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VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK

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

Mestská časť Bratislava - Ružinov
IČO:  00603155
Mierová 21, 827 05 Bratislava - mestská časť Ružinov
Slovensko
Kontaktná osoba: Flimel Bohumil
Telefón: +421 248284405
Email: bohumil.flimel@ruzinov.sk
Fax: +421 243335509
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): http://www.ruzinov.sk

I.3)    KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
https://ruzinov.eranet.sk/
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
Adresa (URL):  https://ruzinov.eranet.sk/
Elektronická komunikácia si vyžaduje využitie nástrojov a zariadení, ktoré nie sú všeobecne k dispozícii.
Neobmedzený a plný priamy prístup k týmto nástrojom a zariadeniam je možný bezplatne na: (URL):
https://ruzinov.eranet.sk/

I.4)    DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Regionálna alebo miestna agentúra/úrad

I.5)    HLAVNÁ ČINNOSŤ
Všeobecné verejné služby

ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1)    ROZSAH OBSTARÁVANIA

II.1.1)    Názov
Rekonštrukcia vozovkových vrstiev komunikácií rok 2018
Referenčné číslo:  CS 8481/2018

II.1.2)    Hlavný kód CPV
45233200-1

II.1.3)    Druh zákazky
Práce

II.1.4)    Stručný opis
Predmetom zákazky je stavebná úprava jestvujúcich komunikácií, ktoré budú spĺňať kvalitatívne požiadavky na
bezpečnú premávku motorových vozidiel a chodcov na uliciach a v lehotách podľa harmonogramu realizovania
rekonštrukčných prác na doleuvedených komunikáciách.

II.1.5)    Celková predpokladaná hodnota
863 276,00 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

45233223-8
 
45233220-7

II.2.3)    Miesto dodania
Kód NUTS
SK01
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Mestská časť Bratislava-Ružinov,

II.2.4)    Opis obstarávania
Predmetom zákazky je stavebná úprava jestvujúcich komunikácií, ktoré budú spĺňať kvalitatívne požiadavky na
bezpečnú premávku motorových vozidiel a chodcov na uliciach a v lehotách podľa harmonogramu realizovania
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rekonštrukčných prác na doleuvedených komunikáciách.
II.2.5)    Kritériá na vyhodnotenie ponúk

Cena
II.2.6)    Predpokladaná hodnota

863 276,00 EUR bez DPH
II.2.7)    Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody

Dátum začatia:  02.05.2018
Dátum ukončenia:  31.12.2018

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:  A) Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti uvedené v § 32 ods. 1 zákona č.
343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len
ZoVO). Ich splnenie preukáže podľa § 32 ods. 2, ods. 4, ods. 5, § 152 ods. 1 (zápis do zoznamu hospodárskych
subjektov) alebo § 152 ods. 3 ZoVO. 
2. Zápis do zoznamu hospodárskych subjektov je účinný voči každému verejnému obstarávateľovi a údaje v ňom 
uvedené nie je potrebné v postupoch verejného obstarávania overovať. Verejný obstarávateľ pri vyhodnocovaní 
splnenia podmienok účasti osobného postavenia overí zapísanie hospodárskeho subjektu v zozname hospodárskych 
subjektov, ak uchádzač nepredložil doklady podľa § 32 ods. 2, 4 a 5 alebo iný rovnocenný zápis alebo potvrdenie o 
zápise podľa § 152 ods. 3 ZoVO. 
3. Zápis v zozname podnikateľov vykonaný podľa predpisov účinných do 17.04.2016 (zákon č. 25/2006 Z. z.) je zápisom
do zoznamu hospodárskych subjektov v rozsahu zapísaných skutočností. 
4. Uchádzač môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené verejným 
obstarávateľom jednotným európskym dokumentom v zmysle § 39 ZoVO. 
5. Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa osobného 
postavenia za každého člena skupiny dodávateľov osobitne. Oprávnenie uskutočňovať stavebné práce preukazuje člen 
skupiny dodávateľov len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.

III.1.2)Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok, odôvodnenie primeranosti každej určenej podmienky:  Preukázanie splnenia
podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa finančného a ekonomického postavenia: 
 
