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Druh zákazky: Tovary.

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): Mestská časť Bratislava-Ružinov

Kontaktná osoba: Ing. Ľubomír Holík

Mobil: +421 915460403

Telefón: +421 248284280

Fax: +421 248284464

E-mail: ruzinov@ruzinov.sk; lubomir.holik@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 
Dodávka, montáž, demontáž a oprava dopravného značenia v
Mestskej časti Bratislava- Ružinov

II.1.2. Druh zákazky a miesto uskutočňovania stavebných prác,



dodania tovarov alebo poskytovania služieb 
b) Tovary.

a) Stavebné práce

b) Tovary

Hlavné miesto dodania tovarov: Mestská časť Bratislava - Ružinov

c) Služby

NUTS kód:

SK01.

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

Predmetom zákazky je dodávka, montáž, demontáž a oprava
dopravného značenia a dopravných zariadení zvislých avodorovných.
Podrobný rozpis je uvedený v súťažných podkladoch.

II.1.4. Spoločný slovník obstarávania (CPV)

Hlavný predmet 
Hlavný slovník: 34992200-9. 

Doplňujúce predmety 
Hlavný slovník: 45233290-8, 50230000-6. 

II.2. Množstvo alebo rozsah zákazky

II.2.1. Celkové množstvo alebo rozsah

II.2.2 Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:  
Rozpätie hodnôt.

Od: 1,0000 Do: 39000,0000 EUR

II.3. Trvanie zmluvy alebo lehota dodania

Obdobie: v intervale .

Začatie: 1. 6. 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: Doklady, prostredníctvom ktorých
uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom
obstarávaní týkajúcich sa osobného postavenia podľa § 26 zákona
č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších právnych
predpisov (ďalej ako len zákon) a) výpis, resp. výpisy z registra
trestov v súlade s § 26 ods. 2 písm. a) zákona, b) potvrdenie
príslušného súdu v súlade s § 26 ods. 2 písm. b) zákona, c)
potvrdenie Sociálnej poisťovne v súlade s § 26 ods. 2 písm. c)
zákona, d) potvrdenie príslušnej zdravotnej poisťovne v súlade s § 26



ods. 2 písm. c) zákona, e) potvrdenie miestne príslušného daňového
úradu v súlade s § 26 ods. 2 písm. d) zákona, f) doklad o oprávnení
dodávať tovar v súlade s § 26 ods. 2 písm. e) zákona. Vyžaduje sa
predloženie originálov alebo úradne osvedčených kópií všetkých
dokladov uvedených podľa tohto bodu. Doklady podľa písmena a), b),
c), d) a e) nesmú byť ku dňu lehoty na predkladanie ponúk staršie ako
tri mesiace. Uchádzač zapísaný do zoznamu podnikateľov vedeného
Úradom pre verejné obstarávanie môže doklady požadované v
bodoch a), b), c), d), e), a f) nahradiť predložením platného potvrdenia
alebo úradne osvedčenej kópie platného potvrdenia o jeho zapísaní
do zoznamu podnikateľov podľa § 128 ods. 1 zákona o verejnom
obstarávaní. V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov
zúčastnená vo verejnom obstarávaní, sa požaduje preukázanie
splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za
každého člena skupiny osobitne. Uchádzač so sídlom mimo územia
Slovenskej republiky postupuje v súlade s § 26 ods. 3 a ods. 4zákona
o verejnom obstarávaní. Odôvodnenie primeranosti použitia každej
jednej podmienky účasti a potreby ich zahrnutia medzi podmienky
účasti podľa § 32 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní: Každú jednu
podmienku účasti týkajúcu sa osobného postavenia verejný
obstarávateľ určil a zahrnul medzi podmienky účasti v súlade s
ustanovením § 26 a § 32 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom
obstarávaní.

III.1.2. Ekonomické a finančné postavenie

III.1.3. Technická alebo odborná spôsobilosť

Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie
splnenia podmienok účasti: podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona o
verejnom obstarávaní sa technická a odborná spôsobilosť preukáže
zoznamom dodávok tovaru uskutočnených za predchádzajúce tri roky
s uvedením cien, lehôt a odberateľov; ak odberateľom 1. bol verejný
obstarávateľ podľa zákona o verejnom obstarávaní, dôkaz o plnení
potvrdí tento verejný obstarávateľ, 2. bola iná osoba ako verejný
obstarávateľ, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ;ak to nie je možné,
vyhlásením uchádzača o ich dodaní. Takéto vyhlásenie je možné
využiť len vo výnimočných prípadoch, keď zobjektívnych dôvodov nie
je možné predložiť potvrdenie odberateľa. Verejný obstarávateľ
požaduje zoznam dodávok tovaru rovnakého alebo podobného
charakteru ako je predmet zákazky za roky 2010 a 2011 v celkovej
hodnote za každú dodávku minimálne 30 000 eur bez DPH alebo
ekvivalent tejto hodnoty v inej mene. Odôvodnenie primeranosti
podmienky účasti vo vzťahu k predmetu zákazky a potreba jej
zahrnutia v súlade s ustanovením § 32 ods. 6 zákona o verejnom
obstarávaní. Zoznamom dodávok tovaru a ich potvrdeniami
odberateľov uchádzač preukazuje spôsobilosť dodať verejným
obstarávateľom požadovaný tovar. Referenčná cena je primeraná
hodnote zákazky a je stanovená nediskriminačne, aby sa súťaže
mohol zúčastniť čo najširší počet uchádzačov. Doklady a dokumenty,



ktorými uchádzač preukazuje svoju technickú alebo odbornú
spôsobilosť vyhotovené v inom ako štátnom jazyku, t. j. v slovenskom
jazyku, musia byť predložené v pôvodnom jazyku a súčasné musia
byť preložené do štátneho jazyka, t. j. do slovenského jazyka, okrem
dokladov predložených v českom jazyku. Skupina dodávateľov
preukazuje splnenie podmienok účasti na verejnom obstarávaní
týkajúce sa technickej alebo odbornej spôsobilosti spoločne.
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 bude môcť
reálne disponovať s kapacitami osoby, ktorej spôsobilosť využíva na
preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Túto
skutočnosť preukazuje záujemca alebo uchádzač písomnou zmluvou
uzavretou s touto osobou, obsahujúcou záväzok osoby, ktorej
technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú
spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť, že táto osoba poskytne svoje
kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej
kapacity majú byť použité na preukázanie technickej alebo odbornej
spôsobilosti, musí spĺňať podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 písm. f)
vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli kapacity
záujemcovi alebo uchádzačovi poskytnuté. Doklady a dokumenty,
ktorými uchádzač preukazuje technickú alebo odbornú spôsobilosť
musia byť v ponuke predložené ako originály alebo ich úradne
osvedčené kópie.

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 
VO/CS 6975/2012/1/BFL

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

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



Dátum: 3. 5. 2012. Čas: 12.00 h. 

Úhrada za súťažné podklady: Nie.

IV.2.3. Lehota na predkladanie ponúk

Dátum: 15. 5. 2012. Čas: 10.00 h. 

IV.2.4. Podmienky otvárania ponúk

Dátum: 17. 5. 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 odo dňa nadobudnutia jej účinnosti
do 31.12.2012. 2. Vyžaduje sa zábezpeka vo výške 1 500,- €.
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 v 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
obstarávateľ 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. Bohumil Flimel, Mobil: +421 915 397 685,Telefón: +4212 48 284
405 pondelok až piatok od 08:00 hod. do 12:00 hod.

VI.3. Dátum odoslania tejto výzvy 
24. 4. 2012


