8507 - MSP
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OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
Formulár: Príloha č. 4 podľa Vyhlášky č. 530/2009 Z. z.
Druh postupu: Verejná súťaž
Druh zákazky: Stavebné práce

ODDIEL I. VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1.

I.2.
I.2.1.

I.2.2.
I.2.3.

Názov, adresy a kontaktné miesto (miesta)
Domov jesene života
IČO: 00490873
Hanulova 7/a, 844 01 Bratislava-Dúbravka
Slovensko
Kontaktné miesto (miesta): Domov jesene života, Hanulova 7/a, 84401 Bratislava
Kontaktná osoba: Bc. Nina Kadličeková
Telefón: +421 260101434
Fax: +421 264364088
Email: nina.kadlicekova@djzhanulova.sk
Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL): http://www.domovjesenezivota.eu
Ďalšie informácie možno získať na:
už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach)
Súťažné a doplňujúce podklady (vrátane podkladov pre súťažný dialóg a dynamický nákupný systém)
možno získať na:
už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach)
Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na:
už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach)
Druh verejného obstarávateľa a hlavný predmet alebo predmety činnosti
Druh verejného obstarávateľa
Organizácia riadená verejným právom
Zatriedenie subjektu podľa zákona
§ 6 ods. 1 písm. d)
Hlavný predmet alebo predmety činnosti
Sociálna starostlivosť
Verejný obstarávateľ nakupuje pre iných verejných obstarávateľov
Nie

ODDIEL II. PREDMET ZÁKAZKY
II.1.
II.1.1.
II.1.2.

II.1.3.
II.1.5.

II.1.6.

II.1.7.

Opis
Názov zákazky podľa verejného obstarávateľa
Rekonštrukcia balkónov
Druh zákazky a miesto uskutočňovania stavebných prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb
Stavebné práce
Uskutočnenie prác
Hlavné stavenisko alebo miesto uskutočňovania stavebných prác: Domov jesene života, Hanulova 7/a, 84401 Bratislava
NUTS kód: (pre zvolenú kategóriu)
SK
Oznámenie zahŕňa
Verejnú zákazku
Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov)
Rekonštrukcia balkónov na ubytovacích pavilónoch zariadenia pre seniorov. Práce majú charakter udržiavacích prác a
bežnej obnovy. Ide o výmenu oceľových stĺpov, výmenu zábradlia, rekonštrukciu podláh a úpravu povrchov súvislého
radu balkónov (loggií) na dvoch, resp. troch podlažiach v celkovom počte 99, obnovu povrchových úprav časti fasády
bez balkónov a opravu zábradlia priľahlej terasy. Celý rozsah prác bude realizovaný v roku 2013.
Spoločný slovník obstarávania (CPV)
Hlavný predmet
Hlavný slovník: 45000000-7
Doplnkový slovník: EA11-5
Rozdelenie na časti
Nie
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II.1.8.
II.2.
II.2.1.

II.2.2.
II.3.

Povoľuje sa predloženie variantných riešení
Nie
Množstvo alebo rozsah zákazky
Celkové množstvo alebo rozsah
dodávka prác podľa projektového návrhu a výkazu výmer
Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH
Hodnota/Od: 1,0000 Hodnota/Do : 400 000,0000 EUR
Opcie
Nie
Trvanie zmluvy alebo lehoty uskutočnenia
Obdobie: v dňoch (od uzatvorenia zmluvy)
Hodnota: 70

ODDIEL III. PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1.
III.1.1.
III.1.2.

III.1.3.

III.1.4.
III.2.
III.2.1.

III.2.2.

III.2.3.

