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Druh zákazky: Stavebné práce.

ODDIEL I. VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ/OBSTARÁVATEĽ 

I.1. Názov, adresy a kontaktné miesto (miesta)

Úradný názov: Mesto Pezinok

IČO: 00305022

Poštová adresa: Radničné nám. 7

PSČ: 90214

Mesto/obec: Pezinok

Štát: Slovenská republika

Kontaktné miesto (miesta): Mestský úrad v Pezinku, Radničné nám.
7, 902 14 Pezinok

Kontaktná osoba: Mgr. Renata Gottschallová

Telefón: +421 336901121

Fax: +421 336412303

E-mail: renata.gottschallova@msupezinok.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 
MŠ BYSTRICKÁ - nadstavba

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:



MŠ na Bystrickej ul. č. 1, 902 01 Pezinok

b) Tovary

c) Služby

NUTS kód:

SK01.

II.1.3. Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov)

Realizácia nadstavby dvoch tried v budove existujúcej MŠ na
Bystrickej ulici č.1 v Pezinku.

II.1.4. Spoločný slovník obstarávania (CPV)

Hlavný predmet 
Hlavný slovník: 45214100-1. 

Doplňujúce predmety 
Hlavný slovník: 45100000-8, 45223000-6, 45111300-1, 45431000-7,
44112200-0, 45421000-4, 45421100-5, 45442100-8, 45262420-1,
45262500-6, 45300000-0, 45310000-3, 45330000-9, 45333000-0,
45410000-4, 45430000-0. 

II.2. Množstvo alebo rozsah zákazky

II.2.1. Celkové množstvo alebo rozsah

II.2.2 Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:  

Hodnota: 59 000,0000 EUR

II.3. Trvanie zmluvy alebo lehota dodania

Obdobie: v dňoch (od uzatvorenia zmluvy).

Hodnota: 45

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 uchádzač musí spĺňať
podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia: § 26 ods. 1písm.
a) až g) zákona o VO. Uchádzač predloží všetky doklady v zmysle
§26 ods.2 písm. a) až e), resp. ods. 4 a 5 zákona, prípadne
potvrdením o zapísaní do zoznamu podnikateľov podľa § 128 ods. 1
zákona o VO. Podľa § 26 ods. 1 písm. f zákona o VO uchádzač
farebne označí konkrétny predmet činnosti, ktorým preukazuje
oprávnenie uskutočňovať predmet zákazky.

III.1.2. Ekonomické a finančné postavenie

III.1.3. Technická alebo odborná spôsobilosť

Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie
splnenia podmienok účasti: a) § 28 ods. 1 písm. b) zákona o VO.



