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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. Bohumil Flimel
Telefón: +421 248284405
Fax: +421 243335509
Email: ruzinov@ruzinov.sk; bohumil.flime@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 
Revitalizácia športového areálu ZŠ Nevädzová

II.1.2.    Druh zákazky a miesto uskutočňovania stavebných prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb 
Stavebné práce
Hlavné stavenisko alebo miesto uskutočňovania stavebných prác:  Športový areál ZŠ Nevädzová, Nevädzová ul. č. 2,
Bratislava - Ružinov
NUTS kód: 
SK01

II.1.3.    Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov) 
Predmetom zákazky je revitalizácia a modernizácia športového areálu ZŠ Nevädzová, podľa projektu spracovaného
projektantom Arch.Design Slovakia, s.r.o., Tomášikova 64, 831 03 Bratislava, v rozsahu a obsahu výkazu výmer, ktorá
bude spočívať najmä v/vo :-rekonštrukcii existujúceho oplotenia a doplnenie vstupnej brány, -rekonštrukcii existujúceho
trávnika pre potreby futbalového ihriska, -rekonštrukcii bežeckej dráhy,-vybudovaní nového doskočiska pre skok do
diaľky a plocha pre cvičenie s popruhmi. -vybudovaní osvetlenia ihriska a doplnenie urbánnych prvkov -spevnení
chodníka pred plánovaným hlavným vstupom a vybudovanie vrtu pre zavlažovanie, -vybudovaní Informačného Totemu -
pútača pri hlavnom vstupe,-vybudovaní vnútro areálového chodníka z uvalcovaného štrku od hlavného vstupu po okraj
bežeckej dráhy a od vstupu od ZŠ Nevädzová po okraj bežeckej dráhy

II.1.4.    Spoločný slovník obstarávania (CPV) 
Hlavný predmet 
Hlavný slovník: 45112720-8 
Doplňujúce predmety
Hlavný slovník: 45310000-3,  45112000-5 

II.2.    Množstvo alebo rozsah zákazky 
II.2.2.    Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH 

Hodnota:  188 000,0000 EUR
II.3.    Trvanie zmluvy alebo lehota dodania 

Obdobie:  v intervale 
Začatie:  01.06.2013
Ukončenie:  31.10.2013

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 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, resp.

1/4



podľa § 26 ods. 4 a/alebo ods. 5 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. Doklady podľa § 26 ods. 2 zákona môže uchádzač nahradiť
predložením platného potvrdenia vydaného Úradom pre verejné obstarávanie podľa § 128 ods. 1 zákona. Uvedené sa
nevzťahuje na doklady podľa § 26 ods. 2 písm. f) zákona, t.j. ak uchádzač doklady podľa § 26 ods. 2 zákona nahrádza
platným potvrdením vydaným Úradom pre verejné obstarávanie podľa § 128 ods. 1 zákona, je povinný predložiť aj
doklady podľa § 26 ods. 2 písm. f) zákona (potvrdenie úradu nie staršie ako tri mesiace, že nemá uložený zákaz účasti
vo verejným obstarávaní podľa zákona a čestné vyhlásenie, že nie je osobou podľa § 26 ods. 1 písm. h) zákona).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. Splnenie podmienky
účasti podľa § 26 ods. 1 písm. f) zákona preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má
zabezpečiť.Uchádzač so sídlom mimo územia Slovenskej republiky postupuje v súlade s § 26 ods. 4 a ods. 5
zákona.Odôvodnenie primeranosti použitia každej určenej podmienky účasti podľa § 26 zákona vo vzťahu k predmetu
zákazky a potrebu jej zahrnutia medzi podmienky účasti podľa § 32 ods. 6 zákona: Podmienky účasti na osobné
postavenie vyplývajú z § 26 a § 32 ods. 1 zákona.Vyžaduje sa predloženie originálov alebo úradne osvedčených kópií
všetkých dokladov.

