Výzva
na predloženie ponuky
(zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov)

Identifikácia verejného obstarávateľa:
Mestská časť Bratislava-Petržalka, Kutlíkova 17, 852 12 Bratislava
IČO: 00 603 201
1. Kontaktné miesto: Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Petržalka, Kutlíkova 17, 852 12
Bratislava
Kontaktná osoba: Mgr. Tomáš Čajda
Telefón: 02/68288930, E-mail: tomas.cajda@petrzalka.sk,
Názov predmetu zákazky: „Dodávka, montáž, demontáž a oprava dopravného značenia
a dopravných zariadení“
Predpokladaná hodnota zákazky (bez DPH): < 180 000,00 €
2. Typ zmluvy: Zmluva o dielo.
NUTS kód: SK01
CPV: 45000000-7 Stavebné práce, 34922100-7 Značky na vozovke, 34928470-3 Značenie,
34992200-9 Dopravné značky.
Opis predmetu zákazky:
Dodávka, montáž, demontáž a oprava dopravného značenia a dopravných zariadení v správe
3. MČ Bratislava-Petržalka.
Podrobný opis predmetu zákazky je definovaný v prílohe č. 1 tejto výzvy na predkladanie
ponúk.
Miesto uskutočnenia:
4.
Bratislava-Petržalka
5. Obhliadka staveniska: nevyžaduje sa
6. Rozdelenie predmetu zákazky: Nie. Uchádzač predloží ponuku na celý predmet zákazky
Lehota dodania zákazky, trvanie zmluvy: 12 mesiacov od účinnosti rámcovej dohody,
7.
alebo do vyčerpania ceny za predmet plnenia.
Podmienky financovania predmetu zákazky: Zákazka bude financovaná z vlastných
8. prostriedkov verejného obstarávateľa. Verejný obstarávateľ neposkytuje preddavky ani
zálohovú platbu. Splatnosť faktúr je 14 dní.
Uplynutie lehoty na predloženie ponúk: 05.08.2019 do 12:00 hod.
Miesto predloženia ponúk: podateľňa verejného obstarávateľa, Mestská časť
Bratislava-Petržalka, Kutlíkova 17, 852 12 Bratislava.
Otváranie ponúk: 05.08.2019 o 13:00 hod. v kancelárii č. 902 na 9. poschodí.
9.
Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť: Ponuky musia byť doručené v listinnej podobe
na vyššie uvedenú adresu v zalepenej obálke označenej „Súťaž – neotvárať“ a heslom
súťaže „Dopravné značenie“ na adresu Mestská časť Bratislava-Petržalka, Kutlíkova 17,
852 12 Bratislava.
10. Lehota viazanosti ponúk: 30.08.2019
Podmienky účasti:
Uchádzači v súťažnej ponuke predložia nasledovné doklady:
11.

1. Certifikát enviromentálneho manažerstva ISO 140001:2004 alebo 14001:2005
2. Certifikát systému manažerstva kvality ISO 9001:2008 alebo 90001:2009
3. Vyhlásenie o nemennosti parametrov v zmysle nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady(EÚ) č.305/2011 na použité výrobky a materiály podložené
príslušnými certifikátmi vydanými autorozovanými osobami alebo

notifikovanými osobami Európskych spoločenstiev na:
 zvislé dopravné značky
 nosiče a príslušenstvo vrátane konštrukcií s pasívnou bezpečnosťou
 na jednozložkovú rozpúšťadlovú farbu
 na jednozložkovú vodou riediteľnú farbu
 na dvojzložkovú farbu
Zhotoviteľ (uchádzač) pri realizácii prác je povinný zabezpečiť technický dozor. Technický
dozor zhotoviteľa (uchádzača) preberá protokolárne práce a následne odovzdá protokol
objednávateľovi.
V prípade, že uchádzač použije na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti
kapacity inej osoby v zmysle § 34, ods.3 Zákona o verejnom obstarávaní, zároveň predloží
zmluvu s touto osobou, v ktorej sa aviaže, že poskytne uchádzačovi odbornú a technickú
pomoc počas celej doby plnenia zmluvy.
Technické a kvalitatívne podmienky na dopravné značky a dopravné zariadenia :


