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VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK

HLAVIČKA FORMULÁRA
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska

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)
Hlavná adresa(URL): http://www.ruzinov.sk
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/6555

I.3)    KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
https://ruzinov.eranet.sk/#/tenderPublicDetails/86
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/#/tenderPublicDetails/86

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 komunikácií  rok 2019
Referenčné číslo:  CS 10508/2019

II.1.2)    Hlavný kód CPV
45233200-1

II.1.3)    Druh zákazky
Práce

II.1.4)    Stručný opis
Rekonštrukcia vozovkových vrstiev komunikácií: 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: 
 
1. časť rekonštrukcia komunikácii: 
1/Trebišovská v úseku od garáži po Medzilaboreckú ulicu v lehote do 15.08.2019 
2/Medzilaborecká 15 -21 vrátane parkoviska v lehote do 15.08.2019 
3/Ružová dolina 12 -22 pri bytových domoch v lehote do 30.09.2019 
4/Krasinského v úseku od Okružnej ulice po Ribayovu vrátane chodníkov a odvodnenia v lehote do 31.08.2019  
 
2. časť rekonštrukcia komunikácii a výstavba bezbariérových priechodov: 
1/Krásna v úseku od Parkovej ulice po Kaštielskú vrátane zástavky MHD a chodníkov v lehote do 31.08.2019 
2/Čečinová v úseku od Kaštielskej ulice po Konopnú vrátane ľavostranného chodníka v lehote do 31.08.2019 
3/Ďatelinová v úseku od Nevädzovej ulice po križovatku pri garážach v lehote do 30.09.2019 
4/Poludníková v úseku od ul. Planét po Uránovú vrátane chodníka v lehote do 15.08.2019  
Výstavbu bezbariérových priechodov pre chodcov vykoná zhotoviteľ na križovatkách: 
1/Vietnamská a Na križovatkách v lehote do 15.08.2019 
2/Pažitková a Prievozská v lehote do 15.08.2019 
3/Stachanovska a Staré záhrady v lehote do 31.08.2019 
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4/Chlumeckého a Ružinovská v lehote do 30.09.2019  
 
 
Rekonštrukcia komunikácie zahŕňa výmenu asfaltobetónového krytu existujúcej komunikácie.  
Pred pokládkou nového asfaltobetónového krytu o hrúbke 60 mm bude potrebné odbúrať existujúci kryt z liateho
asfaltu, ktorý má hrúbku cca 20 mm. Z podkladnej betónovej vrstvy sa odfrézuje zvyšných cca 40 mm. Na odfrézovanú
betónovú podkladnú vrstvu sa najprv nanesie spojovací živičný náter, ktorý zabezpečí lepšie prepojenie betónovej a
asfaltobetónovej vrstvy. Následne sa nanesie krycia vrstva z asfaltobetónu s hrúbkou 60 mm. Súčasťou rekonštrukcie
komunikácií bude výmena existujúcich cestných obrubníkov a aj prípadná výšková úprava uličných vpustí, uzáverov
inžinierskych sietí, kanalizačných poklopov a tlakové vyčistenie uličných vpustí. Realizácia môže byť rozdelená aj na
úseky v závislosti od projektu organizácie dopravy počas výstavby. Na zákazku je spracovaná projektová dokumentácia. 
 
Podrobné vymedzenie predmetu zákazky vrátane vypracovaných technických špecifikácií je uvedené v súťažných
podkladoch v časti "B.1 Opis predmetu zákazky".

II.1.5)    Celková predpokladaná hodnota
599 387,00 EUR bez DPH

II.1.6)    Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti:  Áno
Zadajte, koľkokrát sa použije časť II.2:  2
Ponuky možno predkladať na:  všetky časti

II.2)    OPIS
 
Časť: 1

II.2.1)    Názov
1. časť rekonštrukcia komunikácii
Časť č.:  1

II.2.2)    Dodatočné kódy CPV
45233200-1

II.2.3)    Miesto dodania
Kód NUTS
SK01
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Komunikácie v Mestskej časti Bratislava-Ružinov.