A) Podmienka účasti podľa § 33 ods. 1 písm. d). Uvedenú podmienku účasti preukazuje uchádzač/záujemca predložením
prehľadu o celkovom obrate a ak je to vhodné, prehľadu o dosiahnutom obrate v oblasti, ktorej sa predmet zákazky
alebo koncesie týka, najviac za posledné tri hospodárske roky, za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia
prevádzkovania činnosti. 
B) Uchádzač alebo záujemca môže na preukázanie finančného a ekonomického postavenia využiť finančné zdroje inej
osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač alebo záujemca verejnému obstarávateľovi
alebo obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy alebo koncesnej zmluvy bude skutočne používať zdroje osoby,
ktorej postavenie využíva na preukázanie finančného a ekonomického postavenia. Skutočnosť podľa druhej vety
preukazuje záujemca alebo uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej zdrojmi mieni preukázať svoje
finančné a ekonomické postavenie. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne plnenie počas celého
trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej zdroje majú byť použité na preukázanie finančného a ekonomického
postavenia, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia okrem § 32 ods. 1 písm. e) a
nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7
Minimálna požadovaná úroveň štandardov:  Minimálna úroveň požadovaná verejným obstarávateľom podľa bodu A) 
Minimálna požadovaná úroveň finančného a ekonomického postavenia: 
Prehľad o celkovom dosiahnutom obrate vo výške 900 000,00 € alebo ekvivalent v inej mene za posledné 3 hospodárske
roky alebo za hospodárske roky, za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti
uchádzač preukazuje prehľadom o obrate. Pokiaľ je uchádzač vedený na www.registeruz.sk - stačí uviesť odkaz. 
Zdôvodnenie podmienok účasti podľa § 38 ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní : Podmienky účasti týkajúce sa 
finančného a ekonomického postavenia určil verejný obstarávateľ v súlade s ustanovením § 33 zákona o verejnom 
obstarávaní . Požiadavka predložiť prehľad o celkovom obrate v oblasti, ktorej sa predmet zákazky týka v požadovanej 
výške je v súlade s § 33 ods. 1 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní . Je založená na predpoklade schopnosti 
budúceho dodávateľa s primeraným finančným pozadím schopným zabezpečiť potrebné finančné toky pre zabezpečenie
predmetu obstarávania.

III.1.3)Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok, odôvodnenie primeranosti každej určenej podmienky:  Preukázanie splnenia
podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa technickej a odbornej spôsobilosti: 
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A) Podmienka účasti podľa § 34 ods. 1 písm. b). Uvedenú podmienku účasti preukazuje uchádzač/záujemca predložením
zoznamu 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 zákona o verejnom obstarávaní, dokladom je referencia,  
2. bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona o verejnom obstarávaní, 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. 
B) Podmienka účasti podľa § 34 ods. 1 písm. c). Uvedenú podmienku účasti preukazuje uchádzač/záujemca predložením
údajov o technikoch alebo technických orgánoch, najmä tých, ktorí sú zodpovední za kontrolu kvality bez ohľadu na to,
v akom zmluvnom vzťahu sú k uchádzačovi alebo záujemcovi; ak ide o zákazku na stavebné práce, tých, na ktorých sa 
môže uchádzač alebo záujemca obrátiť so žiadosťou o vykonanie týchto prác. 
C) Podmienka účasti podľa § 34 ods. 1 písm. h). Uvedenú podmienku účasti preukazuje uchádzač/záujemca uvedením
opatrení environmentálneho manažérstva, ktoré uchádzač alebo záujemca použije pri plnení zmluvy alebo koncesnej
zmluvy. 
D) Podmienka účasti podľa § 34 ods. 1 písm. l). Uvedenú podmienku účasti preukazuje uchádzač/záujemca uvedením
podielu plnenia zo zmluvy alebo koncesnej zmluvy, ktorý má uchádzač alebo záujemca v úmysle zabezpečiť
subdodávateľom. 
E) Uchádzač alebo záujemca môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a
odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač alebo záujemca
verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy alebo koncesnej zmluvy bude skutočne
používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti.
Skutočnosť podľa druhej vety preukazuje záujemca alebo uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej
technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť. Z
písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu.
Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, musí
preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie
podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7; oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce, alebo poskytovať
službu preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky alebo koncesie, na ktorú boli kapacity záujemcovi alebo
uchádzačovi poskytnuté. Ak ide o požiadavku súvisiacu so vzdelaním, odbornou kvalifikáciou alebo relevantnými
odbornými skúsenosťami najmä podľa odseku 1 písm. g), uchádzač alebo záujemca môže využiť kapacity inej osoby
len, ak táto bude reálne vykonávať stavebné práce alebo služby, na ktoré sa kapacity vyžadujú.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov:  Minimálna úroveň požadovaná verejným obstarávateľom podľa bodu A) 
Uchádzač predloží zoznam stavebných prác rovnakého alebo podobného charakteru ako je daný predmet zákazky v
zmysle rozsahu uvedeného v PD, uskutočnených za predchádzajúcich 5 rokov (t. j. päť rokov predchádzajúcich
poslednému dňu od vyhlásenia verejného obstarávania), pričom uchádzač predloží potvrdenia o uspokojivom vykonaní
uskutočnených stavebných prác rovnakého alebo podobného charakteru, kumulatívne vo výške najmenej 800 000 EUR
bez DPH. 
Zdôvodnenie podmienok účasti podľa § 38 ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní: Dôvodom požadovania stanovenej
podmienky účasti je preukázanie personálnej a finančnej schopnosti zrealizovať rozsah požadovaných prác v
stanovenom rozsahu, kvalite a termíne. 
Minimálna úroveň požadovaná verejným obstarávateľom podľa bodu B) 
Minimálna požadovaná úroveň technickej alebo odbornej spôsobilosti: 
Doklad preukazujúci, že uchádzač má k dispozícii osobu ktorá má autorizačné osvedčenie o vykonaní odbornej skúšky
pre činnosť stavbyvedúceho alebo ekvivalent. 
Uchádzači predložia požadované doklady nasledovne: 
- Technik (osoba so stredoškolským vzdelaním) predloží osvedčenie o vykonaní odbornej skúšky pre činnosť
stavbyvedúceho so zameraním pozemné stavby 
- Inžinier (osoba s vysokoškolským vzdelaním), ktorému bolo osvedčenie vydané do 1.1.2009 predloží osvedčenie o
vykonaní odbornej skúšky pre činnosť stavbyvedúceho so zameraním pozemné stavby. Inžinier (osoba s
vysokoškolským vzdelaním), ktorému bolo osvedčenie vydané po 1.1.2009 predloží osvedčenie o vykonaní odbornej
skúšky pre činnosť stavbyvedúceho bez zamerania. 
Uchádzač, osoby predložia osvedčenie stavbyvedúceho, ktoré musí byť fotokópia s originálnou pečiatkou a originálnym
podpisom majiteľa a musí byť vydané podľa zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných
stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov. Verejný obstarávateľ bude akceptovať aj ekvivalent tohto 
osvedčenia. 
Zdôvodnenie podmienok účasti podľa § 38 ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní: Dôvodom požadovania stanovenej
podmienky účasti je preukázanie odborného vedenia stavby. 
Minimálna úroveň požadovaná verejným obstarávateľom podľa bodu C) 
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: 
uchádzač doloží, že je držiteľom platného certifikátu ISO 14001 pre oblasť rovnakú alebo podobnú ako predmet
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zákazky, pričom tento certifikát musí vychádzať zo slovenských technických noriem, alebo z noriem členských štátov
Európskeho spoločenstva. 
Uchádzač doloží, že je držiteľom platného certifikátu kvality podľa § 35 ISO 9001 vydaného nezávislou inštitúciou,
ktorým sa potvrdzuje splnenie noriem zabezpečenia kvality uchádzačom alebo záujemcom, môže využiť systémy
zabezpečenia kvality vyplývajúce z európskych noriem. 
Verejný obstarávateľ uzná ako rovnocenné aj osvedčenia vydané príslušnými orgánmi členských štátov. Verejný
obstarávateľ prijme aj iné dôkazy predložené uchádzačom alebo záujemcom, ktoré sú rovnocenné opatreniam na
zabezpečenie podľa požiadaviek na vystavenie príslušného certifikátu. 
Zdôvodnenie podmienok účasti podľa § 38 ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní: Verejný obstarávateľ považuje za
potrebné preukázať, či je uchádzač schopný plniť predmet zmluvy v požadovanej kvalite so splnením noriem
bezpečnosti a environmentálneho riadenia. 
Minimálna úroveň požadovaná verejným obstarávateľom podľa bodu D) 
Uchádzač predloží informáciu o podiele plnenia zo Zmluvy, ktorý má v úmysle zabezpečiť subdodávateľom/mi spolu s
uvedením identifikačných údajov subdodávateľa, v rozsahu meno a priezvisko, obchodné meno alebo názov, adresa
pobytu alebo sídla, identifikačné číslo alebo dátum narodenia, ak nebolo pridelené identifikačné číslo.