III.1.2.    Ekonomické a finančné postavenie 
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti:  Finančné a ekonomické
postavenie možno preukázať :v zmysle § 27 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní a v zmysle § 27 ods. 1
písm. d) zákona o verejnom obstarávaní.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov :  1. V zmysle § 27 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní - uchádzač
predloží vyjadrenie banky alebo pobočky zahraničnej banky o schopnosti uchádzača plniť finančné záväzky v
originálnom vyhotovení alebo ako úradne osvedčená kópia tohto dokumentu nie staršie ako tri mesiace ku dňu uplynutia
lehoty na predkladanie ponúk. Vyjadrenie banky o schopnosti uchádzača plniť finančné záväzky musí obsahovať
nasledovné informácie o tom, že: uchádzač nebol v nepovolenom debete, či v prípade splácania úveru dodržuje
splátkový kalendár a či jeho účet nebol predmetom exekúcie. V prípade, ak uchádzač má účty vo viacerých bankových
inštitúciách, verejný obstarávateľ požaduje bankovú informáciu od každej z nich a zároveň čestným vyhlásením uvedie,
že nemá vedené účty v iných bankových inštitúciách než v tých, ktorých vyjadrenie predložil.Odôvodnenie: Vyjadrenie
banky má byť pre verejného obstarávateľa zárukou solventnosti a finančnej stability uchádzača počas plnenia predmetu
zákazky.2. V zmysle § 27 ods. 1 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní - prehľad o dosiahnutom obrate v oblasti,
ktorej sa predmet zákazky týka, za posledné tri hospodárske roky 2010, 2011 a 2012, resp. za roky, ktoré sú dostupné v
závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti uchádzač preukáže výkazom ziskov a strát alebo výkazom o
príjmoch a výdavkoch, pričom požadovaný obrat spolu za tieto predchádzajúce tri hospodárske roky musí byť minimálne
vo výške 400.000,- EUR alebo ekvivalent v cudzej mene. Výkazy ziskov a strát za roky 2010, 2011 a 2012 musia byť
predložené ako originály alebo úradne osvedčené fotokópie potvrdené príslušným daňovým úradom, prípadne potvrdené
inak v súlade s legislatívou platnou v krajine sídla uchádzača, pričom uchádzač farebne zvýrazní obrat.Odôvodnenie:
Prehľad o dosiahnutom obrate v oblasti, ktorej sa predmet zákazky týka má zabezpečiť verejnému obstarávateľovi
údaje na zistenie ekonomického a finančného postavenia uchádzača a zistenie situácie v súvislosti so schopnosťou
uchádzača dodávať predmet zákazky.V prípade, že uchádzač využije na preukázanie finančného a ekonomického
postavenia finančné zdroje inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah v čase podania ponuky, je uchádzač povinný
verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude môcť reálne disponovať so zdrojmi osoby, ktorej
postavenie využíva na preukázanie finančného a ekonomického postavenia. Túto skutočnosť preukáže 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) zákona vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli zdroje uchádzačovi
poskytnuté.Na vyčíslenie dosiahnutého obratu sa pri prepočte inej meny na menu euro použije kurz Európskej centrálnej
banky platný v deň odoslania oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania na predmetnú verejnú súťaž na
zverejnenie vo Vestníku UVO.V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená na verejnom
obstarávaní, požaduje sa preukázanie splnenia podmienok účasti (finančné a ekonomické postavenie podľa § 27 zákona)
podľa tohto bodu za všetkých členov skupiny spoločne.Vyžaduje sa predloženie originálov alebo úradne osvedčených
kópií všetkých dokladov.

