MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA - NOVÉ MESTO
MIESTNY ÚRAD BRATISLAVA - NOVÉ MESTO
Junácka č. 1, 832 91 Bratislava 3

evidenčné číslo súťaže: 5829/2022/DEN

Výzva na predloženie ponuky

pre zákazku v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov
Názov predmetu zákazky:
„Protihluková stena ZŠ Odborárska“
1.

Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov: Mestská časť Bratislava - Nové Mesto (ďalej len „MČ BNM“)
Sídlo: Junácka 1, 832 91 Bratislava
IČO: 00 603 317
Internetová stránka: https://www.banm.sk/

2.
3.

Druh zákazky: Stavebné práce
Spoločný slovník obstarávania (kód CPV):
Hlavný: 45000000-7 – Stavebné práce
Stručný opis zákazky:
Predmetom zákazky je odstránenie existujúceho oplotenia okolo základnej školy v dĺžke 120,5 m
pozostávajúceho z oceľového rámového plotu a betónového plotového múriku. Na jeho mieste bude
vybudovaná protihluková stena (ďalej ako „PHS“).
Stena pozostáva zo:
spodnej stavby – stĺpy oceľovej konštrukcie na vŕtaných železobetónových pilótach s hĺbkou cca 3,5m
vrchnej stavby – osadené hliníkové protihlukové elementy podľa špecifikácie v PD
povrchových úprav.
Hlavné zásady postupu výstavby
Stavebné postupy sa navrhujú nasledovné:
a)
Príprava a vytýčenie staveniska
b)
Búracie práce – odrezanie rámového oplotenia, búranie plotového múrika, vybúranie časti
základov oplotenia
c)
Zemné práce – vŕtanie pilót, terénne úpravy
d)
Betónovanie pilót
e)
Osadenie a zabetónovanie oceľových stĺpov PHS
f)
Dokončovacie práce (osadenie protihlukových panelov, nátery...);
g)
Terénne úpravy okolia a uvedenie do prevádzky.
V rámci koncových terénnych úprav okolia je navrhnutá výsadba popínavých rastlín k protihlukovej stene
a trávnatý výsev.
Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v Zmluve o dielo (ďalej ako „zmluva“), ktorá tvorí prílohu č.
3 tejto výzvy.
Miesto dodania predmetu zákazky: Mestská časť Bratislava – Nové Mesto, podrobne uvedený v prílohe
č. 3 tejto výzvy
Lehota viazanosti cenovej ponuky: Lehota viazanosti ponúk je do 31.08.2022, uchádzač je svojou
ponukou viazaný počas lehoty viazanosti ponúk.
Predpokladaná hodnota zákazky: 278 634,23 EUR bez DPH
Typ zmluvy: Zmluva o dielo
Trvanie zmluvy alebo lehota dodania: na dobu určitú, a to do riadneho splnenia predmetu zmluvy,
podrobne uvedený v prílohe č.3 tejto výzvy
Variantné riešenia: Variantné riešenia sa nepripúšťajú.
Jazyk ponuky: Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku, to neplatí pre ponuky, návrhy, doklady
a dokumenty vyhotovené v českom jazyku.
Kritériá na vyhodnotenie ponúk: Najnižšia cena - Celková cena za predmet zákazky v EUR s DPH
zaokrúhlená na dve desatinné miesta. Ponúknutá cena úspešného uchádzača zahŕňa všetky jeho náklady na
realizáciu predmetu zákazky.
Vyhodnotenie ponúk: V zmysle § 117 ods. 1 účinného zákona o verejnom obstarávaní (hospodárnosť)
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a vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky sa uskutoční po vyhodnotení
ponúk na základe kritéria na vyhodnotenie ponúk, výhradne u uchádzača, ktorý sa umiestnil na prvom
mieste v poradí. V prípade, ak ponuka uchádzača na 1. mieste v poradí nebude spĺňať požiadavky na
predmet zákazky, verejný obstarávateľ pristúpi k vyhodnoteniu ponuky u uchádzača na 2. mieste v poradí.
Verejný obstarávateľ vyhodnocuje splnenie podmienok účasti u uchádzača, ktorý sa po vyhodnotení ponúk
umiestnil na 1. mieste v poradí.
14. Financovanie predmetu zákazky: Úspešnému uchádzačovi sa neposkytuje preddavok, splatnosť faktúry
je 60 kalendárnych dní odo dňa jej doručenia verejnému obstarávateľovi.
15. Podmienky účasti:
Požadujeme, aby uchádzač/ záujemca predložil doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti nasledovne:
15.1 Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného
postavenia uvedené v § 32 ods. 1, písm. e) a f) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov:
a) je oprávnený uskutočňovať stavebné práce, ktoré zodpovedajú predmetu zákazky;
b) nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej
republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu - uchádzač preukazuje
doloženým čestným vyhlásením;
15.2 Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa podmienky účasti týkajúce sa finančného
a ekonomického postavenie podľa § 33 zákona o verejnom obstarávaní, ktoré preukazuje:
podľa § 33 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní predložením vyjadrenia banky alebo pobočky
zahraničnej banky.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov:
Verejný obstarávateľ požaduje predloženie vyjadrenia alebo ekvivalentného dokladu od banky alebo
pobočky zahraničnej banky alebo zahraničnej banky (banka)/bánk, v ktorej/rých má uchádzač vedený
účet, o schopnosti uchádzača plniť finančné záväzky, ktoré/ý musí obsahovať informáciu o tom, že
uchádzač nie je v nepovolenom debete, v prípade splácania úveru dodržuje splátkový kalendár a že jeho
bežný účet nie je predmetom exekúcie a ktoré/ý nesmie byť staršie/ý ako tri mesiace ku dňu predkladania
ponuky.
K vyjadreniu banky/bánk alebo ekvivalentnému/ým dokladu/om uchádzač zároveň predloží čestné
vyhlásenie potvrdené/podpísané štatutárnym orgánom uchádzača, že nemá vedené účty ani záväzky v
inej/ých banke/ách ako tej/tých, od ktorej/ktorých predložil vyššie uvedené potvrdenie/a, resp.
ekvivalentný/é doklad/y.
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 alebo koncesnej zmluvy
bude skutočne používať zdroje osoby, ktorej postavenie využíva na preukázanie finančného a
ekonomického postavenia. Skutočnosť podľa druhej vety preukazuje záujemca alebo uchádzač písomnou
zmluvou uzavretou s osobou, ktorej zdrojmi mieni preukázať svoje finančné a ekonomické postavenie. Z
písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne plnenie počas celého trvania zmluvného
vzťahu. Osoba, ktorej zdroje majú byť použité na preukázanie finančného a ekonomického postavenia,
musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia okrem § 32 ods. 1 písm. e) a
nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až g) a ods. 7.
15.3 Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa podmienky účasti týkajúce sa technickej
alebo odbornej spôsobilosti podľa § 34 zákona o verejnom obstarávaní, ktoré preukazuje:
podľa § 34 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní predložením:
zoznamom stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného
obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác; zoznam musí byť doplnený
potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác
podľa obchodných podmienok, ak odberateľom
1. bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dokladom je referencia; ak
referencia nebola vyhotovená podľa § 12, dokladom môže byť aj vyhlásenie uchádzača alebo záujemcu
o ich uskutočnení, doplnené dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie,
2. bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení
potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením
uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie
alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené.
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Minimálna požadovaná úroveň štandardov:
Verejný obstarávateľ požaduje, aby dosiahnutý objem uskutočnených stavebných prác rovnakého alebo
obdobného charakteru a rozsahu ako je predmet zákazky bol v celkovom súhrne minimálne vo výške
250 000,- EUR bez DPH (slovom: dvestopäťdesiattisíc eur bez DPH), spolu za predchádzajúcich päť
rokov ku dňu vyhlásenia verejného obstarávania.
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 alebo koncesnej zmluvy bude skutočne používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využíva na
preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Skutočnosť podľa druhej vety
preukazuje záujemca alebo uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej technickými a
odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť. Z
písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne svoje kapacity počas celého trvania
zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej spôsobilosti alebo
odbornej spôsobilosti, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia a
nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až g) a ods. 7; oprávnenie dodávať
tovar, uskutočňovať stavebné práce, alebo poskytovať službu preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu
zákazky alebo koncesie, na ktorú boli kapacity záujemcovi alebo uchádzačovi poskytnuté.
16. Lehota, miesto a spôsob predkladania ponúk: do 10.05.2022 do 12:00 hod.
Ponuku je potrebné podať v elektronickej podobe prostredníctvom elektronického nástroja JOSEPHINE
(ďalej len „EN JOSEPHINE) na webovej stránke

