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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): Mestská časť Bratislava-Ružinov,
Mierová 21, Bratislava

Kontaktná osoba: Ing. Vladimír Lištiak

Mobil: +421 905432511

Telefón: +421 248284207

Fax: +421 248284464

E-mail: ruzinov@ruzinov.sk; vladimir.listiak@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 
Výstavba cyklistickej cesty Bajkalská, Mlynské Nivy Lávka
Prístavného mosta



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:
katastrálne územie Bratislava-Ružinov

b) Tovary

c) Služby

NUTS kód:

SK01.

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

Predmetom zákazky je uskutočňovanie stavebných prác výstavba
cyklistickej cesty Bajkalská, Mlynské Nivy Lávka Prístavného mosta,
pozostávajúce z búracích a zemných prác, z konštrukcie cyklistickej
cesty, konštrukcie pásov pre nevidiacich, povrchovej úpravy
betónových panelov, úpravy chodníka a ostatných konštrukcií v
rozsahu projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a výkazu
výmer.

II.1.4. Spoločný slovník obstarávania (CPV)

Hlavný predmet 
Hlavný slovník: 45233162-2. 

Doplňujúce predmety 
Hlavný slovník: 45233161-5. 

II.2. Množstvo alebo rozsah zákazky

II.2.1. Celkové množstvo alebo rozsah

II.2.2 Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:  

Hodnota: 70000,0000 EUR

II.3. Trvanie zmluvy alebo lehota dodania

Obdobie: v intervale .

Začatie: 3. 9. 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 práce tvoriace predmet zákazky výpis z obchodného
alebo živnostenského registra alebo iný obdobný doklad.2.
Predloženie potvrdenia príslušného súdu, nie staršieho ako 3



mesiace, že voči záujemcovi nie je vedené konkurzné konanie, že nie
je v konkurze, v likvidácii a ani nebol proti nemu zastavené konkurzné
konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre
nedostatok majetku.

III.1.2. Ekonomické a finančné postavenie

Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie
splnenia podmienok účasti: Prehľad o celkovom obrate za tri
ukončené hospodárske roky 2009, 2010 a 2011, v závislosti od vzniku
prevádzkovania činnosti. Prílohu prehľadu budú tvoriť výkazy ziskov a
strát za uvedené roky, potvrdené miestne príslušným správcom dane
alebo audítorom alebo ekvivalentné doklady používané v členských
krajinách EÚ. Požadovaný obrat musí byt uchádzačom detailne
rozpísaný v štruktúre podľa jednotlivých rokov a príslušných položiek
účtovnej závierky, uvedené hodnoty musia korešpondovať s
hodnotami uvedenými vo výkazoch ziskov a strát. K vykázaným
hodnotám budú uvedené odkazy na príslušné čísla položiek, resp.
riadkov výkazov ziskov a strát. Dokument bude predložený na
samostatnom liste, v závere zosumarizovaný a podpísaný
oprávneným zástupcom uchádzača. Uchádzač musí preukázať, že
dosiahol v rokoch 2009, 2010 a 2011 obrat v každom roku minimálne
200.000,- €. Uchádzač alebo záujemca môže na preukázanie
finančného a ekonomického postavenia využiť finančné zdroje 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 so zdrojmi osoby, ktorej postavenie využíva na
preukázanie finančného a ekonomického postavenia. Túto skutočnosť
preukazuje záujemca alebo uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s
touto osobou, obsahujúcou záväzok osoby, ktorej zdrojmi mieni
preukázať svoje finančné a ekonomické postavenie, že táto osoba
poskytne plnenie počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba,
ktorej zdroje majú byť použité na preukázanie finančného a
ekonomického postavenia musí spĺňať podmienky účasti podľa § 26
ods. 1 písm. f) vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli
zdroje záujemcovi alebo uchádzačovi poskytnuté. Odôvodnenie
primeranosti určených podmienok účasti: Verejný obstarávateľ
požaduje primerané ekonomické a finančné postavenie uchádzačov
na preukázanie ich schopnosti dodať predmet zákazky vzhľadom na
výšku predpokladanej hodnoty zákazky s cieľom vybrať dodávateľa
schopného riadne financovať plnenie predmetu zákazky v súlade s
platobnými podmienkami zmluvy na predmet zákazky.

III.1.3. Technická alebo odborná spôsobilosť

Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie
splnenia podmienok účasti: 1. Zoznam stavebných prác
uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov doplnený potvrdeniami
o uspokojivom vykonaní stavebných prác s uvedením cien, miest a



