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VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1)

I.2)

I.3)

I.4)
I.5)

NÁZOV A ADRESY
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
IČO: 44518684
Južné nábrežie 13, 042 19 Košice
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Miroslav Kučera, MPH
Telefón: +421 905868883
Email: kucera.lgt@gmail.com
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL):: http://www.bpmk.sk
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL):: http://https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/10506
SPOLOČNÉ VEREJNÉ OBSTARÁVANIE
Zákazka zahŕňa spoločné obstarávanie: Nie
Zákazku prideľuje centrálna obstarávacia organizácia: Nie
KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Zadajte adresu (URL): http://www.protender.sk/akcia/aktualne
Ďalšie informácie možno získať na adrese
iné (vyplňte prílohu A.I)
Príloha A.I): ADRESA A KONTAKTNÉ MIESTO (MIESTA), ODKIAĽ MOŽNO ZÍSKAŤ ĎALŠIE INFORMÁCIE
PRO - TENDER s.r.o.
IČO: 36591084
Smetanova 9 , 040 01 Košice
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Miroslav Kučera, MPH
Telefón: +421 905868883
Email: kucera.lgt@gmail.com
Adresa hlavnej stránky obstarávateľa (URL): http://bpmk.sk
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/10506//
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky: Nie
Chcete vyplniť aj adresu: Áno
Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na
iné (vyplňte prílohu A.II)
PRO-TENDER s.r.o.
IČO: 36591084
Smetanova 9 , 040 01 Košice
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Petra Kenderová
Telefón: +421 907877688
Email: petra.kenderova@protender.sk
Adresa hlavnej stránky obstarávateľa (URL): http://bpmk.sk
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/10506
Elektronická komunikácia si vyžaduje využitie nástrojov a zariadení, ktoré nie sú všeobecne k dispozícii.: Nie
DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Organizácia riadená verejným právom
HLAVNÁ ČINNOSŤ
Bývanie a občianska vybavenosť

ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1)
II.1.1)

II.1.2)
II.1.3)

ROZSAH OBSTARÁVANIA
Názov:
„Odstránenie objektu HREBENDOVA 26,28, Košice“
Referenčné číslo: BPMK-2017-01-PZ-Hrebendova-26-28
Hlavný kód CPV
45110000-1
Druh zákazky
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Práce
Stručný opis:
2.1Realizovať sa bude odstránenie bytového domu na Hrebendovej ulici číslo 26,28 v Košiciach na sídlisku Luník IX.
Práca predpokladá použiť technológie búrania - odstránenie stavby bez použitia trhavín.
Dvojsekciový obytný dom je sedem podlažný panelový objekt strednorozponovej stavebnej sústavy T08B. Prvé podlažie
je technický suterén. Predmetná stavebná sústava je riešená v priečnom nosnom systéme s pozdĺžnym modulom
nosných stien sekcie 2x3x6m, konštrukčnej výške podlažia 2,80m pri hĺbke traktu 12m. Zastrešenie plochou strechou.
Pozdĺžne stuženie vnútornými stenami. Loggie sú na pozdĺžnej fasáde. Loggie sú predsadené. Od nosnej sústavy sú
oddelené pórobetónovým obvodovým plášťom. Steny sú plné prefabrikáty hrúbky 190mm z betónu B20 v modulovej
skladbe 2,4m. Stropy sú dutinové predpäté prefabrikáty rady PPD skladobnej šírky 1,2m (v mieste výťahu 2,4m), hrúbky
0,2m a dĺžky 6,0m. Obvodový plášť je prefabrikovaný pórobetón hrúbky 250mm. Plášť je na pozdĺžnych fasádach
nesený pomocou oceľových konzol v úrovni stropu každého podlažia. Na štítoch je plášť samonosným obkladom.
Prikotvenie štítového opláštenia je zrealizované iba proti preklopeniu v hlavách. Výťahová šachta je opláštená
siporexovým panelovým priečkovým prefabrikátom hrúbky 65mm. Prestup cez strop je v špeciálnom dutinovom
prefabrikáte rady PPD šírky 2,4m.
V rámci zaistenia bezpečnosti pohybu opustených priestorov domu sa ako prvé odstránia schodiskové ramená 1.NP a
2.NP v oboch sekciách, 3 medziokenné pórobetónové piliere 3x(0,9x0,25x1,5m) a schodiskové pórobetónové parapety
1,20x0,25x6m.
2.2Uchádzač je povinný pri nakladaní s odpadmi, ktoré vzniknú realizáciou stavby (stavebná suť, atď.) dodržiavať
ustanovenia zák. č. 223/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov, viesť evidenciu odpadov a predložiť doklady o ich
využití, resp. zneškodnení. Odvoz odpadov na riadenú skládku bude doložený dokladom.
2.3Podrobný rozsah stavebných prác je uvedený v realizačnom projekte stavby, ktorého elektronická verzia je súčasťou
súťažných podkladov.
2.4Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady stráženie staveniska. Na stavenisko môžu vstupovať iba poverení pracovníci
objednávateľa
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
167 000,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS:
SK042
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Hrebendova 26,28 v Košiciach, Luník IX, Slovenská republika
II.2.4) Opis obstarávania
pozri bod II.1.4.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritéria
Kritéria kvality: Nie
Náklady/Cena: Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
167 000,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Obdobie: v dňoch (od zadania zákazky)
Trvanie v dňoch: 18
Informácie o obnovenom obstarávaní
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.12)Informácie o elektronických katalógoch
Ponuky musia byť predložené vo forme elektronických katalógov alebo obsahovať elektronický katalóg: Nie
II.2.13)INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Nie
II.1.4)

