
Druh zákazky: Stavebné práce. 

ODDIEL I. VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ/OBSTARÁVATEĽ  

I.1. Názov, adresy a kontaktné miesto (miesta) 

 

Úradný názov: Mestská časť Bratislava - Ružinov   

IČO: 00603155   

Poštová adresa: Mierová 21   

PSČ: 82705   

Mesto/obec: Bratislava-Ružinov   

Štát: Slovenská republika   

Kontaktné miesto (miesta): Bratislava   

Kontaktná osoba: Ing. Lucia Veselovská   

Mobil: +421 915573749   

Telefón: +421 232604843   

Fax: +421 255572633   

E-mail: jaroslav.adamat@ruzinov.sk; lucia.veselovska@stengl.sk   

Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL): http://www.ruzinov.sk   

Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): http://www.ruzinov.sk    
 Ďalšie informácie možno získať na: inom mieste: vyplňte prílohu A.I. 

 
Príloha A.I) Adresa a kontaktné miesto (miesta), na ktorých možno získať ďalšie 
informácie  

 

Úradný názov: Stengl Consulting, s.r.o.   

IČO: 35873426   

Poštová adresa: Sumbalova 1A   

PSČ: 84104   

Mesto/Obec: Bratislava   

Štát: Slovenská republika   

Kontaktné miesto (miesta): Bratislava   

Kontaktná osoba: Ing. Lucia Veselovská   

Mobil: +421 915573749   

Telefón: +421 232604843   

Fax: +421 255572633   

E-mail: lucia.veselovska@stengl.sk    

 
Súťažné a doplňujúce podklady možno získať na: už uvedenej adrese a kontaktnom 
mieste (miestach). 

 Ponuky budú doručené na: už uvedenú adresu a kontaktné miesto. 

I.2. Druh verejného obstarávateľa/obstarávateľa 

I.2.1. 
Druh verejného obstarávateľa/obstarávateľa 
Regionálny alebo miestny orgán 



 Zatriedenie obstarávajúceho subjektu podľa zákona: 

 § 6 ods. 1 písm. b). 

ODDIEL II. PREDMET ZÁKAZKY  

II.1. Opis 

II.1.1. 
Názov zákazky 
Rekonštrukcia dvoch pavilónov v materskej škole 

II.1.2. 
Druh zákazky a miesto uskutočňovania stavebných prác, dodania tovarov alebo 
poskytovania služieb 
a) Stavebné práce. 

a) Stavebné práce 

 Hlavné stavenisko alebo miesto uskutočňovania stavebných prác: Bratislava - Ružinov 

b) Tovary 

c) Služby 

 NUTS kód: 

   SK01. 

II.1.3. Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov) 

 

Rekonštrukcia dvoch pavilónov na materskej škole Piesočná v mestskej časti 
Bratislava Ružinov. Rekonštruovaný objekt sa nachádza na Západnej ul. č. 2. Jedná sa 
o dva pavilóny materskej škôlky, ktoré boli využívané ako psychologická poradňa. 
Projekt rieši rekonštrukciu objektov na využitie pre materskú škôlku. Pavilóny sú 
jednopodlažné nepodpivničené s plochou strechou 

II.1.4. Spoločný slovník obstarávania (CPV) 

 
Hlavný predmet 
Hlavný slovník: 45214200-2. 

 
Doplňujúce predmety 
Hlavný slovník: 45320000-6, 45332400-7, 45431000-7, 45400000-1, 45317000-2, 
45420000-7. 

II.2. Množstvo alebo rozsah zákazky 

II.2.1. Celkové množstvo alebo rozsah 

 Kompletná rekonštrukcia dvoch pavilónov materskej školy 

II.2.2 Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:  

 Hodnota: 75000,0000 EUR 

II.3. Trvanie zmluvy alebo lehota dodania 

 Obdobie: v mesiacoch (od uzatvorenia zmluvy) . 

