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VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK 
Formulár: VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK podľa Vyhlášky č. 530/2009 Z. z. 
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ/OBSTARÁVATEĽ 
Materská škola, Medzilaborecká 4, Bratislava 
IČO: 42175062 
Medzilaborecká 4 , 821 01 Bratislava-Ružinov 
Slovensko 
Kontaktné miesto (miesta): Materská škola Medzilaborecká 4, Bratislava 
Kontaktná osoba: Miriam Krempaská 
Mobil: +421 904672590 
Telefón: +421 243336921 
Email: miriamkrempaska@gmail.com; jaroslav.adamat@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 uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach) 
I.2. Druh verejného obstarávateľa/obstarávateľa 
I.2.1. Druh verejného obstarávateľa/obstarávateľa 
OP - Organizácia riadená verejným právom 
Zatriedenie obstarávajúceho subjektu podľa zákona: § 6 ods. 1 písm. d) 
ODDIEL II. PREDMET ZÁKAZKY 
II. OPIS 
II.1. Názov zákazky 
Rekonštrukcia sociálnych zariadení MŠ Medzilaborecká 
II.1.2. Druh zákazky a miesto uskutočňovania stavebných prác, dodania tovarov alebo poskytovania 
služieb 
Stavebné práce 
Hlavné stavenisko alebo miesto uskutočňovania stavebných prác: MŠ Medzilaborecká 4, 821 01 Bratislava 
Ružinov, ET 
Haburská 4, 821 05 Bratislava - Ružinov 
NUTS kód: 
SK01 
II.1.3. Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov) 
Rekonštrukcia sociálnych zariadení v MŠ Medzilaborecká 4 a jej elokovaných triedach na Haburskej 4 v Mestskej 
časti 
Bratislava - Ružinov. Stavebné práce budú spočívať v odstránení pôvodných prvkov, v dodávke a montáži 
sanitárneho 
príslušenstva, obkladov a dlažieb, stavebných a dokončovacích prác v dvoch objektoch MŠ. 
II.1.4. Spoločný slovník obstarávania (CPV) 
Hlavný predmet 
Hlavný slovník: 45214100-1 
Doplňujúce predmety 
Hlavný slovník: 45215220-5, 45300000-0, 45332400-7, 45431000-7 
II.2. Množstvo alebo rozsah zákazky 
II.2.1. Celkové množstvo alebo rozsah 
Rekonštrukcia troch sociálnych zariadení pre deti a dve pre personál v MŠ Medzilaborecká a jedna miestnosť 
sociálnych 
zariadení pre deti a dve pre personál v ET Haburská 4 
II.2.2. Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH 
Hodnota: 37 666,6700 EUR 
II.3. Trvanie zmluvy alebo lehota dodania 
Obdobie: v mesiacoch (od uzatvorenia zmluvy) 
Zadajte hodnotu: 1 
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: Uchádzač musí 
spĺňaťpodmienky účasti uvedené v § 26 ods. 1 písm. f) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o 
zmene a 
doplneníniektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Ich splnenie uchádzač preukáže dokladmi podľa § 26 
ods. 2 
písm. e),resp. podľa § 26 ods. 4 a/alebo ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní. Uchádzač predloží originálne 
doklady 



alebo ichúradne overené kópie. Doklady a dokumenty k preukázaniu osobného postavenia musia byť aktuálne a 
musia 
odrážaťskutočný stav v čase, v ktorom sa uchádzač zúčastňuje súťaže. Doklady podľa § 26 ods. 2 zákona môže 
uchádzačnahradiť predložením platného potvrdenia vydaného Úradom pre verejné obstarávanie podľa § 128 ods. 
1 
1/3 
zákona. Vprípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní, sa 
požaduje 
preukázaniesplnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. 
Splnenie 
podmienky1/3účasti podľa § 26 ods. 1 písm. f) zákona preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti 
predmetu 
zákazky, ktorú mázabezpečiť.Uchádzač so sídlom mimo územia Slovenskej republiky postupuje v súlade s § 26 
ods. 4 a 
ods. 5zákona.Odôvodnenie primeranosti použitia určenej podmienky účasti podľa § 26 zákona: Verejný 
obstarávateľ v 
súlades § 99 ods. 1 písm. b) vyžaduje na preukázanie splnenia podmienok účasti podľa § 26 najmä doklad o 
oprávneníuskutočňovať stavebné práceVyžaduje sa predloženie originálov alebo úradne osvedčených kópií 
dokladov. 
III.1.2. Ekonomické a finančné postavenie 
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: Finančné a 
ekonomicképostavenie preukázať v zmysle § 27 ods. 1 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní. 
Minimálna požadovaná úroveň štandardov : Na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti je nevyhnutné 
predložiťnasledovné doklady a splniť nižšie uvedené podmienky:V zmysle § 27 ods. 1 písm. d) zákona o verejnom 
obstarávaní -prehľad o dosiahnutom obrate v oblasti, ktorej sa predmet zákazky týka, za posledné tri 
hospodárske roky 
2010, 2011 a2012, resp. za roky, ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti 
uchádzač preukáževýkazom ziskov a strát alebo výkazom o príjmoch a výdavkoch, pričom požadovaný obrat spolu 
za 
tieto predchádzajúcetri hospodárske roky musí byť minimálne vo výške 100 000,- EUR alebo ekvivalent v cudzej 
mene. 
