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Druh zákazky: Služby.

ODDIEL I. VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ/OBSTARÁVATEĽ 

I.1. Názov, adresy a kontaktné miesto (miesta)

Úradný názov: Mestská časť Bratislava - Petržalka

IČO: 00603201

Poštová adresa: Kutlíkova 17

PSČ: 85212

Mesto/obec: Bratislava-Petržalka

Štát: Slovenská republika

Kontaktné miesto (miesta): Miestny úrad mestskej časti Bratislava -
Petržalka, Kutlíkova 17, 852 12 Bratislava

Kontaktná osoba: Ing. Karol Holásek

Telefón: +421 268286853

Fax: +421 263823908

E-mail: karol.holasek@petrzalka.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 uvedenú adresu a kontaktné miesto.

I.2. Druh verejného obstarávateľa/obstarávateľa

I.2.1. Druh verejného obstarávateľa/obstarávateľa 
Regionálny alebo miestny orgán

Zatriedenie obstarávajúceho subjektu podľa zákona:

§ 6 ods. 1 písm. b).

ODDIEL II. PREDMET ZÁKAZKY 

II.1. Opis

II.1.1. Názov zákazky 
Zabezpečenie montáže, údržby, demontáže a uskladnenia
vianočného osvetlenia na sezónu 2011-2012 v mestskej časti
Bratislava - Petržalka

II.1.2. Druh zákazky a miesto uskutočňovania stavebných prác,
dodania tovarov alebo poskytovania služieb 
c) Služby.



Kategória služby (podľa prílohy č. 2 k zákonu): 27.

a) Stavebné práce

b) Tovary

c) Služby

Hlavné miesto poskytovania služieb: Bratislava - Petržalka

NUTS kód:

SK01.

II.1.3. Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov)

Predmetom tejto zákazky je montáž a demontáž vianočnej výzdoby,
servis počas prevádzky, jej repasácia s náhradou vyhoretých zdrojov
a uskladnenie výzdoby mimo prevádzka do ďalšej sezóny. Prvky
vianočnej výzdoby sú napojené na verejné osvetlenie. Spotreba
elektrickej energie počas svietenia nie je predmetom tejto zákazky.

II.1.4. Spoločný slovník obstarávania (CPV)

Hlavný predmet 
Hlavný slovník: 98113000-8. 

Doplňujúce predmety 
Hlavný slovník: 98133100-5, 34993000-4. 

II.2. Množstvo alebo rozsah zákazky

II.2.1. Celkové množstvo alebo rozsah

Rozpis množstvo vianočnej výzdoby spolu s príslušnou situáciou je
špecifikované v súťažných podkladoch.

II.2.2 Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:  

Hodnota: 39 900,0000 EUR

II.3. Trvanie zmluvy alebo lehota dodania

Obdobie: v mesiacoch (od uzatvorenia zmluvy) .

Hodnota: 12

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: podľa § 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 doklad že je oprávnený
dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu.
Uchádzač zapísaný v zozname podnikateľov môže nahradiť uvedený
doklad predložením platného potvrdenia Úradu pre verejné
obstarávanie o zápise v zozname podnikateľov platnom v čase
predkladania ponúk.



III.1.2. Ekonomické a finančné postavenie

Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie
splnenia podmienok účasti: Nevyžaduje sa.

III.1.3. Technická alebo odborná spôsobilosť

Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie
splnenia podmienok účasti: 1. Podľa § 28 ods. 1, písmena a) zákona
o verejnom obstarávaní zoznamom poskytnutých služieb za
predchádzajúce tri roky s uvedením zmluvného plnenia (cien), lehôt
dodania a objednávateľov; ak objednávateľom a) bol verejný
obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí tento verejný
obstarávateľ, b) bola iná osoba ako verejný obstarávateľ, dôkaz o
plnení potvrdí objednávateľ; ak to nie je možné, vyhlásením
uchádzača alebo záujemcu o ich dodaní. 2. Overenú kópiu zmluvy o
nakladaní s komunálnymi odpadmi uzatvorenú v zmysle § 39 ods. 7
zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov a všeobecne záväzného
nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 12/2001
o nakladaní s komunálnymi odpadmi na území hlavného mesta SR
Bratislavy v znení neskorších predpisov. 3. Kópiu osvedčenia
zodpovedných pracovníkov o odbornej spôsobilosti v elektrotechnike
vydané podľa § 22 a § 23 vyhlášky NR SR č. 508/2009 Z.z. 4.
Overenú kópiu dokladu o povolení vstupu do zariadení verejného
osvetlenia firmy Siemens s.r.o. v Bratislave, ktoré je potrebné k
zabezpečeniu predmetu zákazky.

III.1.4. 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 
Najnižšia cena.

IV.1.2. Použije sa elektronická aukcia 
Nie.

IV.2. Administratívne informácie

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

IV.2.2. Podmienky na získanie súťažných podkladov a doplňujúcich
dokumentov

Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady alebo o prístup k
dokumentom

Dátum: 16. 9. 2011

Úhrada za súťažné podklady: Nie.



IV.2.3. Lehota na predkladanie ponúk

Dátum: 29. 9. 2011. Čas: 12.00 h. 

IV.2.4. Podmienky otvárania ponúk

Dátum: 30. 9. 2011. Čas: 09.00 h. 

ODDIEL VI. DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE 

VI.1. Zákazka sa týka projektu /programu financovaného z fondov EÚ 
Nie.

VI.2. Ďalšie informácie 

VI.3. Dátum odoslania tejto výzvy 
6. 9. 2011


