

VI.3)    DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
PODLIMITNÁ ZÁKAZKA POSTUPOM PODĽA § 113 
zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
(ďalej len zákon o verejnom obstarávaní) bez využitia elektronického trhoviska reverzná t. j. vyhodnotenie splnenia
podmienok účasti sa uskutoční po vyhodnotení ponúk 
Dorozumievanie medzi verejným obstarávateľom záujemcami a uchádzačmi 
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Komunikácia a výmena informácií medzi verejným obstarávateľom a záujemcami alebo uchádzačmi sa bude
uskutočňovať v súlade s § 20 zákona o verejnom obstarávaní v spojení s § 187 ods. 8 ZVO, t.j. verejný obstarávateľ
využíva možnosť do 18.10.2018 uskutočňovať komunikáciu a výmenu informácií písomne prostredníctvom pošty, iného
doručovateľa, elektronicky podľa § 20 ods. 1 ZVO alebo ich kombináciou, okrem posielania oznámení používaných vo
verejnom obstarávaní a informácií podľa tohto zákona na uverejnenie publikačnému úradu a ÚVO a uverejňovanie
informácií a dokumentov v profile.  
Verejný obstarávateľ určuje prostriedky komunikácie tak, aby boli všeobecne dostupné a aby nedošlo k obmedzeniu
možnosti záujemcov alebo uchádzačov zúčastniť sa verejného obstarávania. Komunikácia sa bude uskutočňovať
elektronicky prostredníctvom elektronického komunikačného systému na portáli www.ezakazky.sk, ak nie je v týchto
súťažných podkladoch výslovne uvedené inak. 
Za doručenie Žiadosti o súťažné podklady (prejav vôle záujemcu sa zúčastniť zákazky) sa považuje registrácia záujemcu
na elektronickom portáli www.ezakazky.sk v konkrétnej zákazke. Podrobnosti o registrácii záujemcu na uvedenom
portáli verejný obstarávateľ uviedol vo Výzve na predkladanie ponúk, či v Oznámení o vyhlásení verejného obstarávania
ak sa uplatnilo. 
Výšku zábezpeky verejný obstarávateľ stanovil: na 10 000 eur 
Otváranie ponúk je verejné. 
Otváranie ponúk vykoná komisia v súlade s § 52 ods. 5 a 6 zákona o verejnom obstarávaní.

VI.5)    DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
19.03.2018
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