
10358 - WYP
Vestník č. 125/2013 - 28.06.2013

 
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):  Miestny úrad Mestskej časti Bratislava - Ružinov, Mierová 21, Bratislava
Kontaktná osoba: Mgr. Alexandra Szökeová
Mobil: +421 908797116
Telefón: +421 248284502
Fax: +421 243335509
Email: ruzinov@ruzinov.sk; alexandra.szokeova@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 
Rekonštrukcia verejného detského ihriska na Svidníckej ul.

II.1.2.    Druh zákazky a miesto uskutočňovania stavebných prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb 
Stavebné práce
Hlavné stavenisko alebo miesto uskutočňovania stavebných prác:  Mestská časť Bratislava Ružinov, detské ihrisko na
Svidníckej ul..
NUTS kód: 
SK01

II.1.3.    Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov) 
Zákazka rieši návrh, dodanie a montáž verejného detského ihriska na ploche cca 60 x 65 m vrátane bezpečnostných
povrchov, zachovania a premiestnenia časti existujúcich prvkov, vytvorenia dopravného detského ihriska podľa projektu
a odstránenia pôvodných kovových hracích prvkov, spevnených plôch.

II.1.4.    Spoločný slovník obstarávania (CPV) 
Hlavný predmet 
Hlavný slovník: 45236210-5 
Doplňujúce predmety
Hlavný slovník: 37535100-8,  37535200-9,  39113600-3,  39224340-3 

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

Súčasťou zákazky je aj oprava, dodanie a montáž mobiliáru (koše, lavičky) a terénne úpravy. Detské ihrisko sa nachádza
na pozemku parc. č 15638/126 a 15638/104 k.ú. Ružinov. Detské ihrisko bude rekonštrukciou rozdelené na dve zóny
(Príloha č. 3) zóna A detské ihrisko (cca 60 x 25 m), zóna B dopravné detské ihrisko (cca 56 x 28 m).  
Uchádzač je povinný predložiť informácie o dodávanom tovare vrátane vizualizácie návrhu detského ihriska, ktorá bude
slúžiť ako podklad pre stavebnú ohlášku. Podrobnosti sú uvedené v súťažných podkladoch.

II.2.2.    Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH 
Hodnota/Od:  40 000,0000 Do :   61 000,0000 EUR

II.3.    Trvanie zmluvy alebo lehota dodania 
Obdobie:  v intervale 
Začatie:  12.08.2013
Ukončenie:  23.09.2013

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:  Predloženie dokladu o
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oprávnení poskytovať práce tvoriace predmet zákazky výpis z obchodného alebo živnostenského registra alebo iný
obdobný doklad. 
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 zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre
nedostatok majetku. 
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:  Prehľad o celkovom obrate
za tri ukončené hospodárske roky 2010, 2011 a 2012, v závislosti od vzniku prevádzkovania činnosti. Prílohu prehľadu
za roky 2010 až 2012 budú tvoriť výkazy ziskov a strát za uvedené roky, potvrdené miestne príslušným správcom dane
alebo audítorom alebo ekvivalentné doklady používané v členských krajinách ES. V prípade, že uchádzač nebude mat za
rok 2012 ukončenú ročnú uzávierku, predloží prehľad o celkovom obrate za ukončený hospodársky rok 2012 vo forme
vyhlásenia o výške dosiahnutého skutočného, resp. očakávaného obratu, podpísaný štatutárnym príp. oprávneným
zástupcom uchádzača. 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.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov :  Uchádzač musí preukázať, že dosiahol v rokoch 2010, 2011 a 2012 obrat v
každom roku minimálne 100.000,- €.

III.1.3.    Technická alebo odborná spôsobilosť 
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti:  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:  
1.3.1. bol verejný obstarávateľ podľa Zákona o verejnom obstarávaní, dôkaz o plnení potvrdí tento verejný
obstarávateľ,  
1.3.2. 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. 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 byť opatrené pečiatkou a
podpisom oprávneného zástupcu objednávateľa, u ktorého si možno uvedené informácie overiť.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov :  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.
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:  Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka z hľadiska
kritérií uvedených nižšie (kritériá na vyhodnotenie ponúk je potrebné uviesť s ich relatívnou váhou alebo v zostupnom
poradí dôležitosti, ak nemožno z preukázateľných dôvodov uviesť ich relatívnu váhu)
 
Časť: 1
Názov:  Cena za dodanie celého predmetu zákazky v € bez DPH
Váha:  55
 
Časť: 2
Názov:  Estetická a  funkčná charakteristika a rozmanitosť predmetu zákazky
Váha:  45

IV.1.2.    Použije sa elektronická aukcia 
Áno

IV.2.    Administratívne informácie
IV.2.1.    Evidenčné číslo spisu, ktoré pridelil verejný obstarávateľ/obstarávateľ

CS 14303/2013
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:  12.07.2013 09:00
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Úhrada za súťažné podklady
Uvedte:  Nie

IV.2.3.    Lehota na predkladanie ponúk 
Dátum a čas:  19.07.2013 09:00

IV.2.4.    Podmienky otvárania ponúk 
Dátum a čas:  19.07.2013 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 1 000,- €. 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: +421 
915 397 685,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 
27.06.2013
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