 Hodnota: 2 

ODDIEL III. OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ 
INFORMÁCIE  

III.1. Podmienky účasti 

III.1.1. Osobné postavenie 

 
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok 
účasti: Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky 
účasti týkajúce sa osobného postavenia: a) nebol on ani jeho štatutárny orgán, ani člen 



štatutárneho orgánu právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, za trestný čin 
poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev, za trestný čin 
legalizácie príjmu z trestnej činnosti, alebo za trestný čin založenia, zosnovania a 
podporovania zločineckej skupiny, alebo za trestný čin založenia, zosnovania alebo 
podporovania teroristickej skupiny, b) nebol on ani jeho štatutárny orgán, ani člen 
štatutárneho orgánu právoplatne odsúdený za trestný čin, ktorého skutková podstata 
súvisí s podnikaním, c) nie je voči nemu vedené konkurzné konanie, nie je 
v konkurze, v likvidácii, ani nebol proti nemu zamietnutý návrh na vyhlásenie 
konkurzu pre nedostatok majetku, d) nemá evidované nedoplatky poistného 
na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové 
sporenie, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia, e) nemá evidované daňové 
nedoplatky, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia, f) je oprávnený dodávať 
predmet zákazky, g) nebolo mu v predchádzajúcich troch rokoch preukázané závažné 
porušenie odborných povinností, ktoré dokáže verejný obstarávateľ preukázať. 
Uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti podľa predchádzajúceho odseku: - 
písm. a) a b) výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace, - písm. c) 
potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace, - písm. d) potvrdením 
Sociálnej poisťovne a zdravotnej poisťovne nie starším ako tri mesiace, - písm. e) 
potvrdením miestne príslušného daňového úradu nie starším ako tri mesiace, - písm. f) 
dokladom o oprávnení uskutočňovať predmet zákazky. Uchádzač môže požadované 
doklady nahradiť predložením platného potvrdenia o zapísaní do Zoznamu 
podnikateľov v zmysle § 128 zákona č. 25/2006 Z.z. v znení platnom v čase 
vyhlásenia verejného obstarávania. Ak uchádzač nemá sídlo v Slovenskej republike a 
krajina jeho sídla nevydáva niektoré z uvedených dokladov alebo nevydáva ani 
rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov 
platných v krajine jeho sídla. Ak má uchádzač sídlo v členskom štáte inom ako 
Slovenská republika a právo tohto členského štátu neupravuje inštitút čestného 
vyhlásenia, možno ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym 
orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou 
podľa predpisov platných v krajine pôvodu alebo v krajine sídla uchádzača. 

III.1.2. Ekonomické a finančné postavenie 

 

Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok 
účasti: Uchádzač preukáže: a) § 27 ods. 1 písm. a) zákona, a to vyjadrením banky 
alebo pobočky zahraničnej banky, ktorým môže byť prísľub banky alebo pobočky 
zahraničnej banky o poskytnutí úveru. Odôvodnenie: Verejný obstarávateľ túto 
podmienku požaduje za účelom preukázania schopnosti a ekonomických možností 
uchádzača realizovať požadovaný predmet zákazky. Úverový prísľub je potrebný aby 
uchádzač dokázal preklenúť obdobie realizácie a následnej fakturácie a reálnej úhrady. 
Z tohto dôvodu požaduje silného a schopného obchodného partnera. b) § 27 ods. 1 
písm. c) zákona súvahou alebo výkazom o majetku a záväzkoch alebo údajmi z nich, 
uchádzač preukazuje výkaz ziskov a strát alebo prehľad o príjmoch a výdavkoch 
za posledné tri hospodárske roky v závislosti od vzniku spoločnosti, ktoré sú 
dostupné. Odôvodnenie: Verejný obstarávateľ túto podmienku požaduje za účelom 
preukázania schopnosti uchádzača realizovať požadovaný predmet zákazky a 
potvrdenia bodu c) c) § 27 ods. 1 písm. d) zákona prehľadom o celkovom obrate alebo 
prehľadom o dosiahnutom obrate v oblasti, ktorej sa predmet zákazky týka, najviac 
za posledné tri hospodárske roky, za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo 
začatia prevádzkovania činnosti. Odôvodnenie: Verejný obstarávateľ požaduje 
informácie z dôvodu zistenia finančného stavu uchádzača a jeho schopnosti realizácií 



obdobných zákaziek. 

 

Minimálna požadovaná úroveň štandardov (ak je to uplatniteľné): K bodu a): a1) že 
uchádzač nebol za predchádzajúce tri roky (2009, 2010, 2011) v nepovolenom debete; 
že v prípade splácania úveru dodržiava splátkový kalendár, že jeho bežný účet nebol a 
ani nie je predmetom exekúcie, a2) úverový prísľub vo výške predpokladanej hodnoty 
zákazky resp. preukázanie vlastných zdrojov ktoré budú účelovo viazané 
na prefinancovanie tejto zákazky po dobu jej realizácie vo výške min. 75.000,- €, t.j. 
výpis z účtu a doklad o viazanosti na túto zákazku a3) Čestné vyhlásenie uchádzača 
o tom, že v iných bankách nemá záväzky. K bodu b) Doklady budú potvrdené 
správcom dane príp. potvrdené inak v súlade s platnou legislatívou. Posudzované 
obdobie 2011, 2010, 2009. K bodu c) Min. ročný obrat v predmete zákazky musí byť 
300.000,- € bez DPH . Uchádzač preukáže čestným vyhlásením. 

