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Druh zákazky: Stavebné práce.
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 BratislavaPetržalka
Kontaktná osoba: Ing. Karol Holásek
Telefón: +421 268286853
Fax: +421 263823908
E-mail: karol.holasek@petrzalka.sk
Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL):
http://www.petrzalka.sk
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): http://www.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
Revitalizácia Ovsištského námestia
II.1.2. Druh zákazky a miesto uskutočňovania stavebných prác,
dodania tovarov alebo poskytovania služieb

a)

a) Stavebné práce.
Stavebné práce
Hlavné stavenisko alebo miesto uskutočňovania stavebných prác:
Bratislava, Petržalka

b)

Tovary

c)

Služby
NUTS kód:
SK010.

II.1.3. Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov)
Predmetom zákazky je vytvorenie hodnotovo ucelenejšieho
urbanistického priestoru, ktorý bude plniť funkciu pre oddych a
komunitný život občanov v kultúrnej a spoločenskej oblasti.
Revitalizáciou územia je riešený výškový rozdiel v miestach napojenia
chodníka vybudovaním rampy pre imobilných. Existujúci chodník
bude demontovaný, jeho trasa však ostane komunikačnou osou
priestoru. Jeho povrch bude tvorený z platní s hladkým povrchom. Na
komunikačnú os budú priamo nadväzovať spevnené plochy s
oddychovou funkciou, ktoré sú členené na segmenty lúče
vychádzajúce z centrálneho bodu priestoru. Ich povrch bude tvorený
zámkovou dlažbou v kombinácií s prírodným kameňom. Súčasťou
úpravy bude aj osadenie prvkov drobnej architektúry. V rámci
riešeného územia bude osadená viacfunkčná plocha z ryhovaných
terasových dosiek. Úprava zelene spočíva vo výsadbe stromoradí,
revitalizácie trávnika a kríkových záhonov.
II.1.4. Spoločný slovník obstarávania (CPV)
Hlavný predmet
Hlavný slovník: 45233161-5.
Doplnkový slovník: IA27-7.
Doplňujúce predmety
Hlavný slovník: 45112710-5, 45432112-2.
II.2.

Množstvo alebo rozsah zákazky

II.2.1. Celkové množstvo alebo rozsah
II.2.2

Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:
Hodnota: 112 500,0000 EUR

II.3.

Trvanie zmluvy alebo lehota dodania
Obdobie: v dňoch (od uzatvorenia zmluvy).
Hodnota: 60

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 uchádzač
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. Odôvodnenie v súlade s § 32
ods. 6: Verejný obstarávateľ vyžaduje predloženie dokladu o
oprávnení uskutočňovať stavebné práce .
III.1.2. Ekonomické a finančné postavenie
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie
splnenia podmienok účasti: Nepožaduje sa.
III.1.3. Technická alebo odborná spôsobilosť
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie
splnenia podmienok účasti: Podľa § 28 ods. 1 písm b) zoznam
zrealizovaných prác obdobného charakteru ako je predmet zákazky
za posledných päť rokov (2007-2011), Odôvodnenie primeranosti
určených podmienok účasti v súlade s ustanovením 32 ods. 6 zákona
o verejnom obstarávaní: Podmienky účasti týkajúce sa technickej
spôsobilosti sú stanovené v súlade s ustanovením § 28 zákona.
Doklady a dokumenty, ktorými uchádzač preukazuje svoju technickú
alebo odbornú spôsobilosť vyhotovené v inom ako štátnom jazyku, t.
j. v slovenskom jazyku, musia byť predložené v pôvodnom jazyku a
súčasne musia byť preložené do štátneho jazyka, t. j. do slovenského
jazyka, okrem dokladov predložených v českom jazyku. Skupina
poskytovateľov preukazuje splnenie podmienok účasti na verejnom
obstarávaní týkajúce sa technickej alebo odbornej spôsobilosti
spoločne. Uchádzač 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 verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy
bude môcť reálne disponovať s kapacitami osoby, ktorej spôsobilosť
využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej
spôsobilosti. Doklady a dokumenty, ktorými uchádzač preukazuje
technickú alebo odbornú spôsobilosť musia byť v ponuke predložené
ako originály alebo ich úradne osvedčené kópie.
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: 3. 8. 2012
Úhrada za súťažné podklady: Nie.
IV.2.3. Lehota na predkladanie ponúk
Dátum: 13. 8. 2012. Čas: 12.00 h.
IV.2.4. Podmienky otvárania ponúk
Dátum: 14. 8. 2012. 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
23. 7. 2012

