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VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK (PODLIMITNÉ ZÁKAZKY)
Formulár: Formulár č. 7 podľa Vyhlášky č. 171/2013 Z. z.
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ/OBSTARÁVATEĽ
I.1.

I.2.
I.2.1.

Názov, adresy a kontaktné miesto (miesta)
Municipal Real Estate Dunajská Streda, s.r.o.
IČO: 46313834
Alžbetínske námestie 1203, 929 01 Dunajská Streda
Slovensko
Kontaktné miesto (miesta): Alžbetínske námestie 1203
Kontaktná osoba: Ing. Gabriela Pomichal
Telefón: +421 908798886
Email: gabrielatornayaiova@gmail.com
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)
Druh verejného obstarávateľa/obstarávateľa
Druh verejného obstarávateľa/obstarávateľa
iné - Iný verejný obstarávateľ
Iný verejný obstarávateľ (špecifikujte): technické služby mesta
Zatriedenie obstarávajúceho subjektu podľa zákona: § 6 ods. 1 písm. d)

ODDIEL II. PREDMET ZÁKAZKY
II.
II.1.
II.1.2.

II.1.3.

II.1.4.

II.1.5)
II.2.
II.2.2.
II.3.

OPIS
Názov zákazky
Vybudovanie skladovacej haly
Druh zákazky a miesto uskutočňovania stavebných prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb
Stavebné práce
Hlavné stavenisko alebo miesto uskutočňovania stavebných prác: Dunajská Streda
NUTS kód:
SK021
Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov)
V rámci zákazky budú vykonané stavebné a elektroinštalačné práce súvisiace s vybudovaním jednopodlažnej
nepodpivničenej skladovacej haly nevýrobnej povahy pre firemné požiadavky vedľa budovy technológie na Umelej
ľadovej ploche v Dunajskej Strede. Stavebné práce budú zamerané na vybudovanie oceľovej konštrukcie, obvodového a
strešného plášťa, pultovej strechy.
Spoločný slovník obstarávania (CPV)
Hlavný predmet
Hlavný slovník: 45000000-7
Časti
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
Množstvo alebo rozsah zákazky
Predpokladaná hodnota predmetu zákazky bez DPH
Hodnota: 46 736,6800 EUR
Trvanie zmluvy alebo lehota dodania
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
Zadajte hodnotu: 2

ODDIEL III. OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1.
III.1.1.

Podmienky účasti
Osobné postavenie
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: Uchádzač preukáže splnenie
podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia podľa § 26 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov, predložením dokladov podľa § 26 ods.2, resp. ods. 4, 5 alebo § 128 v
rozsahu a platnosti v zmysle cit. zákona.
Splnenie podmienky účasti možno preukázať aj podľa § 32 ods.11 cit. zákona t.j. splnenie podmienky účasti možno
preukázať čestným vyhlásením uchádzača, pričom doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti predkladá
verejnému obstarávateľovi úspešný uchádzač podľa § 44 ods. 1 cit. zákona po vyhodnotení ponúk na základe
písomného vyzvania verejného obstarávateľa. Doklady požadujeme predložiť ako originály alebo úradne
overené kópie.
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III.1.2.

III.1.3.

