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VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK (PODLIMITNÉ ZÁKAZKY)
 Formulár: Formulár č. 7  podľa Vyhlášky č. 171/2013 Z. z. 

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ/OBSTARÁVATEĽ
I.1.    Názov, adresy a kontaktné miesto (miesta) 

Základná škola Pavla Marcelyho
IČO:  17337631
Drieňová 16, 821 03 Bratislava - mestská časť Ružinov
Slovensko
Kontaktné miesto (miesta):  Miestny úrad mestskej časti Bratislava - Ružinov, Mierová 21, 827 05 Bratislava
Kontaktná osoba: Ing. Bohumil Flimel
Mobil: +421 915397685
Telefón: +421 248284405
Email: bohumil.flimel@ruzinov.sk; zsdrienova@centrum.sk
Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL):  http://www.zsdrienova.edu.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 uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach)

I.2.    Druh verejného obstarávateľa/obstarávateľa 
I.2.1.    Druh verejného obstarávateľa/obstarávateľa 

OP - Organizácia riadená verejným právom
Zatriedenie obstarávajúceho subjektu podľa zákona: § 6 ods. 1 písm. d)

ODDIEL II. PREDMET ZÁKAZKY
II.    OPIS

II.1.    Názov zákazky 
Prestrešenie a prebudovanie átria pavilónu „B“ na telocvičňu Základnej školy Pavla Marcelyho Drieňová 16 Bratislava

II.1.2.    Druh zákazky a miesto uskutočňovania stavebných prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb 
Stavebné práce
Hlavné stavenisko alebo miesto uskutočňovania stavebných prác:  Základná škola Pavla Marcelyho, Drieňová 16 , 821 03
Bratislava - Ružinov
NUTS kód: 
SK01

II.1.3.    Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov) 
Predmetom zákazky je prebudovanie jestvujúceho átria v pavilóne B ZŠ Drieňová na telocvičňu v zmysle projektovej
dokumentácie, ktorú poskytne obstarávateľ.

II.1.4.    Spoločný slovník obstarávania (CPV) 
Hlavný predmet 
Hlavný slovník: 45261000-4 
Doplňujúce predmety
Hlavný slovník: 45212222-8 

II.1.5)    Časti
Táto zákazka sa delí na časti:  Nie

II.2.    Množstvo alebo rozsah zákazky 
II.2.1.    Celkové množstvo alebo rozsah 

Nová malá telocvičňa vznikne prestrešením a následným prebudovaním átria priamo prepojeným s jestvujúcou školskou
telocvičňou a jestvujúcim hygienickým zázemím. Konštrukcia prestrešenia: priehradové väzníky, drevené trámy, záklop z
OSB dosiek, minerálna tepelná izolácia, strešná hydroizolácia Fatrafol, v strede novej strechy svetlík prekrytý
polykarbonátom. 
Priestor nebude napojený na splaškovú kanalizáciu, ani vodovod. Cez átrium prechádzajú dažďové zvody. Počas
prestavby budú všetky nadzemné časti dažďových zvodov vymenené a doplnené ďalšími, všetky budú zaústené do
jestvujúcej ležatej kanalizácie pod podlahou átria.  
Rozvody a zariadenia v priestore budú komplet nové. V telocvični budú osadené nové teplovodné radiátory, napojené na
jestvujúce rozvody centrálneho rozvodu tepla v budove.  
Nová podlaha v telocvični bude mať ako nášľapnú vrstvu linoleum.  
Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v spracovanej projektovej dokumentácii (príloha č. 4 súťažných
podkladov)

II.2.2.    Predpokladaná hodnota predmetu zákazky bez DPH 
Hodnota:  151 110,0000 EUR
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II.3.    Trvanie zmluvy alebo lehota dodania 
Obdobie:  v intervale 
Začatie:  29.06.2015
Ukončenie:  31.08.2015