https://josephine.proebiz.com/sk/tender/21419/summary

17.

18.
19.
20.

Záujemca v EN JOSEPHINE vloží svoju cenovú ponuku do určeného formulára na príjem ponúk
(Celková cena za predmet zákazky v EUR s DPH) a vloží ako prílohu nasledovné dokumenty:
a) Vyplnenú Prílohu č. 2 výzvy - Návrh na plnenie kritéria (NPK) podpísanú štatutárnym zástupcom
uchádzača alebo ním splnomocnenou osobou vo formáte PDF. V prípade splnomocnenej osoby
verejný obstarávateľ požaduje úradne osvedčené plnomocenstvo,
b) Doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti podľa bodu 15 tejto výzvy, vo formáte PDF,
c) Podpísanú Zmluvu.
Obhliadka miesta realizácie predmetu zákazky
Obhliadka miesta realizácie nie je potrebná, nakoľko opis predmetu zákazky je vypracovaný tak, aby bolo
možné riadne zistiť rozsah celkového predmetu. V prípade, že obhliadku niektorý uchádzač bude
vyžadovať, zašle žiadosť o prehliadku prostredníctvom elektronického systému, v ktorom sa zákazka
realizuje, pričom najmä uvedie, o ktoré priestory obhliadku žiada.
Osobitné podmienky plnenia zmluvy:
Zhotoviteľ je v lehote 5 dní odo dňa účinnosti tejto Zmluvy povinný zložiť finančnú zábezpeku na plnenie
zmluvy. Zloženie je podrobne uvedené v zmluve.
Ostatné informácie:
Ostatné informácie potrebné na vypracovanie ponuky sú uvedené v Prílohe č. 1 tejto Výzvy.
Kontaktná osoba:
Oddelenie verejného obstarávania, Mgr. Peter Jombík tel.: +421 907 743 462, e-mail: peter.jombik@vszp.sk

PRÍLOHY : na webovej stránke https://josephine.proebiz.com/sk/tender/21419/summary
Príloha č. 1 Ostatné informácie
Príloha č. 2 Návrh na plnenie kritéria
Príloha č. 3 Návrh Zmluvy o dielo
Príloha č. 4 Projektová dokumentácia - uložená na linku: https://cloud.banm.sk/index.php/s/VhylhusgyajDN6V
V Bratislave dňa 21.04.2022

vr
--------------------------------Mgr. Tomáš Čajda
vedúci oddelenia dopravy, európskych fondov
a verejného obstarávania