Uchádzač predloží zoznam ním uskutočnených stavebných prác
rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky s
dátumom realizácie za predchádzajúcich päť rokov, doplnených
minimálne 3 potvrdeniami potvrdenými odberateľmi (referencie), z
ktorých bude vyplývať: Označenie odberateľa, označenie kontaktnej
osoby odberateľa, telefónne číslo, prípadne e-mailovú adresu
odberateľa, za účelom možnosti overenia poskytnutých údajov,
označenie realizovaných stavebných prác že odberateľ bol s
uskutočnenými prácami spokojný (dôkaz o plnení potvrdí odberateľ),
uvedenie ceny, v hodnote nad 50 000,00 eur s DPH za každú
zákazku samostatne, miesta a lehoty uskutočnenia stavebných prác.
Odôvodnenie primeranosti tejto podmienky účasti je v súlade s
ustanovením § 32 ods. 6 zákona o VO a uchádzač zoznamom
preukáže, že s realizáciou práce má skúsenosti ako aj kvalitu plnenia
predmetu zákazky. b) § 28 ods. 1 písm. c) zákona o VO .Údaje o
technikoch alebo technických orgánoch, tých, ktorí sú zodpovední za
kontrolu kvality a plnenie zmluvy bez ohľadu na to, v akom zmluvnom
vzťahu sú k uchádzačovi, resp. tých, na ktorých sa môže uchádzač
obrátiť so žiadosťou o vykonanie týchto prác, vrátane ich vyhlásenia,
že budú k dispozícii v čase plnenia zmluvy originál dokladu.
Uchádzač predloží nasledovné doklady o odbornej spôsobilosti: -
doklad o odbornej spôsobilosti - stavbyvedúci podľa zákona SNR č.
138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných
stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov, s odbornou
spôsobilosťou na pozemné stavby, rovnako budú akceptované
osvedčenia vydávané v iných krajinách, akceptované Slovenskou
komorou stavebných inžinierov; doklad musí byť predložený ako
overená fotokópia osvedčenia. Odôvodnenie primeranosti tejto
podmienky účasti je v súlade s ustanovením § 32 ods. 6 zákona a
uchádzač dokladom preukáže, že má k dispozícii odborne spôsobilé
osoby na realizáciu prác súvisiacich so zákazkou. c) § 28 ods. 1
písm. i) zákona o VO Údaje o priemernom ročnom počte
zamestnancov a o počte riadiacich zamestnancov za predchádzajúce
tri roky. Uchádzač predloží tabuľku s požadovanými údajmi v členení
na zamestnancov a riadiacich zamestnancov. Odôvodnenie
primeranosti tejto podmienky účasti je v súlade s ustanovením § 32
ods. 6 zákona a uchádzač dokladmi preukáže počet svojich
zamestnancov, svoje kapacitné možnosti a ich odborné znalosti, tak
aby zákazka bola vykonaná včas a kvalitne. Ostatné podmienky
účasti vo VO, ktoré uchádzač musí predložiť: d) Certifikát systému
manažérstva kvality ISO 9001 Uchádzač predloží originál alebo
overenú kópiu certifikátu vydaného nezávislou inštitúciou, môže
predložiť aj iný rovnocenný doklad vydaný príslušnými orgánmi krajín
Európskeho spoločenstva, resp. iné dôkazy o zabezpečení systému
riadenia kvality. Tieto dôkazy však musia byť rovnocenné s
požiadavkami, certifikátmi, t. j. musia spĺňať minimálne požiadavky na
zabezpečenie kvality podľa požiadaviek na vystavenie príslušného



certifikátu verejný obstarávateľ uzná ako rovnocenné minimálne
nasledovné doklady: - potvrdenie certifikačnej organizácie (ktorá je
oprávnená vydávať certifikát, príp. rovnocenné osvedčenia vydané
príslušnými orgánmi členských štátov) o tom, že u uchádzača začala
prebiehať certifikácia (stačí čestné vyhlásenie tejto organizácie), -
spracovanú príručku kvality podľa požiadaviek na vystavenie
príslušného certifikátu, - správu (protokol) o vykonaní komplexného
interného auditu. Odôvodnenie primeranosti týchto podmienok
podmienky účasti je v súlade s ustanovením § 32 ods. 6 zákona a
uchádzač dokladmi preukáže, že je spôsobilý vykonávať špeciálne
stavebné práce, ktorých kvalita garantuje projektované parametre a
životnosť prác.

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 
5309/2012

IV.2.2. Podmienky na získanie súťažných podkladov a doplňujúcich
dokumentov

Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady alebo o prístup k
dokumentom

Dátum: 31. 8. 2012

Úhrada za súťažné podklady: Nie.

IV.2.3. Lehota na predkladanie ponúk

Dátum: 19. 9. 2012. Čas: 11.00 h. 

IV.2.4. Podmienky otvárania ponúk

Dátum: 20. 9. 2012. Čas: 14.00 h. 

Miesto: Mesto Pezinok, Mestský úrad, Radničné nám. 7, 902 14
Pezinok, zasadačka I. poschodie, miest. č. 12

Osoby oprávnené zúčastniť sa na otváraní ponúk: Na otváraní obálok
s ponukami sa môžu zúčastniť iba oprávnení uchádzači. Na otváraní
obálok s ponukami môže byť uchádzač zastúpený štatutárnym
orgánom alebo členom štatutárneho orgánu uchádzača, alebo
osobou ním splnomocnenou.



ODDIEL VI. DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE 

VI.1. Zákazka sa týka projektu /programu financovaného z fondov EÚ 
Nie.

VI.2. Ďalšie informácie 
Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a uchádzačom, alebo
záujemcom sa bude uskutočňovať prevažne elektronickou formou.V
žiadosti o súťažné podklady uvedie záujemca konkrétnu e-mailovú
adresu, prostredníctvom ktorej bude prebiehať komunikácia.
Podrobnosti týkajúce sa danej zákazky sú podrobne uvedené v
súťažných podkladoch.

VI.3. Dátum odoslania tejto výzvy 
17. 8. 2012