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:  a) Vyžaduje sa splnenie
podmienok účasti osobného postavenia podľa § 100 ods. 1 písm. b) vo väzbe na § 26 ods. 1 zákona č. 25/2 006 Z. z. o
verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (zákon). Uchádzač
preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 100 ods. 1 písm. b) vo väzbe na § 26 zákona v
súlade s ustanoveniami zákona a výkladovými stanoviskami č. 10/2013 a č. 5/2015 k osobnému postaveniu podľa
zákona, uverejnenom na internetovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie. 
Splnenie podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 písm. f) zákona preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu
zákazky, ktorú má zabezpečiť.  
b) Vyžaduje sa, aby uchádzač dokladmi podľa § 26a ods. 3 zákona preukázal , že nie je osobou podľa § 26a ods. 1 a 2
zákona vo väzbe na § 100 ods. 1 písm. b) zákona. Dokladmi podľa § 26a ods. 3 zákona na preukázanie majetkovej
účasti sú výpis z obchodného registra alebo výpis z inej zákonom ustanovenej evidencie, zoznam akcionárov vedených
akciovou spoločnosťou, doklad vydaným centrálnym depozitárom cenných papierov alebo obdobné doklady vydané
inými orgánmi alebo orgánmi iných štátov, nie staršie ako tri mesiace. 
V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní, sa požaduje preukázanie
splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia a preukázania majetkovej účasti za každého člena skupiny
osobitne. 
V prípade ak uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti podľa § 100 ods. 1 písm. b) vo väzbe na § 26 ods. 1 a §
26a zákona dokladmi podľa § 26 ods. 2 a §26a ods. 3 zákona alebo čestným vyhlásením podľa § 32 ods. 11 zákona,
vyžaduje sa predloženie originálov alebo úradne overených kópií týchto dokladov 
Odôvodnenie primeranosti použitia každej určenej podmienky účasti podľa § 26 a § 26a zákona vo vzťahu k predmetu
zákazky a potrebu jej zahrnutia medzi podmienky účasti podľa § 32 ods. 6 zákona: Podmienky účasti na osobné
postavenie a preukázanie majetkovej účasti vyplývajú z § 26, § 26a a § 32 ods. 1 písm. a) a b) zákona. 
Splnenie podmienky účasti možno preukázať čestným vyhlásením uchádzača, pričom doklady, preukazujúce splnenie
podmienok účasti predkladá verejnému obstarávateľovi úspešný uchádzač podľa § 44 ods. 1 zákona v čase a spôsobom,
určeným verejným obstarávateľom.

III.1.2.    Ekonomické a finančné postavenie 
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti:  Finančné a ekonomické
postavenie sa nepožaduje preukázať.

III.1.3.    Technická alebo odborná spôsobilosť 
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti:  V súlade s § 100 ods.1 písm.
b) zákona o verejnom obstarávaní verejný obstarávateľ vyžaduje na preukázanie splnenia technickej alebo odbornej
spôsobilosti doklady (originály alebo ich úradne osvedčené kópie): 
1.3.1. podľa § 28 ods. 1 písm. b) zákona o VO - zoznam stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov
(2010 - 2014) doplneným potvrdeniami o uspokojivom vykonaní stavebných prác s uvedením cien, miest a lehôt
uskutočnenia prác a zhodnotenia uskutočnených prác podľa obchodných podmienok; 
a) ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dokladom je referencia, 
b) ak odberateľom bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení
potvrdí odberateľ, ak také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo
záujemcu o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe
ktorého boli uskutočnené. 
Tento zoznam musí byť podpísaný štatutárnym orgánom uchádzača alebo splnomocnenou oprávnenou osobou 
1.3.2. podľa § 28 ods. 1 písm. g) zákona o VO - údaje o vzdelaní a odbornej praxi alebo odbornej kvalifikácii riadiacich
zamestnancov, osobitne zodpovedných za riadenie stavebných prác spracované formou zoznamu pracovníkov, ktorí
budú pracovať v rámci predmetu zákazy s uvedením údajov: meno, funkcia, vzdelanie, prax v stavebníctve. 
 