lehôt uskutočnenia prác a zhodnotenia uskutočnených prác podľa
obchodných podmienok, 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 uskutočnení. Na posúdenie technickej spôsobilosti
uchádzača bude verejný obstarávateľ akceptovať práce rovnakého
alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky, t. j. dopravná
stavba, ktorá rieši stabilitu cestného telesa. Uchádzač predloží za
roky 2007 až 2011 objednávateľmi potvrdené referencie s uvedením
týchto údajov: objednávateľ: názov, sídlo, IČO; zhotoviteľ: názov,
sídlo IČO; stavba: názov, miesto; popis uskutočňovaných prác a
charakter stavby s uvedením zmluvnej ceny vrátane DPH, termínu
realizácie prác, kontaktnej osoby a telefonického kontaktu. Referencie
musia byt opatrené pečiatkou a podpisom oprávneného zástupcu
objednávateľa, u ktorého si možno uvedené informácie overiť.
Uchádzač musí potvrdeniami o uspokojivom vykonaní stavebných
prác preukázať uskutočnenie prác rovnakého alebo podobného
charakteru ako je predmet zákazky v priebehu predchádzajúcich
piatich rokov, v závislosti od vzniku spoločnosti. Uchádzač predloží v
ponuke minimálne päť dôkazov o plnení stavebných prác (referencie)
rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky.
2.Údaje o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácii
riadiacich zamestnancov, osobitne osôb zodpovedných za riadenie
stavebných prác spracované formou zoznamu pracovníkov, ktorí
budú pracovať v rámci predmetu zákazky s uvedením nasledovných
údajov: meno, funkcia, vek, vzdelanie, prax u zamestnávateľa, prax v
stavebníctve, práce, za ktoré bol zodpovedný (projekt, hodnota).
Prílohou zoznamu musí byt osvedčenie o vykonaní odbornej skúšky
na vykonávanie činnosti stavbyvedúceho s odborným zameraním
inžinierske stavby resp. dopravné stavby (osoba zodpovedná za
riadenie prác predmetu zákazky) podľa zákona c. 50/1976 Zb.
(Stavebný zákon) a súv. právnych predpisov v platnom znení alebo
ekvivalentný doklad vystavovaný v členských krajinách EÚ, fotokópia
dokladu o odbornej spôsobilosti bude opečiatkovaná originálom
pečiatky a podpísaná odborne spôsobilou osobou. Verejný
obstarávateľ požaduje predložiť cestné vyhlásenie odborne spôsobilej
osoby na výkon funkcie stavbyvedúceho, že bude k dispozícii počas
celej doby plnenia zmluvy, týkajúcej sa predmetu zákazky. 3.Údaje o
strojovom a technickom vybavení, ktoré má uchádzač alebo
záujemca k dispozícii na uskutočnenie stavebných prác, ktoré sú
predmetom zákazky. 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. Odôvodnenie
primeranosti určených podmienok účasti: Preukázanie schopnosti a
spôsobilosti vykonania stavebných prác uchádzačom v plnom
rozsahu a v požadovanej kvalite.

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 8357/2012-1

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

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

Dátum: 2. 8. 2012. Čas: 12.00 h. 

Úhrada za súťažné podklady: Nie.

IV.2.3. Lehota na predkladanie ponúk

Dátum: 13. 8. 2012. Čas: 12.00 h. 

IV.2.4. Podmienky otvárania ponúk

Dátum: 13. 8. 2012. Čas: 13.00 h. 

Miesto: Miestny úrad Mestskej časti Bratislava Ružinov, miestnosť č.
111

ODDIEL VI. DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE 

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



Nie.

VI.2. Ďalšie informácie 
1. Podľa § 30 Zákona o verejnom obstarávaní je uchádzač je povinný
predložiť Certifikát, preukazujúci zavedenie systému
environmentálneho manažérstva podľa normy STN EN ISO 14001,
vydaný nezávislou inštitúciou alebo iné dôkazy (vo forme metodiky),
ktoré vytvárajú podmienky a opatrenia na zabezpečenie systému
environmentálneho manažérstva, smerujúce k norme STN EN ISO
14001. Certifikát má byť vydaný na meno uchádzača. 2. Podľa § 29
Zákona o verejnom obstarávaní je uchádzač povinný predložiť
Certifikát, preukazujúci zavedenie systému manažérstva kvality podľa
normy STN EN ISO 9001, vydaný nezávislou inštitúciou alebo iné
dôkazy (vo forme metodiky), ktoré vytvárajú podmienky a opatrenia
na zabezpečenie systému environmentálneho manažérstva,
smerujúce k norme STN EN ISO 9001. Certifikát má byť vydaný na
meno uchádzača. 3. Lehota plnenia zmluvy plynie od jej uzavretia do
31.10.2012. 4. Vyžaduje sa zábezpeka vo výške 2.000,-€.
Podrobnosti a podmienky sú uvedené v súťažných podkladoch. 5.
Verejný obstarávateľ použije elektronickú aukciu podľa§ 43 zákona c.
25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene adoplnení 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 všetkýchuchádzačov, ktorých ponuky
splnili podmienky účasti a iné podmienky stanovené na predmet
zákazky a vyzve ich na účasť v elektronickejaukcii (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 požitého 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 dna 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
základevýsledku e-aukcie v lehote viazanosti ponúk. Proti priebehu
vyhodnotenia e-aukcie a jej automatizovanému vyhodnoteniu
nemožno podať námietku. 6. Verejný obstarávateľ umožňuje osobné
vyzdvihnutie si súťažných podkladov na kontaktnom mieste
uvedenom v bode I.1. tejto výzvy. 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 
23. 7. 2012