Výkazy ziskov a strátza roky 2010, 2011 a 2012 musia byť predložené ako originály alebo úradne osvedčené 
fotokópie 
potvrdené príslušnýmdaňovým úradom, prípadne potvrdené inak v súlade s legislatívou platnou v krajine sídla 
uchádzača, pričom uchádzačfarebne zvýrazní obrat. 
III.1.3. Technická alebo odborná spôsobilosť 
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: Technickú spôsobilosť 
aleboodbornú spôsobilosť možno preukázať podľa druhu, množstva, dôležitosti alebo využitia dodávky tovaru, 
stavebnýchprác alebo služieb jedným alebo niekoľkými z týchto dokladov:a)Podľa § 28 ods. 1 písm. b) zákona o 
verejnomobstarávaní; b)Podľa § 28 ods. 1 písm. g) zákona o verejnom obstarávaníNa vyhodnotenie splnenia 
podmienok 
účastipodľa bodu 1.3 je nevyhnutné predložiť nasledovné doklady a splniť nižšie uvedené podmienky:a) podľa § 
28 ods. 
1písm. b) zákona predložiť zoznam stavebných prác podobného charakteru ako je predmet obstarávania 
uskutočnenýchza 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 tohtozákona, 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 
objektívnychdôvodov napríklad zánik spoločnosti odberateľa. Odôvodnenie: Verejný obstarávateľ považuje za 
potrebné 
preukázať, čije uchádzač schopný realizovať zákazku obdobnú s predmetom obstarávania a s finančným 
objemom 
zodpovedajúcimpredmetu obstarávaniab) podľa § 28 ods.1 písm. g) zákona - údaje o vzdelaní a odbornej praxi 
alebo 
odbornejkvalifikácii riadiacich zamestnancov, osobitne osôb zodpovedných za riadenie stavebných prác alebo za 
poskytnutieslužby. Odôvodnenie : Verejný obstarávateľ považuje za potrebné preukázať, či je uchádzač schopný 
plniť 
predmetzmluvy v požadovanej kvalite a personálnym obsadením v požadovanom rozsahu.c) podľa § 28 ods. 1 
písm. l) 



bod 2zákona 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 
majúoprávnenie ( § 11zákona č. 264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o 
zmene adoplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 4 ods. 4 a § 15 ods. 1 zákona č. 90/1998 
Z.z. 
ostavebných výrobkoch v znení zákona č. 134/2004 Z.z.) na posudzovanie zhody výrobkov alebo na 
preukazovanie 
zhodystavených 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 : K bodu a) Uchádzač uvedie kontaktnú osobu odberateľa, telefónne 
číslo,faxové číslo, prípadne e-mailovú adresu odberateľa, za účelom možnosti overenia poskytnutých údajov 
verejnýmobstarávateľom. Uchádzač uvedie min. 3 zákazky s obdobným predmetom obstarania v rozpočtovom 
náklade 
min.30.000,- €/jedna zákazka.K bodu b) Uchádzač predloží vyhlásenie že osoby budú k dispozícii v čase plnenia 
zmluvyoriginál dokladu o vzdelaní a predloží profesijný životopis z ktorého bude zrejmé, že osoby majú skúsenosti 
s 
obdobnýmpredmetom obstarania; doklad musí byť predložený ako overená fotokópia.K bodu c) zoznam tovarov s 
vyhláseniami ozhode. 
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 
Voľba: 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 
1/2013/BFL 
IV.2.2. Podmienky na získanie súťažných podkladov a doplňujúcich dokumentov 
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady alebo o prístup k dokumentom 
2/3 
Dátum a čas: 20.05.2013 10:00 
Úhrada za súťažné podklady 
Uvedte: Nie 
IV.2.3. Lehota na predkladanie ponúk 
Dátum a čas: 29.05.2013 09:00 
IV.2.4. Podmienky otvárania ponúk 
Dátum a čas: 29.05.2013 10:00 
Miesto : Miestny úrad Mestskej časti Bratislava Ružinov, miestnosť č. B2 
Osoby oprávnené zúčastniť sa na otváraní ponúk : Otváranie ponúk bude neverejné - použije sa elektronická 
aukcia. 
ODDIEL VI. DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE 
VI.1. Zákazka sa týka projektu /programu financovaného z fondov EÚ 
Nie 
VI.2. Ďalšie informácie 
1) Verejný obstarávateľ požaduje zábezpeku vo výške 1 800,- €. Podrobnosti sú uvedené v súťažných 
podkladoch.2)Verejný obstarávateľ umožňuje osobné vyzdvihnutie si súťažných podkladov na adrese:Miestny 
úrad 
Bratislava -Ružinov, Mierova 21, 827 05 Bratislava. V prípade osobného vyzdvihnutia kontaktovať:Ing. Bohumil 
Flimel, 
Mobil: +421915 397 685,Telefón: +4212 48 284 405, bohumil.flimel@ruzinov.sk; pondelok až piatok od 08:00 
hod. do 
12:00 hod. 
VI.3. Dátum odoslania tejto výzvy 
09.05.2013 