II.2.4)    Opis obstarávania
1. časť rekonštrukcia komunikácii:  
1/Trebišovská v úseku od garáži po Medzilaboreckú ulicu v lehote do 15.08.2019 
2/Medzilaborecká 15 -21 vrátane parkoviska v lehote do 15.08.2019  
3/Ružová dolina 12 -22 pri bytových domoch v lehote do 30.09.2019  
4/Krasinského v úseku od Okružnej ulice po Ribayovu vrátane chodníkov a odvodnenia v lehote do 31.08.2019 
 
Predmet zákazky: Rekonštrukcia vozovkových vrstiev komunikácií: 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 horeuvedeného harmonogramu realizovania rekonštrukčných prác na komunikáciách. 
Rekonštrukcia komunikácie zahŕňa výmenu asfaltobetónového krytu existujúcej komunikácie. Pred pokládkou nového
asfaltobetónového krytu o hrúbke 60 mm bude potrebné odbúrať existujúci kryt z liateho asfaltu, ktorý má hrúbku cca
20 mm. Z podkladnej betónovej vrstvy sa odfrézuje zvyšných cca 40 mm. Na odfrézovanú betónovú podkladnú vrstvu sa
najprv nanesie spojovací živičný náter, ktorý zabezpečí lepšie prepojenie betónovej a asfaltobetónovej vrstvy. Následne
sa nanesie krycia vrstva z asfaltobetónu s hrúbkou 60 mm. Súčasťou rekonštrukcie komunikácií bude výmena
existujúcich cestných obrubníkov a aj prípadná výšková úprava uličných vpustí, uzáverov inžinierskych sietí,
kanalizačných poklopov a tlakové vyčistenie uličných vpustí. Realizácia môže byť rozdelená aj na úseky v závislosti od
projektu organizácie dopravy počas výstavby. Na zákazku je spracovaná projektová dokumentácia. Podrobné
vymedzenie predmetu zákazky vrátane vypracovaných technických špecifikácií je uvedené v súťažných podkladoch v
časti B.1 Opis predmetu zákazky".

II.2.5)    Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena

II.2.6)    Predpokladaná hodnota
327 515,00 EUR bez DPH

II.2.7)    Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Dátum začatia:  18.07.2019
Dátum ukončenia:  30.09.2019

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
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Časť: 2

II.2.1)    Názov
2. časť rekonštrukcia komunikácii a výstavba bezbariérových priechodov:
Časť č.:  2

II.2.2)    Dodatočné kódy CPV
45233200-1

II.2.3)    Miesto dodania
Kód NUTS
SK01
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Komunikácie v Mestskej časti Bratislava-Ružinov

II.2.4)    Opis obstarávania
 2. časť rekonštrukcia komunikácii a výstavba bezbariérových priechodov:  
1/Krásna v úseku od Parkovej ulice po Kaštielskú vrátane zástavky MHD a chodníkov v lehote do 31.08.2019  
2/Čečinová v úseku od Kaštielskej ulice po Konopnú vrátane ľavostranného chodníka v lehote do 31.08.2019  
3/Ďatelinová v úseku od Nevädzovej ulice po križovatku pri garážach v lehote do 30.09.2019 
4/Poludníková v úseku od ul. Planét po Uránovú vrátane chodníka v lehote do 15.08.2019 Výstavbu bezbariérových
priechodov pre chodcov vykoná zhotoviteľ na križovatkách: 
1/Vietnamská a Na križovatkách v lehote do 15.08.2019  
2/Pažitková a Prievozská v lehote do 15.08.2019  
3/Stachanovska a Staré záhrady v lehote do 31.08.2019  
4/Chlumeckého a Ružinovská v lehote do 30.09.2019  
 
Predmet zákazky: Rekonštrukcia vozovkových vrstiev komunikácií: 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 horeuvedeného harmonogramu realizovania rekonštrukčných prác na komunikáciách. 
Rekonštrukcia komunikácie zahŕňa výmenu asfaltobetónového krytu existujúcej komunikácie. Pred pokládkou nového
asfaltobetónového krytu o hrúbke 60 mm bude potrebné odbúrať existujúci kryt z liateho asfaltu, ktorý má hrúbku cca
20 mm. Z podkladnej betónovej vrstvy sa odfrézuje zvyšných cca 40 mm. Na odfrézovanú betónovú podkladnú vrstvu sa
najprv nanesie spojovací živičný náter, ktorý zabezpečí lepšie prepojenie betónovej a asfaltobetónovej vrstvy. Následne
sa nanesie krycia vrstva z asfaltobetónu s hrúbkou 60 mm. Súčasťou rekonštrukcie komunikácií bude výmena
existujúcich cestných obrubníkov a aj prípadná výšková úprava uličných vpustí, uzáverov inžinierskych sietí,
kanalizačných poklopov a tlakové vyčistenie uličných vpustí. Realizácia môže byť rozdelená aj na úseky v závislosti od
projektu organizácie dopravy počas výstavby. Na zákazku je spracovaná projektová dokumentácia. Podrobné
vymedzenie predmetu zákazky vrátane vypracovaných technických špecifikácií je uvedené v súťažných podkladoch v
časti B.1 Opis predmetu zákazky".

