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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
Mestská časť Bratislava - Ružinov
IČO:  00603155
Mierová 21, 827 05 Bratislava-Ružinov
Slovensko
Kontaktné miesto (miesta):  Mestská časť Bratislava - Ružinov
Kontaktná osoba: Ing. Vladimír Lištiak
Telefón: +421 248284207
Fax: +421 243335509
Email: ruzinov@ruzinov.sk; vladimir.listiak@ruzinov.sk
Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (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 uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach)

I.2.    Druh verejného obstarávateľa/obstarávateľa 
I.2.1.    Druh verejného obstarávateľa/obstarávateľa 

RO - Regionálny alebo miestny orgán
Zatriedenie obstarávajúceho subjektu podľa zákona: § 6 ods. 1 písm. b)

ODDIEL II. PREDMET ZÁKAZKY
II.    OPIS

II.1.    Názov zákazky 
Vypracovanie projektovej dokumentácie na dopravné stavby

II.1.2.    Druh zákazky a miesto uskutočňovania stavebných prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb 
Služby
Kategória služby číslo
12
Hlavné miesto poskytovania služieb:  Mestská časť Bratislava Ružinov
NUTS kód: 
SK01

II.1.3.    Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov) 
1. Predmetom zadania je vypracovanie projektových podkladov a jednostupňovej projektovej dokumentácie na
rekonštrukciu vozoviek - výmena vozovkovej vrstvy pôvodnej komunikácie o hr.6 cm, v podrobnosti PD pre realizáciu
stavby za účelom ohlásenia stavebných úprav a udržiavacích prác.2.Predmetom zadania je vypracovanie projektových
podkladov a jednostupňovej projektovej dokumentácie v podrobnosti PD pre realizáciu stavby za účelom vydania
stavebného povolenia na revitalizáciu vnútro bloku Palkovičova, Stodolova, Trnavská cesta a Jégého. Revitalizácia
spočíva v obnove zelene a v dobudovaní parkovacích miest.

II.1.4.    Spoločný slovník obstarávania (CPV) 
Hlavný predmet 
Hlavný slovník: 71000000-8 

II.2.    Množstvo alebo rozsah zákazky 
II.2.1.    Celkové množstvo alebo rozsah 

2.1.1. Predmetom zadania je vypracovanie projektových podkladov a jednostupňovej projektovej dokumentácie na
rekonštrukciu vozoviek - výmena vozovkovej vrstvy pôvodnej komunikácie o hr.6 cm, v podrobnosti PD pre realizáciu
stavby za účelom ohlásenia stavebných úprav a udržiavacích prác.Verejný obstarávateľ predpokladá vypracovanie
projektovej dokumentácie na rekonštrukciu vozoviek na uliciach( zoznam je orientačný a v žiadnom prípade záväzný, je
uvedený z dôvodu vypracovania a vyhodnotenia ponúk):P.č.Názov uliceoblasť riešenia1 Šalviová ul. v celom úseku2
Seberíniho ul.v úseku od Jašíkovej ul. po Babuškovú ul. 3 Babušková ul. úsek pri Obchodnom dome 4 Papraďova ul. v
úseku od Ľanovej ul. po Narcisovú ul. 5 ul. Max. Hella v celom úseku (od Tomášikovej ul. po Trnavskú ul.) 6 Táborská
ul. v celom úseku ( od Galvaniho ul. po ul. Pri zvonici) 7 Wattova ul. v celom úseku ( od Galvaniho ul.po ul. Pri zvonici) 8
Ružová dolina od Prievozskej ul. po Trenčiansku ul. 9Kladnianska ul.od Mierovej ul. po ul. Staré záhrady10Kašmírska ul.
v celom úseku(od Bulharskej ul. po ul. Na križovatkách)11Koceľova ul. od Bazovej ul. po Svätoplukovu ul.12Čmelíkova
ul. v celom úseku (od Ružinovskej ul. po Šándorovu ul.)13Ondrejovova ul.od Borodačovej ul. po križovatku medzi
Bytovým domom Ondrejovova ul. 11 a 1314Oravská ul.od Turčianskej ul. po Tekovsku ul.15Azovska ul.od Vlehradskej
ul. po Páričkovu ul. Rozsah projektovej dokumentácie: - technická správa,- vzorový priečny rez, - celková situácia
stavby- položkový rozpočet, - projekt organizácie dopravy počas výstavby Projektová dokumentácia bude vyhotovená v
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6 ks kompletnej dokumentácie v tlačenej podobe, vrátane rozpočtov, výkazov výmer a 1x kompletná dokumentácia na
CD nosiči.2. Predmetom zadania je vypracovanie projektových podkladov a jednostupňovej projektovej dokumentácie v
podrobnosti PD pre realizáciu stavby za účelom vydania stavebného povolenia na revitalizáciu vnútro bloku Palkovičova,
Stodolova, Trnavská cesta a Jégého. Revitalizácia spočíva v obnove zelene a v dobudovaní parkovacích miest.Projektovú
dokumentáciu požadujeme v rozsahu § 9 vyhlášky č. 453/2000Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia
stavebného zákona.Projektová dokumentácia bude vyhotovená v 6 ks kompletnej dokumentácie v tlačenej podobe,
vrátane rozpočtov, výkazov výmer a 1x kompletná dokumentácia na CD nosiči.Verejný obstarávateľ upozorňuje na
možnosť objednávať vypracovanie ďalšej projektovej dokumentácie uvedenej v bode 1. do limitu hodnoty podprahovej
zákazky s prihliadnutím na hodnotu zákazky uvedenej v bode 2.

