Fakultná nemocnica Trenčín

Výzva na podávanie návrhov na uzavretie Koncesnej zmluvy – oznámenie o
koncesii
(podľa zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ,,ZVO“) a podľa
§ 281 až 288 Obchodného zákonníka (ďalej len ,,OZ“))

1.

2.

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE VYHLASOVATEĽA

Názov:
Sídlo:
IČO:
DIČ:

Fakultná nemocnica Trenčín
Legionárska 28, 911 71 Trenčín
00610470
2021254631

Zastúpený radou riaditeľov:
Adresa profilu vyhlasovateľa:

Ing. Marián Juruš, generálny riaditeľ
JUDr. Marek Šedík, ekonomický riaditeľ
MUDr. Stanislav Pastva, medicínsky riaditeľ
http://www.fntn.sk/verejne-obstaravanie

/URL/:

https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/1359

Kontaktná osoba:
Adresa:
Telefón
E-mail:
(ďalej aj ,,vyhlasovateľ“)

Bc. Michal Plesník, OCNaVO
Legionárska 28, 91171 Trenčín
032 6566 838
michal.plesnik@fntn.sk

IDENTIFIKÁCIA SÚŤAŽE

Druh verejného obstarávateľa:
Druh postupu:
Názov koncesie:
Vyhlásené a publikované:
3.

Organizácia riadená verejným právom
Verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. d) zákona
č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní
Podlimitná koncesia postupom obchodnej verejnej súťaže vyhlásená
Výzvou na podávanie návrhov
Koncesia na poskytovanie služieb súvisiacich s praním a údržbou
bielizne
touto Výzvou dňa 26.10.2017

PREDMET KONCESIE

Predmetom koncesie je poskytovanie služieb súvisiacich s praním a údržbou bielizne v
priestoroch poskytnutých vyhlasovateľom určených na prevádzku práčovne, kompletne sprevádzkovaných
úspešným záujemcom ako budúcim koncesionárom, pričom poskytované služby v sprevádzkovaných
priestoroch bude využívať pre svoje potreby vyhlasovateľ a pre svoje potreby môžu aj tretie osoby, všetko
na vlastné náklady a riziko úspešného záujemcu ako budúceho koncesionára, počas celej doby trvania
koncesnej lehoty. Pre potreby vyhlasovateľa sa rozumie pranie a údržba výlučne nemocničnej bielizne a pre
potreby tretích osôb sa rozumie pranie a údržba nemocničnej bielizne alebo inej ako nemocničnej bielizne.
Opis a minimálne požiadavky týkajúce sa predmetu koncesie tvoria časť koncesnej dokumentácie B.2 Opis
predmetu koncesie.
Hlavný predmet a doplňujúce predmety zo Spoločného slovníka obstarávania (CPV):
98310000-9
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4.

PREDPOKLADANÁ HODNOTA KONCESIE

3 737 777,50 € bez DPH
5.

ROZDELENIE PREDMETU KONCESIE

Predmet koncesie nie je rozdelený na časti. Návrh musí záujemca predložiť na celý predmet koncesie bez
rozdelenia na časti.
6.

PODMIENKY ÚČASTI
Podmienky účasti – OSOBNÉ POSTAVENIE (§ 32 ZVO)

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,
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 poskytovať službu v predmete koncesie,
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.
Záujemca preukazuje podmienky účasti uvedené v predchádzajúcich bodoch a týkajúcich sa osobného
postavenia spôsobom súladným s § 32 ods. 2, 4 a 5 ZVO, alebo spôsobom podľa § 39 alebo spôsobom
súladným s § 152 ods. 1 ZVO alebo predložením zápisu do zoznamu alebo potvrdenia o zápise do
zoznamu, ktorý je rovnocenný zápisu do zoznamu hospodárskych subjektov podľa § 152 ods. 3 ZVO resp.
informáciou o tom, že spoločnosť je zapísaná v zozname vedenom iným členským štátom.
Konečným rozhodnutím príslušného orgánu verejnej moci na účely ZVO sa rozumie
a) právoplatné rozhodnutie príslušného správneho orgánu, proti ktorému nie je možné podať žalobu,
b) právoplatné rozhodnutie príslušného správneho orgánu, proti ktorému nebola podaná žaloba,
c) právoplatné rozhodnutie súdu, ktorým bola žaloba proti rozhodnutiu alebo postupu správneho orgánu
zamietnutá alebo konanie zastavené alebo iný právoplatný rozsudok súdu.
Skupina dodávateľov zúčastnená súťaže, preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného
postavenia podľa tohto bodu za každého člena skupiny osobitne.
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Vyžaduje sa predloženie originálov alebo úradne overených kópií všetkých dokladov požadovaných v rámci
tejto podmienky účasti.
Podmienky účasti – FINANCNÉ A EKONOMICKÉ POSTAVENIE (§ 33 ZVO)