III.1.3.    Technická alebo odborná spôsobilosť 
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti:  Technickú spôsobilosť alebo
odbornú spôsobilosť možno preukázať podľa druhu, množstva, dôležitosti alebo využitia dodávky tovaru, stavebných
prác alebo služieb jedným alebo niekoľkými z týchto dokladov:a)Podľa § 28 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom
obstarávaní; b)Podľa § 28 ods. 1 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní; c)Podľa § 30 v spojení s § 28 ods. 1 písm. h)
zákona o verejnom obstarávaní; d)Podľa § 29.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov :  Na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti podľa bodu 1.3 je nevyhnutné
predložiť nasledovné doklady a splniť nižšie uvedené podmienky:a)Podľa § 28 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom
obstarávaní Uchádzač sa preukáže zoznamom stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov (2008,
2009, 2010, 2011, 2012) v objeme rovnom alebo vyššom ako 150.000,- EUR bez DPH, pričom musí preukázať realizáciu
rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky, t.j. revitalizácia alebo realizácia športovísk a ihrísk s
minimálnym obsahom prác:-výstavba umelých povrchov určených pre profesionálne atletické dráhy ako umelého
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exteriérového povrchu v systéme EPDM,-umelé povrchy nanášané finišérom.Potvrdenie od objednávateľa musí
obsahovať minimálne tieto údaje: a)názov/obchodné meno, sídlo/miesto podnikania objednávateľa, b)predmet
zmluvy/uskutočnenia (stručný opis predmetu uskutočnenia),c)zmluvná cena,d)skutočná lehota uskutočnenia,
e)zhodnotenia uskutočnených prác podľa obchodných podmienok,f)kontaktná osoba za objednávateľa (meno,
priezvisko, pozícia, aktuálne telefónne číslo, e-mail za účelom overenia predkladaných informácií), g)podpis oprávnenej
osoby objednávateľa s uvedením mena a jeho funkcie.Odôvodnenie: Zoznam stavebných prác má zabezpečiť odborné a
kvalitné plnenie predmetu zákazky v zmysle projektovej dokumentácie, ako aj preukázanie praktických skúseností
uchádzača s uskutočnením predmetu rovnakého alebo podobného charakteru a rozsahu ako je predmet tejto zákazky.
Podmienka sleduje cieľ vybrať spôsobilého uchádzača, ktorý je schopný riadne a včas si plniť svoje zmluvné záväzky.
Finančný objem uskutočnených prác verejný obstarávateľ stanovil ako minimálnu úroveň v súlade s ust. § 32 ods. 6
zákona o verejnom obstarávaní a to v primeranej výške k predpokladanej hodnote zákazky bez DPH.b) Podľa § 28 ods.
1 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní :- Uchádzač predloží doklad o odbornej spôsobilosti pre výkon
stavbyvedúceho pre pozemné stavby v zmysle zákona č. 236/2000 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 138/1992 Zb.
v znení zákona č. 554/2001 o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších
predpisov. Verejný obstarávateľ bude akceptovať aj osvedčenia vydávané v iných krajinách, akceptované Slovenskou
komorou stavebných inžinierov. Osvedčenie stačí predložiť ako fotokópiu s originálnym odtlačkom pečiatky a podpisom
odborne spôsobilej osoby pre výkon stavbyvedúceho. - Uchádzač predloží profesný životopis stavbyvedúceho, z ktorého
bude zrejmé, že má skúsenosti s rovnakým alebo podobným predmetom zákazky. Profesný životopis požadujeme
predložiť v originály a podpísaný. Odôvodnenie: Odbornou spôsobilosťou a profesným životopisom stavbyvedúceho
uchádzač preukáže odbornosť a profesionálnosť pri výkone požadovaných prác, čím bude dosiahnutá riadna a kvalitná
realizácia zákazky.c) Podľa § 30 v spojení s § 28 ods. 1 písm. h) zákona o verejnom obstarávaní uchádzač preukáže a