II.2.2.    Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH 
Hodnota:  16 666,0000 EUR

II.3.    Trvanie zmluvy alebo lehota dodania 
Obdobie:  v intervale 
Začatie:  25.04.2013
Ukončenie:  31.12.2013

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 spĺňať
podmienky účasti uvedené v § 26 ods. 1 písm. f) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Ich splnenie uchádzač preukáže dokladmi podľa § 26 ods. 2 písm. e),
resp. podľa § 26 ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní. Uchádzač predloží originálne doklady alebo ich úradne overené
kópie. Doklady a dokumenty k preukázaniu osobného postavenia musia byť aktuálne a musia odrážať skutočný stav v
čase, v ktorom sa uchádzač zúčastňuje súťaže.Odôvodnenie primeranosti určených podmienok účasti: Pri zadávaní
podprahových zákaziek verejný obstarávateľ vyžaduje na preukázanie splnenia podmienok účasti podľa § 26 najmä
doklad o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu.

III.1.2.    Ekonomické a finančné postavenie 
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti:  Nepožaduje sa.

III.1.3.    Technická alebo odborná spôsobilosť 
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti:  Uchádzač predloží podľa §
28 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní zoznam poskytnutých služieb za predchádzajúce tri roky s uvedením
cien, lehôt dodania a odberateľov; ak odberateľom a) bol verejný obstarávateľ podľa zákona o verejnom obstarávaní,
dôkaz o plnení potvrdí tento verejný obstarávateľ, b) bola iná osoba ako verejný obstarávateľ, dôkaz o plnení potvrdí
odberateľ; ak to nie je možné, vyhlásením uchádzača o ich poskytnutí.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov :  Podmienka bude splnená, ak uchádzač predloží zoznam minimálne troch
dodávok služby podobného charakteru, zložitosti a hodnoty ako je predmet zákazky za posledné tri roky.Predložený
zoznam bude obsahovať aj stručný opis zákazky, meno a tel. číslo kontaktnej osoby zmluvného partnera/odberateľa.Na
prepočet inej meny ako Eur sa použije kurz NBS (prípadne Európskej centrálnej banky) k 31.12. príslušného roka, v
ktorom bola služba poskytnutá.Ďalej uchádzač predloží podľa § 28 ods. 1 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní údaje
o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácii osôb zodpovedných za poskytnutie služby.Podmienka bude
splnená, ak uchádzač predloží autorizačné osvedčenie SKSI v odbore:- A2 dopravné stavby alebo I 2 Projektovanie
inžinierskych stavieb - Cesty a letiská- A1 Komplexné architektonické a inžinierske služby a súvisiace technické
poradenstvo.Uchádzač 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 verejnému
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 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 Uchádzačovi poskytnuté.Verejný obstarávateľ uzná rovnocenné potvrdenie vydané príslušným orgánom
iného členského štátu, ktorým Uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní. Verejný
obstarávateľ prijme aj iný rovnocenný doklad predložený Uchádzačom.Splnenie podmienok účasti môže uchádzač
preukázať čestným vyhlásením, pričom doklady, preukazujúce splnenie podmienok účasti predloží verejnému
obstarávateľovi úspešný uchádzač podľa § 44 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní v čase a spôsobom, určeným
verejným obstarávateľom.
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
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IV.2.    Administratívne informácie
IV.2.1.    Evidenčné číslo spisu, ktoré pridelil verejný obstarávateľ/obstarávateľ

CS 8507/2013
IV.2.2.    Podmienky na získanie súťažných podkladov a doplňujúcich dokumentov 

Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady alebo o prístup k dokumentom
Dátum a čas:  11.03.2013 13:00
Úhrada za súťažné podklady
Uvedte:  Nie

IV.2.3.    Lehota na predkladanie ponúk 
Dátum a čas:  22.03.2013 09:00

IV.2.4.    Podmienky otvárania ponúk 
Dátum a čas:  22.03.2013 09:30
Miesto :  Otváranie časti ponúk Ostatné sa uskutoční v sídle verejného obstarávateľa v mieste a v čase, uvedenom vo
výzve na predkladanie ponúk. Otváranie ponúk bude neverejné (§ 41 ods. 1) Zákona o verejnom obstarávaní.
Osoby oprávnené zúčastniť sa na otváraní ponúk :  Otváranie časti ponúk Kritéria bude neverejné (podľa § 43 ods.3
Zákona o verejnom obstarávaní je otváranie ponúk podľa § 41 Zákona o verejnom obstarávaní neverejné).

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

Nie
VI.2.    Ďalšie informácie 

Verejný obstarávateľ vyžaduje zábezpeku za platnosť ponuky v súťaži vo výške 500,-€ (slovom päťsto euro).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, Telefón: +4212 48
284 405, bohumil.flimel@ruzinov.sk; pondelok až piatok od 08:00 hod. do12:00 hod.

VI.3.    Dátum odoslania tejto výzvy 
28.02.2013
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