III.1.3. Technická alebo odborná spôsobilosť 

 

Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok 
účasti: a) podľa § 28 ods. 1 písm. b) zákona zoznamom stavebných prác 
uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov doplneným potvrdeniami 
o uspokojivom vykonaní stavebných prác s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia 
prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ 
podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí tento verejný obstarávateľ, ak bola 
odberateľom iná osoba ako verejný obstarávateľ, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak 
to nie je možné, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení. Predložiť 
vyhlásenie uchádzača alebo záujemcu o uskutočnení stavebných prác je možné len 
v prípade objektívnych dôvodov napríklad zánik spoločnosti odberateľa. 
Odôvodnenie: Verejný obstarávateľ považuje za potrebné preukázať, či je uchádzač 
schopný realizovať zákazku obdobnú s predmetom obstarávania a s finančným 
objemom zodpovedajúcim predmetu obstarávania b) podľa § 28 ods.1 písm. g) zákona 
- údaje o vzdelaní a odbornej praxi alebo odbornej kvalifikácii riadiacich 
zamestnancov, osobitne osôb zodpovedných za riadenie stavebných prác alebo 
za poskytnutie služby. Odôvodnenie : Verejný obstarávateľ považuje za potrebné 
preukázať, či je uchádzač schopný plniť predmet zmluvy v požadovanej kvalite a 
personálnym obsadením v požadovanom rozsahu. c) podľa § 28 ods. 1 písm. h) 
zákona uvedením opatrení enviromentálneho manažérstva, ktoré uchádzač alebo 
záujemca použije pri plnení zmluvy, ktorej predmetom sú stavebné práce. 
Odôvodnenie: Verejný obstarávateľ považuje za potrebné preukázať, či je uchádzač 
schopný plniť predmet zmluvy v požadovanej kvalite. d) podľa § 28 ods.1 písm. i) 
zákona ak ide o stavebné práce alebo služby, údajmi o priemernom ročnom počte 
zamestnancov a o počte riadiacich zamestnancov za predchádzajúce tri roky. 
Odôvodnenie: Verejný obstarávateľ považuje za potrebné preukázať, či je uchádzač 
schopný plniť predmet zmluvy v požadovanom časovom období. e) 
podľa § 28 ods. 1 písm. l) bod 2 zákona ak ide o tovar, ktorými sú výrobky, ktoré sa 
majú dodať, vyhláseniami zhody a doplňujúcimi podkladmi k nim, certifikátmi 
vydanými autorizovanými osobami alebo notifikovanými osobami Európskymi 
spoločenstvami, ktoré majú oprávnenie ( § 11zákona č. 264/1999 Z.z. o technických 
požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov a § 4 ods. 4 a § 15 ods. 1 zákona č. 90/1998 
Z.z. o stavebných výrobkoch v znení zákona č. 134/2004 Z.z.) na posudzovanie zhody 
výrobkov alebo na preukazovanie zhody stavených výrobkov s technickými 
špecifikáciami. Odôvodnenie: Verejný obstarávateľ považuje za potrebné preukázať, 
či uchádzač bude plniť predmet zmluvy tovarmi ktoré sú v súlade s platnými 



technickými normami. 

 