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: 1.1Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky
účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 ZVO
1.2Hospodársky subjekt preukazuje splnenie podmienok účasti osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. a) až f) a
ods. 2, 4 a 5 ZVO
-zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov podľa § 152 ods. 1 ZVO, ktorý vedie Úrad pre verejné obstarávanie,
2/5

alebo
-predložením dokladov podľa § 32 ods. 2, 4 a 5 ZVO (vyžaduje sa predloženie originálov alebo úradne osvedčených kópií
dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia).
1.3Podľa § 32 ods. 7 ZVO je podmienka účasti týkajúca sa osobného postavenia podľa ods. 1 písm. b) a c) splnená, ak
uchádzač zaplatil nedoplatky alebo mu bolo povolené nedoplatky platiť v splátkach.
Verejný obstarávateľ je bez ohľadu na § 152 ods. 4 oprávnený od uchádzača dodatočne vyžiadať doklad podľa § 32
ods. 2 písm. b) a c) ZVO
1.4Verejný obstarávateľ podľa § 152 ods. 3 ZVO uzná rovnocenný zápis alebo potvrdenie o zápise vydané príslušným
orgánom iného členského štátu, ktorým uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní.
Verejný obstarávateľ musí prijať aj iný rovnocenný doklad predložený uchádzačom.
1.5Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa osobného
postavenia za každého člena skupiny osobitne. Oprávnenie uskutočňovať stavebné práce preukazuje člen skupiny len vo
vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.
1.6Hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené verejným
obstarávateľom predložením dokumentu Jednotný európsky dokument (ďalej len JED).
Hospodársky subjekt môže na adrese https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=sk importovať
súbor JED, ktorý pre tento postup verejného obstarávania predbežne vyplnil verejný obstarávateľ, a uverejnil ho vo
formáte .XML ako súčasť dokumentov poskytovaných k zákazke elektronickými prostriedkami podľa bodu I.3) a bodu
VI.3.1.1) tohto oznámenia/tejto výzvy.
Úrad pre verejné obstarávanie zverejnil JED - manuál - verzia 2 k vypĺňaniu JEDu:
https://www.uvo.gov.sk/extdoc/1523/JED%20-%20manu%C3%A1l%20v2
1.7Pri preukazovaní splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia sa uchádzačom odporúča postupovať
v súlade s upozornením Úradu pre verejné obstarávanie Zmeny súvisiace so zoznamom hospodárskych subjektov,
uverejneným na https://www.uvo.gov.sk/zaujemcauchadzac/registre-o-hospodarskych-subjektoch-vedeneuradom/informacie-k-zoznamu-hospodarskych-subjektov-2ff.html , ktorým ÚVO dáva hospodárskym subjektom do
pozornosti úpravu podmienok pre zápis do zoznamu hospodárskych subjektov, vyplývajúcu zo zákona č. 343/2015 Z. z.
o verejnom obstarávaní, ktorý nadobudol účinnosť dňa 18. 4. 2016.
1.8Verejný obstarávateľ vyhodnocuje splnenie podmienok účasti stanovených v súlade s § 32 ods. 1 ZVO a
preukazovaných podľa § 32 ods. 2 a § 152 ods. 4 ZVO spôsobom podľa § 40 ZVO.
Odôvodnenie primeranosti určenej podmienky účasti:
Podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia určil verejný obstarávateľ v súlade s ustanovením § 38 ods. 1 písm.
a) ZVO v nadväznosti na § 114 ods. 2 ZVO.
III.1.2)Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok, odôvodnenie primeranosti každej určenej podmienky: 1 § 33 ods. 1 písm. a) ZVO:
Vyjadrenie banky alebo pobočky zahraničnej banky, alebo ekvivalentný doklad, (ďalej len banka) v ktorej má uchádzač
vedený účet.
2 § 33 ods. 1 písm. d) ZVO: Prehľad o dosiahnutom obrate v oblasti, ktorej sa predmet zákazky týka za posledné tri
hospodárske roky, za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti
Uchádzač predloží:
a)Výkaz/výkazy ziskov a strát alebo výkaz/výkazy o príjmoch a výdavkoch za posledné tri hospodárske roky, za ktoré sú
dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti.
b)Vyhlásenie uchádzača o dosiahnutom obrate v oblasti, ktorej sa predmet zákazky týka za posledné tri hospodárske
roky, za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti, v ktorom uvedie údaje za
jednotlivé hospodárske roky a údaje za požadované hospodárske roky spolu.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Podrobný opis preukázania podmienok splnenia Ekonomického a finančného
postavenia je uvedený v súťažných
podkladoch, v časti G. Podmienky účasti.
III.1.3)Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok, odôvodnenie primeranosti každej určenej podmienky: 1 § 34 ods. 1 písm. b) ZVO:
Uchádzač predloží zoznam stavebných prác, rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky,
uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania, doplneným potvrdeniami o
uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok.
2 § 34 ods. 1 písm. d) ZVO: Uchádzač preloží certifikát systému manažérstva vydaný nezávislou inštitúciou, ktorým sa
potvrdzuje splnenie požiadaviek určitých noriem riadenia systémom manažérstva v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia
pri práci (BOZP) podľa normy OHSAS 18001.
3 § 34 ods. 1 písm. d) ZVO v nadväznosti na § 35 ZVO: Verejný obstarávateľ vyžaduje predloženie certifikátu kvality
vydaného nezávislou inštitúciou, ktorým sa potvrdzuje splnenie noriem zabezpečenia kvality uchádzačom podľa
požiadaviek normy ISO 9001 alebo vyššie, pre oblasť predmetu zákazky, uchádzač môže využiť systémy zabezpečenia
kvality vyplývajúce z európskych noriem.
4 § 34 ods. 1 písm. g) ZVO: Verejný obstarávateľ vyžaduje aby uchádzač preukázal, že má k dispozícií minimálne 1
(jednu) osobu oprávnenú na výkon činnosti stavbyvedúceho pre pozemné stavby v zmysle zákona č. 138/1992 Zb. o
autorizovaných architektoch a stavebných inžinieroch resp. ekvivalent zodpovedajúci predmetu zákazky vydaný v krajine
Európskej únie s príslušným oprávnením (dokladom) v zmysle platných právnych predpisov na výkon činnosti
stavbyvedúceho pre pozemné, prípadne inžinierske stavby resp. ekvivalent zodpovedajúci predmetu zákazky.
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Stavbyvedúci musí mať minimálne 3 roky praxe vo funkcii stavbyvedúceho.
5 § 34 ods. 1 písm. h) ZVO v nadväznosti na § 36 ZVO: Uchádzač preukáže a doloží, že je držiteľom platného certifikátu
systému environmentálneho manažérstva podľa normy ISO 14001 pre oblasť realizácie stavebných prác alebo
porovnateľného certifikátu, pričom tento certifikát musí vychádzať zo slovenských technických noriem, alebo z noriem
členských štátov Európskeho spoločenstva. Verejný obstarávateľ uzná doklady v súlade s § 36 ZVO.
6 § 34 ods. 1 písm. j) ZVO: Údaje o strojovom a technickom vybavení, ktoré má uchádzač k dispozícii na uskutočnenie
stavebných prác.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Podrobný opis preukázania podmienok splnenia Technickej a odbornej
spôsobilosti je uvedený v súťažných podkladoch, v časti G. Podmienky účasti.
III.1.5)Informácie o vyhradených zákazkách
Zákazka je vyhradená pre chránené pracovné dielne a hospodárske subjekty, ktorých hlavným cieľom je sociálna a
profesionálna integrácia postihnutých alebo znevýhodnených osôb: Nie
Uskutočnenie zákazky je vyhradené pre rámcové programy chránených pracovných miest: Nie
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2)Podmienky vykonania zákazky:
Požiadavky na predloženie dokladov preukazujúcich splnenie požiadaviek na predmet zákazky sú uvedené v časti A3 Príprava ponuky bod 16.1.2 - 16.1.5 súťažných podkladov a v bode VI.3 Doplňujúce informácie tejto výzvy.
III.2.3)Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky: Nie