III.2)    PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3)Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky

Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky

ODDIEL IV: POSTUP
IV.1)    OPIS

IV.1.6)    Informácie o elektronickej aukcii
Použije sa elektronická aukcia
Dodatočné informácie o elektronickej aukcii:  Podrobnosti sú popísané v Súťažných podkladoch.

IV.2)    ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2)    Lehota na predkladanie ponúk

Dátum a čas:  09.04.2018 09:00
IV.2.6)    Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané

Ponuka musí platiť do:  30.06.2018
IV.2.7)    Podmienky na otváranie ponúk

Dátum a čas:  09.04.2018 09:10
Miesto:  Mestská časť Bratislava-Ružinov, Mierová 21, 827 05 Bratislava
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk:  Otváranie ponúk je z dôvodu realizácie elektronickej aukcie
neverejné.

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
1. Otváranie ponúk sa uskutoční v jednej fáze. V zmysle § 114 ods. 9 vyhodnotenie splnenia podmienok účasti sa
uskutoční po vyhodnotení ponúk. 
2.Kompletné súťažné podklady poskytuje verejný obstarávateľ neobmedzene a každý záujemca si ich môže stiahnuť zo
systému ERANET na linku: https://ruzinov.eranet.sk/tenders. Verejný obstarávateľ odporúča všetkým záujemcov, aby si
súťažné podklady stiahli až po registrovaní a prihlásení sa do systému ERANET. 
3. Všetky podrobné informácie o spracovaní ponuky ako i ďalšie požiadavky verejného obstarávateľa na predmet
zákazky a predkladanú ponuku sú uvedené v súťažných podkladoch. 
4.Formulár JED sa nachádza v prílohe D1 Súťažných podkladov. 
5.Manuál k systému ERANET je k dispozícii na prihlasovacej stránke https://ruzinov.eranet.sk 
6.V prípade otázok ohľadom systému ERANET kontaktujte podporu systému na tel. čísle: +421 948 877 665 alebo na
emailovej adrese: podpora@eranet.sk.

VI.5)    DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
13.03.2018
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