Odôvodnenie primeranosti : 
K bodu 1: Podmienky technickej a odbornej spôsobilosti sú postavené tak, aby uchádzač preukázal svoje skúseností s
plnením zmlúv rovnakého alebo podobného, ako je predmet zákazky.  
K bodu 2: Uchádzač musí preukázať, že disponuje kvalifikovanými odbornými kapacitami, ktoré sú vyžadované pre
plnenie predmetu zmluvy.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov :  Minimálna požadovaná úroveň štandardov :  
K bodu 1. Uchádzač musí potvrdeniami preukázať, že v uvedenom období zrealizoval minimálne 3 stavby rovnakého
alebo podobného charakteru ako predmet zákazky, pričom aspoň jedna musí byť v minimálnej rozpočtovej hodnote 150
000 EUR bez DPH. 
K bodu 2. Uchádzač predloží doklad o odbornej spôsobilosti pre výkon stavbyvedúceho pre pozemné stavby v zmysle
zákona č. 236/2000 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 138/1992 Zb. v znení zákona č. 554/2001 o autorizovaných
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architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov. Verejný obstarávateľ bude
akceptovať aj osvedčenia vydávané v iných krajinách, akceptované Slovenskou komorou stavebných inžinierov.
Osvedčenie stačí predložiť ako fotokópiu s originálnym odtlačkom pečiatky a podpisom odborne spôsobilej osoby pre
výkon stavbyvedúceho. Uchádzač predloží profesný životopis stavbyvedúceho, z ktorého bude zrejmé, že má skúsenosti
s rovnakým alebo podobným predmetom zákazky. Profesný životopis požadujeme predložiť v originály a podpísaný.
Uchádzač môže predložiť ekvivalentný doklad vystavovaný v členských krajinách EU. Odbornou spôsobilosťou a
profesným životopisom stavbyvedúceho uchádzač preukáže odbornosť a profesionálnosť pri výkone požadovaných prác,
čím bude dosiahnutá riadna a kvalitná realizácia zákazky. 
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. Túto skutočnosť preukazuje uchádzač písomnou zmluvou uzavretou
s touto osobou, obsahujúcou záväzok osoby, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju
technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť, že táto osoba poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného
vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti, musí spĺňať
podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 písm. f) zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní ao zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli kapacity
uchádzačovi poskytnuté. 
1.4.Podľa § 30 v spojení s § 28 ods. 1 písm. h) zákona o verejnom obstarávaní uchádzač preukáže a doloží podľa § 30
zákona o verejnom obstarávaní, že je držiteľom platného certifikátu systému environmentálneho manažérstva na
predmet zákazky v zmysle požiadaviek EN ISO radu 14001 vydaný nezávislou inštitúciou, pričom verejný obstarávateľ
uzná ako rovnocenné certifikáty vydané príslušnými orgánmi členských štátov Európskych spoločenstiev. Verejný
obstarávateľ prijme aj iné dôkazy predložené uchádzačom, ktoré sú rovnocenné opatreniam environmentálneho riadenia
podľa požiadaviek na vystavenie príslušného certifikátu.  
Odôvodnenie: Preukázanie zavedenia opatrení environmentálneho manažérstva má zabezpečiť garanciu, že pri plnení
predmetu zákazky nebude dochádzať k negatívnym vplyvom na životné prostredie. 
1.5.Podľa § 29 zákona o verejnom obstarávaní - uchádzač preukáže a doloží, že je držiteľom platného certifikátu
systému riadenia kvality na predmet zákazky v zmysle požiadaviek EN ISO radu 9001:2008 vydaný nezávislou
inštitúciou, pričom verejný obstarávateľ uzná ako rovnocenné certifikáty vydané príslušnými orgánmi členských štátov
Európskych spoločenstiev. Verejný obstarávateľ prijme aj iné dôkazy predložené uchádzačom, ktoré sú rovnocenné
opatreniam riadenia kvality podľa požiadaviek na vystavenie príslušného certifikátu v súlade s § 29 zákona o verejnom
obstarávaní. 
Odôvodnenie: Preukázaním certifikátov radu a 9001:2008 sa má zabezpečiť garancia kvality samotného plnenia
predmetu zákazky. 
1.6.Potvrdenia, doklady a iné dokumenty tvoriace ponuku musia byť v ponuke predložené ako prvopisy/originály alebo
ich úradne osvedčené kópie, pokiaľ nie je určené inak. 
1.7.Preukázanie splnenia podmienok účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 32 ods. 11 zákona o verejnom obstarávaní. 
Splnenie podmienky účasti možno preukázať čestným vyhlásením uchádzača, pričom doklady, preukazujúce splnenie
podmienok účasti predkladá verejnému obstarávateľovi úspešný uchádzač podľa § 44 ods. 1 v čase a spôsobom,
určeným verejným obstarávateľom.
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
Voľba:  Najnižšia cena

IV.1.2.    Použije sa elektronická aukcia 
Áno

IV.2.    Administratívne informácie
IV.2.1.    Evidenčné číslo spisu, ktoré pridelil verejný obstarávateľ/obstarávateľ

CS 11463/2015
IV.2.2.    Podmienky na získanie súťažných podkladov a doplňujúcich dokumentov 

Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady alebo o prístup k dokumentom
Dátum a čas:  08.06.2015 09:00
Úhrada za súťažné podklady
Uveďte:  Nie

IV.2.3.    Lehota na predkladanie ponúk 
Dátum a čas:  08.06.2015 09:00

IV.2.4.    Podmienky otvárania ponúk 
Dátum a čas:  08.06.2015 10:00
Miesto :  Miestny úrad Mestskej časti Bratislava Ružinov, miestnosť č. B2.
Osoby oprávnené zúčastniť sa na otváraní ponúk :  Otváranie ponúk bude neverejné - použije sa elektronická aukcia.

ODDIEL VI. DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
VI.1.    Zákazka sa týka projektu /programu financovaného z fondov EÚ 

3/4



Nie
VI.2.    Ďalšie doplňujúce informácie 

Súťažné podklady sú uverejnené v profile verejného obstarávateľa na stránke Úradu pre verejné obstarávanie, odkiaľ si
ich môže záujemca stiahnúť. Verejný obstarávateľ odporúča záujemcom po stiahnutí SP následne zaslať elektronicky
žiadosť o zaregistrovanie do zoznamu záujemcov na adresu: 
bohumil.flimel@ruzinov.sk , s uvedením kontaktných údajov na ktoré bude záujemcovi zaslané prípadné vysvetlenie SP .

VI.3.    Dátum odoslania tejto výzvy 
18.05.2015
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