Podľa § 33 ods. 1 písm. a) ZVO: Záujemca predloží vyjadrenie každej banky alebo pobočky zahraničnej
banky, v ktorej má vedený účet, nie staršie ako 3 mesiace od vyhlásenia koncesie (vyhlásením sa rozumie
deň zverejnenia výzvy na podávanie návrhov na uzavretie Koncesnej zmluvy – oznámenie o koncesii na
profile verejného obstarávateľa na webovom sídle UVO), že:
-bežný účet záujemcu nebol v nepovolenom debete za predchádzajúce obdobie 12 mesiacov ku dňu
vystavenia vyjadrenia každej banky alebo pobočky zahraničnej banky resp. za obdobie, za ktoré sú údaje
dostupné v závislosti od vzniku, alebo začatia prevádzkovania činnosti/zriadenia účtu;
-bežný účet záujemcu nebol predmetom exekúcie za predchádzajúce obdobie 12 mesiacov ku dňu
vystavenia vyjadrenia každej banky alebo pobočky zahraničnej banky/bánk, resp. za obdobie, za ktoré sú
údaje dostupné v závislosti od vzniku, alebo začatia prevádzkovania činnosti/zriadenia účtu;
-pri splácaní úveru, záujemca dodržuje splátkový kalendár.
Záujemca zároveň predloží aj čestné vyhlásenie v originálnom vyhotovení podpísané osobou oprávnenou
konať v mene záujemcu o tom, že v iných bankových inštitúciách nemá vedené účty.
Odôvodnenie primeranosti podmienky účasti podľa § 38 ods. 5 ZVO:
Stanovenie rozsahu podmienok účasti týkajúcich sa finančného a ekonomického postavenia a dokladov na
ich preukázanie primerane zohľadňuje povahu, rozsah a zložitosť predmetu koncesie. Na základe
stanovenej podmienky účasti je možné zistiť finančnú a ekonomickú situáciu a stabilitu záujemcu, jeho
platobnú schopnosť a plnenie si záväzkov voči banke. Splnenie predmetnej podmienky účasti súvisiacej s
hodnotením ekonomického a finančného postavenia záujemcov vytvára predpoklad, že plnenie koncesie
bude realizované len takým zmluvným partnerom, ktorý zabezpečí bezproblémové plnenie zmluvného
záväzku, z minimalizovaním rizika neplnenia zmluvných záväzkov z titulu ekonomickej a finančnej
nestability.
Podľa § 33 ods. 1 písm. d) ZVO: prehľad o celkovom obrate za posledné tri hospodárske roky, za ktoré sú
dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti.
Záujemca predloží čestné vyhlásenie podpísané osobou oprávnenou konať v mene záujemcu, v ktorom
uvedie prehľad celkového obratu za posledné tri hospodárske roky ku dňu vyhlásenia koncesie (vyhlásením
sa rozumie deň zverejnenia výzvy na podávanie návrhov na uzavretie Koncesnej zmluvy – oznámenie
o koncesii na profile verejného obstarávateľa na webovom sídle UVO), resp. za ktoré sú dostupné v
závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti (ďalej aj ,,rozhodné obdobie“). Záujemca
k čestnému vyhláseniu zároveň predloží výkaz ziskov a strát, alebo výkaz príjmov a výdavkov, za rozhodné
obdobie. Verejný obstarávateľ v relevantných prípadoch namiesto dokladov podľa predchádzajúcej vety
akceptuje aj predloženie informácie, že dokument je zverejnený v Registri účtovných závierok, ktorého
správcom je Ministerstvo financií SR (http://www.registeruz.sk/). Minimálne požadovaný celkový obrat za
rozhodné obdobie musí byť kumulatívne minimálne 1 500 000 Eur.
Odôvodnenie primeranosti podmienky účasti podľa § 38 ods. 5 ZVO:
Verejný obstarávateľ potrebuje overiť stav, že záujemca je ekonomicky aktívny a zároveň ekonomicky
a finančne spoľahlivým partnerom. Podmienka účasti je vo vzťahu k predmetu zákazku rozsahom primeraná
a stanovená v súlade s predmetným ustanovením.
Záujemca môže na preukázanie ekonomického a finančného postavenia využiť finančné zdroje inej osoby v
zmysle § 33 ods. 2 ZVO. V takom prípade postupuje záujemca podľa § 33 ods. 2 ZVO.
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Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa
ekonomického a finančného postavenia spoločne.
V prípade ak záujemca nedokáže z objektívnych dôvodov poskytnúť na preukázanie ekonomického a
finančného postavenia dokument určený verejným obstarávateľom tak postupuje podľa § 33 ods. 4 ZVO. K
prepočtu cudzej meny na Euro sa použije kurz Európskej centrálnej banky platný v deň zverejnenia výzvy
na podávanie návrhov na uzavretie Koncesnej zmluvy – oznámenie o koncesii na profile verejného
obstarávateľa na webovom sídle UVO.
Predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa finančného
a ekonomického postavenia, určených verejným obstarávateľom môže záujemca aj spôsobom podľa § 39
ZVO, okrem dokladov a dokumentov určených v tejto podmienke účasti inak.
Verejný obstarávateľ upozorňuje, že písomná zmluva uzavretá s inou osobou podľa § 33 ods. 2 ZVO, ktorej
zdrojmi mieni záujemca preukázať svoje finančné a ekonomické postavenie, musí byť súčasťou návrhu
záujemcu a nie je ju možné predbežne nahradiť jednotným európskym dokumentom. Zdôvodnením je
skutočnosť, že táto povinnosť vyplýva záujemcovi zo ZVO a zároveň jednotným európskym dokumentom
predbežne preukazuje záujemca ako aj iná osoba podľa § 33 ods. 2 ZVO splnenie podmienok účasti
a preukazuje neexistenciu dôvodov na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 ZVO, pričom
jednotný európsky dokument neobsahuje záväzok inej osoby podľa 33 ods. 2 ZVO.
Záujemca musí v návrhu predložiť informácie a dokumenty, ktorými preukáže svoje finančné a ekonomické
postavenie (originál alebo úradne osvedčená kópia dokladov).
7.

