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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 Bratislava-
Petržalka, Kutlikova 17, 852 12 Bratislava

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 
Osvetlenie školy

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



a) Stavebné práce.

a) 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)

predmet zákazky pozostáva z vypracovania svetelnotechnického
návrh na zníženie inštalovaného príkonu osvetľovacej sústavy
prostredníctvom modernizácie na ZŠ Lachova a ZŠ Holíčska a
zrealizovanie výmenu svietidiel. Podrobne v súťažných podkladoch.

II.1.4. Spoločný slovník obstarávania (CPV)

Hlavný predmet 
Hlavný slovník: 45311100-1. 

II.2. Množstvo alebo rozsah zákazky

II.2.1. Celkové množstvo alebo rozsah

II.2.2 Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:  

Hodnota: 197 000,0000 EUR

II.3. Trvanie zmluvy alebo lehota dodania

Obdobie: v mesiacoch (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 zákona č. 25/2006 Z.z. o
verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
platnom znení. V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina
dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní, sa požaduje
preukázanie splnenia podmienok účasti podľa bodu 16.1 za každého
člena skupiny osobitne.

III.1.2. Ekonomické a finančné postavenie

Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie
splnenia podmienok účasti: - v zmysle § 27 ods. 1 písm. a) zákona
potvrdením banky o schopnosti plniť finančné záväzky; potvrdenie
banky musí obsahovať informácie o tom, že uchádzač je klientom
banky, v prípade splácania úveru dodržiava splátkový kalendár, jeho



bežný účet nie je a nebol predmetom exekúcie, - v zmysle § 27 ods. 1
písm. d) zákona výkazom ziskov a strát, alebo výkazom o príjmoch a
výdavkov, ktorým preukáže obrat za posledné 3 hospodárske roky,
pričom obrat nesmie byť nižší ako 1.000.000 EUR za trojročné
obdobie, Odôvodnenie v súlade s § 32 ods. 6: Verejný obstarávateľ
vyžaduje predloženie dokladu o oprávnení uskutočňovať stavebné
práce - čestné vyhlásenie podpísané osobou oprávnenou konať v
mene uchádzača, v ktorom uchádzač vyhlási, že nemá otvorený účet
a záväzky v inej banke/bankách okrem tej/tých, od ktorej/ktorých
predložil vyššie uvedené potvrdenie/potvrdenia. V prípade
uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo
verejnom obstarávaní, sa požaduje preukázanie splnenia podmienok
účasti podľa tohto bodu spoločne za skupinu.

III.1.3. Technická alebo odborná spôsobilosť

Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie
splnenia podmienok účasti: - zoznamom stavebných prac
uskutočnenych za predchadzajucich päť rokov doplnenym
potvrdeniami o uspokojivom vykonani stavebnych prac s uvedenim
cien, miest a lehôt uskutočnenia prac a zhodnotenia uskutočnenych
prac podľa obchodnych podmienok v zmysle §28 ods. 1 písm. b)
zákona 25/2006 Z.z. - zoznamom minimálne 4 zmlúv na realizáciu
prác rovnakého alebo podobného charakteru ako je v predmete
zákazky, každá v hodnote min. 175.000 EUR. podľa § 28 písm. ods. 1
g) Údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácii
riadiacich pracovníkov, osobitne osôb zodpovedných za riadenie
stavebných prác zákona 25/2006 Z.z životopisom a dokladmi o
vzdelaní osoby zodpovednej za návrh riešenia, projekčné práce a
dohľad nad realizáciou, minimálnu úroveň požadovanej kvalifikácie
preukazuje dokladom o ukončení štúdia špecializácie svetelná
technika (diplom, potvrdenie školy, alebo iný doklad, kde je uvedená
požadovaná špecializácia.) Odôvodnenie primeranosti určených
podmienok účasti v súlade s ustanovením týkajúce sa technickej
spôsobilosti sú stanovené v súlade s ustanovením § 28 zákona.
Všetky doklady a dokumenty musia byť predložené ako originály,
alebo overené kópie, pokiaľ nie je uvedené inak. V prípade
uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo
verejnom obstarávaní, sa požaduje preukázanie splnenia podmienok
účasti podľa tohto bodu spoločne za skupinu.

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: 17. 9. 2012

Úhrada za súťažné podklady: Nie.

IV.2.3. Lehota na predkladanie ponúk

Dátum: 27. 9. 2012. Čas: 12.00 h. 

IV.2.4. Podmienky otvárania ponúk

Dátum: 28. 9. 2012. Čas: 11.00 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. 2012