ODDIEL IV: POSTUP
IV.1)
IV.1.3)
IV.1.6)

IV.2)
IV.2.2)
IV.2.6)

IV.2.7)

OPIS
Informácie o rámcovej dohode
Obstarávanie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody: Nie
Informácie o elektronickej aukcii
Použije sa elektronická aukcia: Áno
Dodatočné informácie o elektronickej aukcii: Podrobné informácie sú uvedené v súťažných podkladoch v časti H.
Elektronická aukcia.
ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 20.09.2017 09:00
Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí byť platná do
Ponuka musí platiť do: 06.01.2018
Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 20.09.2017 14:00
Miesto: PRO - TENDER s.r.o., Smetanova 9, 040 01 Košice.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Otváranie ponúk a časti ponúk označených ako Ostatné bude
neverejné.

ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2)

VI.3)

INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použije sa elektronické objednávanie: Nie
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia: Nie
Použijú sa elektronické platby: Áno
DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
1. K súťažným podkladom je umožnený prístup elektronickými prostriedkami v systéme PROTENDER.sk na adrese
http://www.protender.sk/akcia/aktualne v lehote podľa bodu IV.2.2 tejto výzvy.
2. Žiadosť o vysvetlenie informácií uvedených vo výzve na predkladanie ponúk, v súťažných podkladoch alebo v inej
sprievodnej dokumentácii (ďalej len žiadosť o vysvetlenie):
2.1 Lehota na doručenie žiadosti o vysvetlenie: Dostatočne vopred pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk, tak,
aby bolo umožnené verejnému obstarávateľovi poskytnúť vysvetlenie informácií uvedených vo výzve na predkladanie
ponúk, v súťažných podkladoch alebo v inej sprievodnej dokumentácii všetkým záujemcom, najneskôr tri pracovné dni
pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk.
2.2 Spôsob predloženia žiadosti o vysvetlenie: zaslanie e-mailu na adresu podľa bodu Oddiel I - A.I) ADRESA A
KONTAKTNÉ MIESTO (MIESTA), ODKIAĽ MOŽNO ZÍSKAŤ ĎALŠIE INFORMÁCIE alebo na adresu podľa bodu A-1.2
súťažných podkladov. Tento uprednostňovaný spôsob nevylučuje zaslanie požiadavky poštou alebo doručenie osobne,
pri dodržaní súvisiacich lehôt.
2.3 Spôsob poskytnutia vysvetlenia: záujemcovia budú informovaní e-mailom o zverejnení vysvetlenia v systéme
PROTENDER.sk na adrese http://www.protender.sk/akcia/aktualne pri príslušnej akcii.
3. Verejný obstarávateľ nie je povinný v rámci dorozumievania podľa bodov VI.3.1. a VI.3.2 komunikovať so
záujemcami písomne v listinnej forme.
4. Zábezpeka ponúk sa vyžaduje. Zábezpeka je stanovená vo výške 4 500 EUR. Zábezpeku je možné zložiť poskytnutím
bankovej záruky za uchádzača alebo zložením finančných prostriedkov uchádzačom na účet verejného obstarávateľa v
banke alebo v pobočke zahraničnej banky. Podrobné pokyny sú uvedené v súťažných podkladoch.
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VI.5)

5. Požiadavky na predloženie dokladov preukazujúcich splnenie požiadaviek na predmet zákazky: Viď. časť A3 - Príprava
ponuky bod 16.1.2 - 16.1.5 súťažných podkladov.
6. Verejný obstarávateľ umožní obhliadku miesta plnenia predmetu zákazky záujemcom za podmienok uvedených v
súťažných podkladoch v bode 14. časti A. Pokyny na vypracovanie a predloženie ponuky.
DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
23.08.2017
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