Podmienky týkajúce sa zmluvy
Požadované zábezpeky a záruky
Poistenie diela na náklady zhotoviteľa v plnej výške jeho ponukovej ceny po celý čas plnenia zmluvy.
Hlavné podmienky financovania a platobné dojednania alebo odkaz na príslušné ustanovenia, ktorými sa
riadia
Predmet obstarávania bude hradený z prostriedkov Hlavného mesta SR Bratislava. Úhrada prác bude jedenkrát mesačne
na základe faktúry zhotoviteľa so súpisom skutočne vykonaných prác. Požadovaná lehota splatnosti faktúr je 30 dní.
Právne vzťahy vyžadované od skupiny dodávateľov, s ktorou sa uzatvorí zmluva
V prípade, že uchádzačom bude skupina fyzických osôb, alebo skupina právnických osôb, prípadne skupina fyzických a
skupina právnických osôb, ktorého ponuka bude prijatá, musí tento uchádzač utvoriť právnu formu s právnou
subjektovitou do termínu uzatvorenia zmluvy o dielo.
Ďalšie osobitné podmienky, ktorým podlieha plnenie zmluvy
Nie
Podmienky účasti
Osobné postavenie uchádzačov a záujemcov vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do profesijného
alebo obchodného registra
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti
V celom rozsahu § 26 ods. 2 alebo § 32 ods. 8 alebo § 128 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní v platnom znení.
Ekonomické a finančné postavenie
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti
§ 27 ods. 1, písm. a)
Minimálna požadovaná úroveň štandardov (ak je to uplatniteľné)
Prísľub banky alebo pobočky zahraničnej banky o poskytnutí úveru musí byť vo výške minimálne jednej polovice z
ponukovej ceny uchádzača bez DPH. Vyjadrenie nie je potrebné, pokiaľ uchádzač predloží výpis zo svojho
podnikateľského účtu, na ktorom bude mať ku dňu predloženia ponuky, alebo maximálne 5 dní a menej pred
predložením ponuky disponibilný zostatok v rovnakej výške alebo vyšší. Preukázanie finančného postavenia týmto
spôsobom požaduje verejný obstarávateľ z dôvodu krátkej lehoty realizácie prác a mesačnej fakturácie s lehotou
splatnosti 30 dní. Uchádzač týmto preukáže schopnosť realizácie rozhodujúcej časti zakázky z vlastných zdrojov.
Technická alebo odborná spôsobilosť
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti
§ 28 ods. 1, písm. b)
§ 28 ods. 1, písm. j)
Minimálna požadovaná úroveň štandardov (ak je to uplatniteľné)
Uchádzač predloží zoznam najmenej troch zákaziek stavebných prác na pozemných stavbách, ktoré realizoval ako
zmluvný partner, nie poddodávateľ, s cenou zákazky najmenej 300 000,-€ bez DPH. Uchádzač týmto preukáže
schopnosť realizácie aspoň čiastočne porovnateľného objemu prác, ako požaduje obstarávateľ.

ODDIEL IV. POSTUP
IV.1.
IV.1.1.
IV.2.
IV.2.1.
IV.2.2.
IV.3.
IV.3.2.
IV.3.3.

Druh postupu
Druh postupu
Verejná súťaž
KRITÉRIÁ NA VYHODNOTENIE PONÚK
Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Použije sa elektronická aukcia
Nie
ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
Predchádzajúce oznámenie (oznámenia) týkajúce sa tejto zákazky
Nie
Podmienky na získanie súťažných podkladov a doplňujúcich dokumentov alebo informatívnych
dokumentov
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IV.3.4.
IV.3.6.

IV.3.7.

Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady alebo o prístup k dokumentom
Dátum a čas: 12.06.2013 13:00
Úhrada za súťažné podklady
Áno
12,0000 EUR
Podmienky a spôsob platby: V hotovosti do pokladne verejného obstarávateľa pri prevzatí súťažných podkladov.
Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
01.07.2013 13:00
Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Do termínu
Dátum: 30.09.2013
Podmienky otvárania ponúk
Dátum a čas: 02.07.2013 08:00
Miesto (ak sa uplatňuje)
Domov jesene života, Hanulova 7/a, 84401 Bratislava
Osoby oprávnené zúčastniť sa na otváraní ponúk (ak sa uplatňuje)
V uvedenom termíne sa budú otvárať len časti ponúk s obálkami "Ostatné" bez účasti uchádzačov, ktorí predložili
ponuky. Časti ponúk s označením "Kritériá" sa budú otvárať v súlade s § 41 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní.
Otvárania tejto časti ponúk sa môže zúčastniť každý uchádzač, ktorého táto časť ponuky bude vyhodnocovaná.
Preukáže sa dokladom o oprávnení podnikať a dokladom totožnosti. V prípade splnomocneného zástupcu aj
splnomocnením na zastupovanie.

ODDIEL VI. DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
VI.1.
VI.2.
VI.3.

VI.4.

Toto obstarávanie sa bude opakovať
Nie
Zákazka sa týka projektu /programu financovaného z fondov EÚ
Nie
Ďalšie informácie
Písomná žiadosť o poskytnutie súťažných podkladov musí obsahovať minimálne názov a adresu záujemcu, meno
zodpovedného pracovníka a telefonický a e-mailový kontakt. V prípade požiadavky zaslanej elektronicky je potrebné
následné doručenie originálu žiadosti osobne alebo prostredníctvom pošty (postačuje osobné doručenie pri prevzatí
súťažných podkladov). Výkres projektovej dokumentácie s návrhom riešenia a výkaz výmer sú pri textovej časti
súťažných podkladov priložené len v digitálnej forme na CD nosiči.
Verejný obstarávateľ upozorňuje, že v súťažných podkladoch je požiadavka na zloženie zábezpeky vo výške 15 000,-€
(slovom pätnásťtisíc), resp. v súlade s § 36 zákona o verejnom obstarávaní.
Dátum odoslania tohto oznámenia
31.05.2013
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