OBCHODNÉ PODMIENKY KONCESNEJ ZMLUVY

viď časť B.1 koncesnej dokumentácie
8.

KRITÉRIUM NA VÝBER NAJVHODNEJŠIEHO NÁVRHU

najnižšia cena vyjadrená ako jednotková cena za 1 kg bielizne v mene EUR bez DPH, vypočítaná a
vyjadrená podľa bodu 13 v časti koncesnej dokumentácie A.1 Pokyny pre záujemcov.
9.

LEHOTA NA OZNÁMENIE VYBRANÉHO NÁVRHU

Vyhlasovateľ oznámi výber najvhodnejšieho návrhu úspešnému záujemcovi po vykonaní všetkých úkonov
súvisiacich s vyhodnotením predložených návrhov z hľadiska splnenia súťažných podmienok a po úkone
súvisiacom s výberom najvhodnejšieho návrhu podľa stanoveného kritéria na výber najvhodnejšieho
návrhu. Podrobnosti o jednotlivých úkonoch ako aj o spôsobe oznámenia výberu najvhodnejšieho návrhu sú
uvedené v koncesnej dokumentácii.
10. ODKAZ NA INTERNETOVÚ ADRESU, NA KTOREJ JE KONCESNÁ DOKUMENTÁCIA DOSTUPNÁ

https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/1359
11. ODKAZ NA UVEREJNENÚ VÝZVU NA PODÁVANIE NÁVRHOV

http://www.fntn.sk/verejne-obstaravanie
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/1359
12. OBSAH NÁVRHU

viď koncesná dokumentácia
13. SPÔSOB PODÁVANIA NÁVRHOV

viď koncesná dokumentácia
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14. LEHOTA NA PREDKLADANIE NÁVRHOV

do 18.12.2017 do 12:00 hod
15. TERMÍN OTVÁRANIA NÁVRHOV

dňa 21.12.2017 o 13:00 hod
16. ADRESA, NA KTOREJ SA NÁVRHY PREDKLADAJÚ A OTVÁRAJÚ

Fakultná nemocnica Trenčín
Legionárska 28
911 71 Trenčín
17. SPÔSOB KOMUNIKÁCIE

V tomto postupe zadávania koncesie bude vyhlasovateľ pri komunikácii postupovať v súlade s § 187 ods. 8
ZVO. Komunikácia medzi vyhlasovateľom a záujemcami bude uskutočňované písomnou formou.
Komunikácia medzi vyhlasovateľom a záujemcami sa uskutočňuje písomne prostredníctvom pošty, iného
doručovateľa alebo kombináciou pošty alebo iného doručovateľa a elektronických prostriedkov (e-mailom).
18. JAZYK ALEBO JAZYKY, V KTORÝCH MOŽNO PREDKLADAŤ NÁVRHY

Doklady, dokumenty, celý návrh, doklady a dokumenty v návrhu a písomnosti doručované vyhlasovateľovi
zo strany uchádzačov musia byť predložené v štátnom jazyku. Ak je čokoľvek podľa predchádzajúcej vety
vyhotovené v cudzom jazyku, predkladá sa spolu s jeho úradným prekladom do štátneho jazyka; to neplatí
pre vyhotovené v českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je úradný preklad do štátneho
jazyka.
19. ĎALŠIE POTREBNÉ INFORMÁCIE

Záujemca je povinný postupovať v súlade s touto výzvou a s podmienkami súťaže, požiadavkami,
spôsobom komunikácie, spôsobom predkladania návrhu a ostatnými dôležitými informáciami pri
vypracovaní návrhu, ktoré sú súčasťou koncesnej dokumentácie zverejnenej na profile vyhlasovateľa
v zmysle bodu 10 tejto Výzvy.
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