doloží podľa § 30 zákona o verejnom obstarávaní, že je držiteľom platného certifikátu systému environmentálneho
manažérstva na predmet zákazky v zmysle požiadaviek EN ISO radu 14000 vydaný nezávislou inštitúciou, pričom
verejný obstarávateľ uzná ako rovnocenné certifikáty vydané príslušnými orgánmi členských štátov Európskych
spoločenstiev. Verejný obstarávateľ prijme aj iné dôkazy predložené uchádzačom, ktoré sú rovnocenné opatreniam
environmentálneho riadenia podľa požiadaviek na vystavenie príslušného certifikátu. Odôvodnenie: Preukázanie
zavedenia opatrení environmentálneho manažérstva má zabezpečiť garanciu, že pri plnení predmetu zákazky nebude
dochádzať k negatívnym vplyvom na životné prostredie.a)Podľa § 29 zákona o verejnom obstarávaní - uchádzač
preukáže a doloží, že je držiteľom :-platného certifikátu OHSAS radu 18000 vydaný nezávislou inštitúciou, pričom
verejný obstarávateľ uzná ako rovnocenné certifikáty vydané príslušnými orgánmi členských štátov Európskych
spoločenstiev, ktorým sa potvrdzuje splnenie noriem zabezpečenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Verejný
obstarávateľ prijme aj iné dôkazy predložené uchádzačom, ktoré sú rovnocenné opatreniam na zabezpečenie
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa požiadaviek na vystavenie príslušného certifikátu, a -platného certifikátu
systému riadenia kvality na predmet zákazky v zmysle požiadaviek EN ISO radu 9000 vydaný nezávislou inštitúciou,
pričom verejný obstarávateľ uzná ako rovnocenné certifikáty vydané príslušnými orgánmi členských štátov Európskych
spoločenstiev. Verejný obstarávateľ prijme aj iné dôkazy predložené uchádzačom, ktoré sú rovnocenné opatreniam
riadenia kvality podľa požiadaviek na vystavenie príslušného certifikátu v súlade s § 29 zákona o verejnom
obstarávaní.Odôvodnenie: Preukázaním certifikátov radu 18000 a 9000 sa má zabezpečiť garancia kvality samotného
plnenia predmetu zákazky a naplnenie noriem pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci. Splnenie podmienok účasti
podľa tohto bodu súťažných podkladov môže uchádzač preukázať čestným vyhlásením podľa § 32 ods. 8 zákona a
prílohy 5 týchto súťažných podkladov, ktoré predloží v rámci svojej ponuky, pričom doklady, preukazujúce splnenie
podmienok účasti predkladá verejnému obstarávateľovi úspešný uchádzač podľa § 44 ods. 1 zákona v čase po
vyhodnotení ponúk na základe písomnej výzvy verejného obstarávateľa..Z uchádzačom predloženého predmetného
čestného vyhlásenia musí byť jednoznačne zrejmé, že spĺňa všetky podmienky účasti stanovené verejným
obstarávateľom ku dňu predkladania ponúk,.Potvrdenia, doklady a iné dokumenty tvoriace ponuku musia byť v ponuke
predložené ako prvopisy/originály alebo ich úradne osvedčené kópie, pokiaľ nie je určené inak.
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

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

CS 43/2013
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:  25.03.2013 13:00
Úhrada za súťažné podklady
Uvedte:  Nie

IV.2.3.    Lehota na predkladanie ponúk 
Dátum a čas:  08.04.2013 09:00
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IV.2.4.    Podmienky otvárania ponúk 
Dátum a čas:  08.04.2013 09:30
Miesto :  Otváranie časti ponúk Ostatné sa uskutoční v sídle verejného obstarávateľa v miestnosti č. B2. Otváranie
ponúk bude neverejné (§ 41 ods. 1 Zákona o verejnom obstarávaní). Otváranie časti ponúk Kritéria bude vzhľadom na
ustanovenia zákona vo vzťahu k elektronickej aukci 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 9.000,-€ (slovom deväťtisíc
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 
13.03.2013

4/4


