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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 - Rača
IČO: 00304557
Poštová adresa: Kubačova 21
PSČ: 83106
Mesto/obec: Bratislava-Rača
Štát: Slovenská republika
Kontaktné miesto (miesta): Mestská časť Bratislava - Rača,
Kubačova 21, 831 06 Bratislava
Kontaktná osoba: Ing. Štefan Borovský
Telefón: +421 249112465
Fax: +421 249112439
E-mail: vo@raca.sk
Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL):
http://www.raca.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).
Mestská samospráva

ODDIEL II. PREDMET ZÁKAZKY
II.1.

Opis

II.1.1. Názov zákazky
Odstránenie dočasných stavieb Pri Šajbách 4
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 - Rača, ul. Pri Šajbách 4 na pozemkoch parc. č. 4837/2226, 4837/3 kat. úz. Rača

b)

Tovary

c)

Služby
NUTS kód:
SK01.

II.1.3. Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov)
Predmetom zákazky je odstránenie dočasnej stavby pozostávajúcej z
jestvujúcich objektov: a) administratívna budova č.1 - parc. č. 4837/3,
zastavaná plocha: 569 m2, obostavaný priestor: 3366 m3; b)
administratívna budova č.2 - parc. č. 4837/22, zastavaná plocha: 457
m2, obostavaný priestor: 2309 m3; c) garáž - parc. č. 4837/6 a
4837/25, zastavaná plocha 111 m2, obostavaný priestor: 2309 m3; d)
spojovacia chodba - parc. č. 4837/26, 24, 23, zastavaná plocha: 66
m2; e) rozvody inž. sieti v rámci areálu (voda, kanalizácia, plyn,
elektro); f) spevnené plochy - zastavaná plocha: 1050 m2 z toho s
asfaltovým povrchom: 318 m2. Jedná sa o jednopodlažný objekt murovaná garáž, dvojpodlažné objekty - drevostavby s murovanou
časťou (bývalá kotolňa). Všetky objekty sú odpojené od inž. sietí.
Bližší rozsah búracích prác bude uvedený v súťažných podkladoch.
II.1.4. Spoločný slovník obstarávania (CPV)
Hlavný predmet
Hlavný slovník: 45110000-1.
Doplňujúce predmety
Hlavný slovník: 45111200-0.
II.2.

Množstvo alebo rozsah zákazky

II.2.1. Celkové množstvo alebo rozsah
II.2.2

Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:
Hodnota: 70 000,0000 EUR

II.3.

Trvanie zmluvy alebo lehota dodania
Obdobie: v mesiacoch (od uzatvorenia zmluvy) .
Hodnota: 1

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: Osobné postavenie uchádzačov a
záujemcov vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do profesijného
alebo obchodného registra podľa § 26 ods. 1 písm. f) zákona o
verejnom obstarávaní, t.j. dokladom, ktorým uchádzač preukáže, že je
oprávnený uskutočňovať stavebné práce; Doklady podľa § 26 ods. 2
písm. e) zákona o verejnom obstarávaní: Uchádzač preukáže
splnenie vyššie uvedenej podmienky nasledovnými dokladmi v
originálnom vyhotovení alebo úradne overenými kópiami: dokladom
podľa § 26 ods. 2 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní, t.j.
dokladom o oprávnení uskutočňovať stavebné práce pre požadovaný
predmet zákazky (búracie práce) - výpisom z obchodného registra,
výpisom zo živnostenského registra alebo iným dokladom podľa § 2
Obchodného zákonníka. Doklad môže uchádzač nahradiť úradne
overenou kópiou platného Potvrdenia Úradu pre verejné obstarávanie
o zapísaní do zoznamu podnikateľov, ak je v ňom zapísaný (tento
musí obsahovať predmet podnikania pre požadovaný predmet
zákazky). Ak uchádzač nemá sídlo v Slovenskej republike a krajina
jeho sídla nevydáva niektoré z dokladov alebo nevydáva ani
rovnocenné doklady, možno ich nahradiť podľa § 26 ods. 3 zákona o
verejnom obstarávaní, čestným vyhlásením podľa predpisov platných
v krajine jeho sídla. Podľa § 26 ods. 4 zákona o verejnom
obstarávaní, ak má uchádzač sídlo v členskom štáte inom ako
Slovenská republika a právo tohto členského štátu neupravuje inštitút
čestného vyhlásenia, možno ho nahradiť vyhlásením urobeným pred
súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo
obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v krajine pôvodu
alebo v krajine sídla uchádzača. Verejný obstarávateľ požaduje
predloženie dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti osobné postavenie, v originálnom vyhotovení alebo ako úradne
osvedčené kópie týchto dokladov.
III.1.2. Ekonomické a finančné postavenie
III.1.3. Technická alebo odborná spôsobilosť
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie
splnenia podmienok účasti: Uchádzač preukáže technickú a odbornú
spôsobilosť v zmysle a) § 28 ods. 1 písm. b) zákona č. 25/2006 Z. z. Uchádzač predloží zoznam stavebných prác (realizovaných búracích
prác), uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov (2007,
2008,2009,2010,2011), doplnený potvrdeniami o vykonaní uvedených
prác s uvedením cien, miest, lehôt uskutočnenia prác a zhodnotenia
uskutočnených prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom
1. bol verejný obstarávateľ podľa zákona o verejnom obstarávaní,
dôkaz o plnení potvrdí tento verejný obstarávateľ 2. bola iná osoba
ako verejný obstarávateľ, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ, ak to nie
je možné, vyhlásením uchádzača o ich uskutočnení, pričom aspoň
jedna zrealizovaná zákazka musí byť s investičným nákladom min. 50
000,- € bez DPH. b) § 28 ods. 1 písm. c) zákona č. 25/2006 Z. z.
uchádzač predloží: Údaje o technikoch alebo technických orgánoch,