Vodorovné dopravné značenie vyhotoviť v súlade s technickými požiadavkami v zmysle
:
STN 018020, STN EN 1423, STN EN 1424, STN EN 1436, STN EN 1790, STN EN
1824 vrátane ich platných dodatkov.
 Zvislé dopravné značky a vybrané dopravné zariadenia s aplikáciou reflexnej fólie
vyhotoviť v súlade s technickými požiadavkami v zmysle:
STN EN 12899-1 – Trvalé zvislé dopravné značky. Časť 1: Trvalé dopravné značky.
STN 018020 a zmena 1 a zmena 2 – Dopravné značky na pozemných komunikáciách.
Vyhlášky MV SR č. 9/2009 Z. z. – ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
zákona NR SR č. 8/2009 Z. z. - o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov.
TP 04/2005 – Použitie zvislých a vodorovných dopravných značiek na pozemných
komunikáciách
 Vyhotovenie dopravných zariadení musí spĺňať podmienky TP 09/2006 Použitie, kvalita
a systém hodnotenia dopravných a parkovacích zariadení.
 Vyhotovenie vodiacich dopravných zariadení musí spĺňať podmienky TP 07/2005, ktorý
stanovuje ich vzhľad, rozmery a umiestňovanie.
 Minimálne požadované triedy funkčnosti výrobku podľa STN EN 12899-1:
- prederavenie líca : P3
- použitie okrajov : E2
- dynamické zaťaženie snehom : DSL1
- zaťaženie pôsobením vetra : WL2
- bodové zaťaženie : PL2
- odolnosť proti korózii : SP1
- dočasné výchylky : TDB5, TDT6
- trvalé výchylky: TDB1, TDT1
 Okraje značky: zvislé dopravné značky budú vyrobené na FeZn podklade.
Dopravné značky štandardných rozmerov musia byť vyhotovené so zahnutým
lisovaným okrajom s
dvojitým ohybom po celom obvode značky.







Spojovací materiál upínacích prvkov je v nerezovej (pozinkovanej, nehrdzavejúcej)
úprave.
Funkčná plocha zvislej dopravnej značky bude vyhotovená z retroreflexných fólií triedy
1 (RA1), triedy 2 (RA2). Na prednú stranu dopravných značiek môže byť aplikovaný
materiál chrániaci reflexnú fóliu pred poškodením farbami, tzv. antigraffiti ochrana.
Použitie dopravných značiek s antigraffiti ochranou bude objednávané podľa potreby.
Zachovanie normou stanovených vlastností dopravných značiek, (vrátane antigraffiti
ochrany prednej strany DZ), musí zhotoviteľ preukázať platnými certifikátmi zhody
podľa zákona č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov,
vystavených príslušnou akreditovanou osobou.
Výrobok musí byť označený certifikačnou značkou zhody v zmysle zákona 264/1999 Z.
z. v znení neskorších predpisov.
Výrobca alebo dodávateľ sprístupní v prípade potreby nasledovné informácie o ZDZ,
dopravných zariadeniach a ich súčastiach:
a) návod na montáž a osadenie
b) podrobné informácie o akýchkoľvek obmedzeniach týkajúcich sa umiestnenia
alebo použitia
c) návod na používanie, údržbu a čistenie.

Referencie v predmete zákazky alebo v predmete podobného charakteru súhrnne vo
výške 100 000€ bez DPH za posledných 5 rokov od vyhlásenia verejného obstarávania.
Uchádzač vpíše ceny do príloha č.1 - tabulka pre cenovú ponuku. Zároveň predloží aj
vyplnený Návrh zmluvy ako súhlas so zmluvnými podmienkami(odporúčame riadne
preštudovať Návrh zmluvy) a Prílohu č. 2. – CP_VO.
Kritériá na hodnotenie ponúk:
12.
Najnižšia cena v € s DPH
Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:
Pracovný čas
verejného obstarávateľa pre účely tohto verejného obstarávania je
13. v pracovných dňoch v čase od 800 hod. do 1400 hod., piatok od 800 hod. do 1200 hod., kedy je
možné doručovať písomnosti osobne.
Prijatá cena zákazky je konečná a nemenná.
V Bratislave, 26.07.2019