Ekonomické a finančné postavenie
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: Uchádzač preukáže splnenie
podmienok účasti týkajúcich sa ekonomického a finančného postavenia podľa § 27 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom
obstarávaní predložením vyjadrenia banky (všetkých bánk), v ktorej má uchádzač vedený účet, o schopnosti uchádzača
plniť finančné záväzky, ktoré musí obsahovať informáciu o tom, že
- uchádzač nie je v nepovolenom debete,
- v prípade splácania úveru dodržuje splátkový kalendár,
- že jeho bežný účet nie je predmetom exekúcie.
Vyjadrenie banky/bánk nesmie byť staršie ako tri mesiace ku dňu predkladania ponuky. K vyjadreniu banky/bánk
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 vyjadrenie/a.
Uchádzač môže na preukázanie splnenia tejto podmienky účasti postupovať aj podľa § 27 ods. 2 resp. 3 cit.
zákona.
Splnenie podmienky účasti možno preukázať aj podľa § 32 ods. 11 cit. zákona t.j. splnenie podmienky účasti možno
preukázať čestným vyhlásením uchádzača, pričom doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti predkladá
verejnému obstarávateľovi úspešný uchádzač podľa § 44 ods. 1 cit. zákona po vyhodnotení ponúk na základe
písomného vyzvania verejným obstarávateľom.
Odôvodnenie primeranosti použitia určenej podmienky účasti podľa § 32 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní: Verejný
obstarávateľ požadovaním týchto podmienok účasti skúma finančnú stabilitu uchádzačov a uisťuje sa, že výber
úspešného uchádzača bude z uchádzačov, ktorí sú schopní si plniť finančné záväzky, sú ekonomicky stabilní.
Technická alebo odborná spôsobilosť
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: Verejný obstarávateľ
požaduje podľa
1. § 28 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní - zoznam stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich
päť rokov (2010, 2011, 2012, 2013, 2014) doplneným 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 alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dokladom je referencia,
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.
2. § 28 ods. 1 písm. g) cit. zákona - údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácii riadiacich
zamestnancov, osobitne osôb zodpovedných za riadenie stavebných prác alebo za poskytnutie služby.
Odôvodnenie primeranosti použitia určenej podmienky účasti podľa § 32 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní:
Požiadavky verejného obstarávateľa vyplývajú priamo zo zákona a požiadavky sú primerané k predmetu zákazky.
Verejný obstarávateľ uvedené doklady a materiály požaduje aby sa uistil, že predmet zákazky bude zabezpečený
skúseným a spôsobilým zmluvným partnerom, čo je predpoklad na bezproblémové plnenie predmetu zákazky.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov : Verejný obstarávateľ požaduje predložiť min. 1 referenciu / rok o
uspokojivom vykonaní stavebných prác za posledných päť rokov (2010, 2011, 2012, 2013, 2014) v hodnote min. 47
000,- Eur bez DPH.
Verejný obstarávateľ požaduje predložiť originál alebo úradne osvedčenú kópiu dôkazného prostriedku dokladu osoby
zodpovednej za priame riadenie stavebných prác, t.j. stavbyvedúceho s rozsahom oprávnenia min. pre
pozemné stavby.
Vyhradené zákazky pre chránené dielne alebo chránené pracoviská: Nie

ODDIEL IV. POSTUP
IV.1.
IV.1.1.

Kritériá na vyhodnotenie ponúk
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
Váha: 85

IV.1.2.
IV.2.
IV.2.2.

Časť: 2
Názov: lehota dodania predmetu zákazky
Váha: 15
Použije sa elektronická aukcia
Nie
Administratívne informácie
Podmienky na získanie súťažných podkladov a doplňujúcich dokumentov
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IV.2.3.
IV.2.4.

Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady alebo o prístup k dokumentom
Dátum a čas: 30.09.2015 10:00
Úhrada za súťažné podklady
Uveďte: Nie
Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 30.09.2015 10:00
Podmienky otvárania ponúk
Dátum a čas: 30.09.2015 13:00
Miesto : Sídlo verejného obstarávateľa: Alžbetínske námestie 1203, 929 01 Dunajská Streda
Osoby oprávnené zúčastniť sa na otváraní ponúk : Verejný obstarávateľ umožní účasť na otváraní ponúk všetkým
uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk.

ODDIEL VI. DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
VI.1.
VI.2.

VI.3.

Zákazka sa týka projektu /programu financovaného z fondov EÚ
Nie
Ďalšie doplňujúce informácie
1. Súťažné podklady sa poskytujú na základe písomnej žiadosti doručenej v slovenskom alebo českom jazyku. Žiadosti
požadujeme zaslať podľa možnosti elektronickou poštou na adresu:
gabrielatornyaiova@gmail.com
Súťažné podklady budú poskytnuté v elektronickej forme na emailovú adresu uvedenú v žiadosti.
2. Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi bude v slovenskom jazyku. Zo strany
záujemcu/uchádzača bude akceptovaný aj český jazyk.
3. Verejný obstarávateľ všetky povinné informácie podľa zákona o verejnom obstarávaní uverejní v profile
obstarávateľa.
Dátum odoslania tejto výzvy
09.09.2015

3/3