tých, ktorí sú zodpovední za kontrolu kvality. Údaje uchádzač predloží
formou súpisu - menovitého zoznamu, podpísaného štatutárnym
zástupcom uchádzača alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača
. Súpis - menovitý zoznam musí obsahovať minimálne meno a
priezvisko osoby zodpovednej za plnenie zmluvy a stručný opis
profesijného certifikátu. c) § 28 ods. 1 písm. g) zákona č. 25/2006 Z.
z. uchádzač predloží: Údaje o vzdelaní a odbornej praxe alebo
odbornej kvalifikácie riadiacich zamestnancov, osobitne osôb
zodpovedných za riadenie stavebných prác. Zoznam osôb minimálne 1 osoba na výkon funkcie stavbyvedúceho na pozemné
stavby. Fotokópie dokladov s originálom odtlačku pečiatky a s
originálom podpisu odborne spôsobilej osoby, ktorá bude
uchádzačovi k dispozícii na plnenie predmetu zákazky ako
stavbyvedúci. d) § 28 ods. 1 písm. j) zákona č. 25/2006 Z. z. - Údaje o
strojovom a technickom vybavení, ktoré má uchádzač k dispozícii na
uskutočnenie búracích prác. e) Uchádzač preukáže, že má: oprávnenie na nakladanie s inými ako nebezpečnými odpadmi, uzatvorenú Zmluvu na zneškodňovanie stavebného odpadu, s
príslušným poskytovateľom danej služby, ktorý má na to oprávnenie.
Ak ponuku predkladá skupina dodávateľov, preukazuje splnenie
podmienok účasti týkajúcich sa technickej a odbornej spôsobilosti
podľa § 28 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z. z., spoločne. Odôvodnenie
podmienok účasti podľa § 28 zákona o verejnom obstarávaní:
Predloženie dokladov má garantovať kvalitné plnenie zákazky ako aj
preukázanie skúsenosti uchádzača s plnením zmlúv rovnakého
charakteru ako predmet zákazky. Na preukázanie technickej alebo
odbornej spôsobilosti môže uchádzač využiť technické a odborné
kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V tomto prípade
musí uchádzač preukázať verejnému obstarávateľovi, že pri plnení
zmluvy bude môcť reálne disponovať s kapacitami osoby, ktorej
spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo
odbornej spôsobilosti. (napr. prísľub na konkrétne kapacity, zmluva o
budúcej zmluve, zmluva o spolupráci a pod.). Údaje o strojovom a
technickom vybavení, ktoré má uchádzač k dispozícii sú potrebné na
preukázanie schopnosti uchádzača zabezpečiť technickú spôsobilosť
na realizáciu predmetu zákazky vzhľadom na predpokladaný rozsah
zákazky. Všetky doklady potrebné k splneniu podmienok účasti v
procese verejného obstarávania predložené uchádzačom musia byť
originály alebo ich úradne overené 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
VO_04_PP/2012
IV.2.2. Podmienky na získanie súťažných podkladov a doplňujúcich
dokumentov
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady alebo o prístup k
dokumentom
Dátum: 19. 4. 2012
Úhrada za súťažné podklady: Áno.
cena: 10,0000 Mena: EUR
Podmienky a spôsob úhrady: Úhrada za súťažné podklady je splatná
v pokladni MÚ Mestskej časti Bratislava - Rača, resp. na č.ú.
421032/0200. Doklad o úhrade musí tvoriť prílohu žiadosti o
poskytnutie súťažných podkladov.
IV.2.3. Lehota na predkladanie ponúk
Dátum: 30. 4. 2012. Čas: 12.00 h.
IV.2.4. Podmienky otvárania ponúk
Dátum: 30. 4. 2012. Čas: 14.00 h.
Miesto: Mestská časť Bratislava - Rača, Kubačova 21, 831 06
Bratislava, č.d. 14
Osoby oprávnené zúčastniť sa na otváraní ponúk: Na otváraní ponúk
sa môže zúčastniť každý uchádzač, ktorý predložil/doručil ponuku v
lehote na predkladanie ponúk. Uchádzač môže byť zastúpený osobou
oprávnenou zúčastniť sa na otváraní ponúk za uchádzača. Uchádzač
(fyzická osoba), štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu
uchádzača (právnická osoba) sa preukáže na otváraní ponúk
preukazom totožnosti. Poverený zástupca sa preukáže preukazom
totožnosti a splnomocnením na zastupovanie.
ODDIEL VI. DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
VI.1.

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

VI.2.

Ďalšie informácie
Obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku a zrušiť
súťaž v prípade, ak sa zmenia okolnosti za ktorých bola súťaž
vyhlásená, alebo ak nastane niektorá z podmienok podľa § 46 zákona
o verejnom obstarávaní alebo ak sa ponuka pre obstarávateľa stane
neprijateľná.

VI.3.

Dátum odoslania tejto výzvy
5. 4. 2012

