
02936 - WYS 
Vestník č. 51/2012 - 14.3.2012 
Druh zákazky: Služby. 
ODDIEL I. VEREJNÝ OBSTARÁVATEL/OBSTARÁVATEL 
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): Miestny úrad mestskej časti Bratislava - 
Ružinov 
Kontaktná osoba: Ing. Zdenek Císar 
Mobil: +421 908676102 
Telefón: +421 248284222 
Fax: +421 248284251 
E-mail: ruzinov@ruzinov.sk; 
zdenek.cisar@ruzinov.sk; judita.senkarova@ruzinov.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: už uvedenej adrese a kontaktnom 
mieste (miestach). 
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 
Upratovanie v priestoroch administratívnej budovy Mestskej časti 
Bratislava - Ružinov 
II.1.2. Druh zákazky a miesto uskutočňovania stavebných prác, 
dodania tovarov alebo poskytovania služieb 
c) Služby. 
Kategória služby (podľa prílohy č. 2 k zákonu): 14. 
a) Stavebné práce 
b) Tovary 
c) Služby 
Hlavné miesto poskytovania služieb: Miestny úrad mestskej časti 
Bratislava - Ružinov, administratívna budova 
NUTS kód: 
SK01. 
II.1.3. Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov) 
Predmetom zákazky je poskytovanie čistiacich prác a upratovanie 
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miestností, chodieb, schodísk a komunikačných priestorov v 
administratívnej budove Miestneho úradu mestskej časti Bratislava 
Ružinov v intervaloch, určených verejným obstarávateľom. 
II.1.4. Spoločný slovník obstarávania (CPV) 
Hlavný predmet 
Hlavný slovník: 90911200-8. 
Doplňujúce predmety 
Hlavný slovník: 90911300-9, 90919200-4. 
II.2. Množstvo alebo rozsah zákazky 
II.2.1. Celkové množstvo alebo rozsah 
Rozloha upratovanej plochy je 6143 m2 
II.2.2 Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH: 
Hodnota: 20000,0000 Do: 20000,0000 EUR 
II.3. Trvanie zmluvy alebo lehota dodania 
Obdobie: v intervale . 
Začatie: 1. 5. 2012 
Ukončenie: 31. 12. 2012 
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: 1. Predloženie dokladu o oprávnení 
poskytovať služby tvoriace predmet zákazky - výpis z obchodného 
alebo živnostenského registra alebo iný obdobný doklad. 2. 
Potvrdenie príslušného súdu, že nebol naňho vyhlásený konkurz, nie 
je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre 
nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku. 
III.1.2. Ekonomické a finančné postavenie 
III.1.3. Technická alebo odborná spôsobilosť 
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 
CS 5089/2012 
IV.2.2. Podmienky na získanie súťažných podkladov a doplňujúcich 
dokumentov 
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady alebo o prístup k 
dokumentom 
Dátum: 23. 3. 2012. Čas: 12.00 h. 
Úhrada za súťažné podklady: Nie. 
IV.2.3. Lehota na predkladanie ponúk 



Dátum: 3. 4. 2012. Čas: 10.00 h. 
IV.2.4. Podmienky otvárania ponúk 
Dátum: 3. 4. 2012. Čas: 13.00 h. 
ODDIEL VI. DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE 
VI.1. Zákazka sa týka projektu /programu financovaného z fondov EÚ 
Nie. 
VI.2. Ďalšie informácie 
1. Lehota plnenia zmluvy plynie od jej uzavretia po dobu 12 mesiacov. 
2. Vyžaduje sa zábezpeka vo výške 1 000,- €. Podrobnosti a 
podmienky sú uvedené v súťažných podkladoch. 3. Verejný 
obstarávateľ použije elektronickú aukciu podľa § 43 zákona č. 
25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov na predloženie nových cien 
upravených smerom nadol. Verejný obstarávateľ pred začatím 
elektronickej aukcie vyhodnotí ponuky. Verejný obstarávateľ vyzve 
elektronickými prostriedkami všetkých uchádzačov, ktorých ponuky 
splnili podmienky účasti a iné podmienky stanovené na predmet 
zákazky a vyzve ich na účasť v elektronickej aukcii (na predloženie 
nových cien upravených smerom nadol). Výzva na účasť v 
elektronickej aukcii bude doručená e-mailom na adresu kontaktnej 
osoby zodpovednej za el. aukciu a ktorú uchádzač uvedie v ponuke. 
Účelom el. aukcie je zostaviť poradie ponúk automatizovaným 
vyhodnotením, ktoré sa uskutoční po úvodnom vyhodnotení ponúk. 
Informácie týkajúce sa použitého elektronického zariadenia, 
podmienky a špecifikácie technického pripojenia sú uvedené v 
súťažných podkladoch. Ďalšie informácie o aukcii budú uvedené vo 
výzve na účasť elektronickej aukcii. Elektronická aukcia sa začne 
najskôr 2 pracovné dni odo dňa odoslania výzvy na účasť v el. aukcii. 
V el. aukcii bude možné meniť iba kritérium Cena bez DPH. Verejný 
obstarávate uzavrie po skončení e-aukcie zmluvu na základe 
výsledku e-aukcie v lehote viazanosti ponúk. Proti priebehu 
vyhodnotenia e-aukcie a jej automatizovanému vyhodnoteniu 
nemožno podať námietku. 4. Záujemca si vyžiada súťažné podklady 
na základe písomnej žiadosti, ktorú zašle na adresu verejného 
obstarávateľ, uvedenú v časti I.1. tejto výzvy. V žiadosti záujemca 
uvedie spôsob prevzatia súťažných podkladov - zaslanie poštou alebo 
osobné vyzdvihnutie. V prípade osobného vyzdvihnutia kontaktovať: 
Ing. Zdenek Císar, pondelok až piatok od 08:00 hod. do 12:00 hod. V 
prípade potreby si záujemca dohodne obhliadku priestorov v 
pracovných dňoch od 900 hod. do 12:00 hod. s Ing. Zdenkom 
Císarom alebo s Ing. Juditou Šenkárovou, tel. č.: 02/48 284 228. 5. 
Lehota viazanosti ponúk je do 30.4.2012. 6. Zmluva sa uzavrie na 
dobu určitú odo dňa nadobudnutia jej účinnosti do 31.12.2012. 
VI.3. Dátum odoslania tejto výzvy 
13. 3. 2012 