Minimálna požadovaná úroveň štandardov (ak je to uplatniteľné): K bodu a) 
Uchádzač uvedie kontaktnú osobu odberateľa, telefónne číslo, faxové číslo, prípadne 
e-mailovú adresu odberateľa, za účelom možnosti overenia poskytnutých údajov 
verejným obstarávateľom. Uchádzač uvedie min. 3 zákazky s obdobným predmetom 
obstarania v rozpočtovom náklade min. 75.000,- €/jedna zákazka. K bodu b) 
Uchádzač predloží vyhlásenie že budú k dispozícii v čase plnenia zmluvy originál 
dokladu a predloží profesijný životopis z ktorého bude zrejmé, že osoby majú 
skúsenosti s obdobným predmetom obstarania, min. 3 osoby a uchádzač predloží 
nasledovné doklady o odbornej spôsobilosti: - doklad o odbornej spôsobilosti - 
stavbyvedúci podľa zák. č. 236/2000 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zák. č. 138/1992 
Zb. v znení zák. č. 554/2001 o autorizovaných architektoch a autorizovaných 
stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov s odbornou spôsobilosťou 
na pozemné stavby, rovnako budú akceptované osvedčenia vydávané v iných 
krajinách, akceptované Slovenskou komorou stavebných inžinierov; doklad musí byť 
predložený ako overená fotokópia osvedčenia s originálom odtlačku pečiatky a 
podpisom odborne spôsobilej osoby. K bodu c) c1) uchádzač doloží , že je držiteľom 
platného certifikátu ISO 14001:2004 pre oblasť rovnakú alebo podobnú ako predmet 
zákazky, pričom tento certifikát musí vychádzať zo slovenských technických noriem, 
alebo z noriem členských štátov Európskeho spoločenstva.c2) uchádzač doloží , že je 
držiteľom platného certifikátu kvality podľa § 29 ISO 9001:2001 vydaného nezávislou 
inštitúciou, ktorým sa potvrdzuje splnenie noriem zabezpečenia kvality uchádzačom 
alebo záujemcom, môže využiť systémy zabezpečenia kvality vyplývajúce 
z európskych noriem. c3) uchádzač doloží , že je držiteľom platného certifikátu 
OHSAS 18001:2008 vydaného nezávislou inštitúciou, ktorým sa potvrdzuje splnenie 
noriem zabezpečenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci uchádzačom alebo 
záujemcom, môže využiť systémy zabezpečenia vyplývajúce z európskych noriem, 
Verejný obstarávateľ uzná ako rovnocenné 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. K bodu d) Uchádzač 
preukáže minimálny ročný počet zamestnancov 20. K bodu e) zoznam tovarov : 
izolácia proti povrchovej a podpovrchovej tlakovej vode, klozet kombinačný - 
pre dospelých a pre deti, umývadlo štandardné - pre dospelých a pre deti, vanička 
keramická sprchová, kuchynský dvojdres, výlevka smaltová, vykurovacie teleso, 
dvere drevenné interiérové, nátery a maľby s použitím v priestoroch pre deti (MŠ) 

III.1.4. Vyhradené zákazky pre chránené dielne alebo chránené pracoviská 

 Nie. 

ODDIEL IV. POSTUP  

IV.1. Kritériá na vyhodnotenie ponúk 

IV.1.1. 
Kritériá na vyhodnotenie ponúk 
Najnižšia cena. 

  

IV.1.2. 
Použije sa elektronická aukcia 
Áno. 

IV.2. Administratívne informácie 

IV.2.1. Evidenčné číslo spisu, ktoré pridelil verejný obstarávateľ/obstarávateľ 



IV.2.2. Podmienky na získanie súťažných podkladov a doplňujúcich dokumentov 

 Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady alebo o prístup k dokumentom 

 Dátum: 21. 5. 2012. Čas: 12.00 h.  

 Úhrada za súťažné podklady: Nie. 

IV.2.3. Lehota na predkladanie ponúk 

 Dátum: 28. 5. 2012. Čas: 12.00 h.  

IV.2.4. Podmienky otvárania ponúk 

 Dátum: 28. 5. 2012. Čas: 13.00 h.  

 Miesto: Bratislava 

 Osoby oprávnené zúčastniť sa na otváraní ponúk: Otváranie ponúk je neverejné. 

ODDIEL VI. DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE  

VI.1. 
Zákazka sa týka projektu /programu financovaného z fondov EÚ 
Nie. 

VI.2. 

Ďalšie informácie 
Obstarávateľ požaduje zábezpeku vo výške 3700,-€, podrobnosti sú určené v súťažných 
podkladoch. Potvrdenie o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone 
povolania alebo potvrdením od príslušnej poisťovne preukáže, že má uzatvorenú platnú, 
aktuálnu a účinnú zmluvu o požadovanom poistení s poistnou sumou vyššou ako 
50 000 Eur alebo ekvivalent v inej mene a uhradené poistné uchádzač predloží čestné 
prehlásenie že najneskôr k podpisu zmluvy predloží doklad o poistení t.j. návrh poistnej 
zmluvy a uhradené poistné. 

VI.3. 
Dátum odoslania tejto výzvy 
7. 5. 2012 

 