II.2.5)    Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena

II.2.6)    Predpokladaná hodnota
271 872,00 EUR bez DPH

II.2.7)    Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Dátum začatia:  18.07.2019
Dátum ukončenia:  30.09.2019

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:  Podmienky účasti sú uvedené v súťažných podkladoch.

III.1.2)Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok:  Podmienky účasti sú uvedené v súťažných podkladoch.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov:  Minimálna úroveň požadovaná verejným obstarávateľom je uvedená v
súťažných podkladoch.

III.1.3)Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok:  Podmienky účasti sú uvedené v súťažných podkladoch.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov:  Minimálna úroveň požadovaná verejným obstarávateľom je uvedená v
súťažných podkladoch.

III.2)    PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3)Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
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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:  27.06.2019 09:00
IV.2.6)    Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané

Trvanie v mesiacoch:  3
IV.2.7)    Podmienky na otváranie ponúk

Dátum a čas:  27.06.2019 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. Na otváraní ponúk sa zúčastnia členovia komisie verejného obstarávateľa.

ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2)    INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE

Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby

VI.3)    DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1. Verejný obstarávateľ vyhodnotí ponuky v súlade s § 112 ods. 6 a § 55 ods. 1, t.j. vyhodnotenie splnenia podmienok
účasti sa uskutoční až po vyhodnotení ponúk podľa § 54 u uchádzača, ktorý sa umiestnil na prvom mieste.. 
2. Verejný obstarávateľ týmto informuje, že všetky povinne zverejňované dokumenty vrátane súťažných podkladov a
vysvetlení zverejní v súlade s §64 ods. 4 zákona o VO v systéme ERANET na URL adrese: 
https://ruzinov.eranet.sk/tenders v rámci zobrazenia detailu predmetného verejného obstarávania (priamy link: 
http://ruzinov.eranet.sk/#/tenderPublicDetails/86). Verejný obstarávateľ záujemcov zároveň upozorňuje, že súťažné
podklady a súvisiace prílohy sa na verejnom profile nachádzajú v needitovateľnej podobe. Editovateľná podoba 
podkladov sa záujemcom sprístupní po prihlásení sa do systému ERANET v sekcii Dokumenty v predmetnom verejnom
obstarávaní. 
3. Verejný obstarávateľ záujemcom odporúča, aby si súťažné podklady stiahli až po registrovaní sa do systému. Pri
zverejnení doplňujúcich informácií a vysvetlení súťažných podkladov budú títo záujemcovia informovaní. O záujemcoch, 
ktorí si prevezmú súťažné podklady bez registrácie verejný obstarávateľ nemá evidenciu - o zverejnení doplňujúcich
informácií a vysvetlení súťažných podkladov nebudú informovaní. 
4. Pre potreby elektronickej komunikácie je každý záujemca/uchádzač povinný zaregistrovať sa do systému ERANET na
URL: https://ruzinov.eranet.sk .Uchádzač je oprávnený predložiť ponuku až po zaregistrovaní a prihlásení sa do systému
ERANET. Registrácia do systému ERANET je bezplatná.Podmienky a pravidlá používania systému ERANET sú uvedené 
na: https://ruzinov.eranet.sk v časti PODMIENKY a MANUÁL. 
5. Minimálne technické požiadavky na používanie informačného systému ERANET: 
OS: MS Win 7 a vyššie, Android, iOS7, Linux; 
Aktuálne verzie prehliadačov: IE 10 a vyššie, MS Edge, Firefox 30.0 a vyššie, Chrome 35 a vyššie; 
Ďalšie požiadavky: prístup na Internet, zapnutý JavaScript, zapnuté Cookies 
6.Formulár JED sa nachádza v prílohe č. 4 Súťažných podkladov. 
7.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
07.06.2019
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