WYP

Druh zákazky: Stavebné práce.

ODDIEL I. VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ/OBSTARÁVATEĽ
I.1.

Názov, adresy a kontaktné miesto (miesta)
Úradný názov: Dom tretieho veku
IČO: 30842344
Poštová adresa: Poloreckého 2
PSČ: 85101
Mesto/obec: Bratislava-Petržalka
Štát: Slovenská republika
Kontaktné miesto (miesta): Dom tretieho veku, Polereckého 2, 851 04 Bratislava
Kontaktná osoba: Zuzana Takácsová
Mobil: +421 904368679
Telefón: +421 262524641
Fax: +421 262310065
E-mail: dtv-posta@stonline.sk
Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL): http://www.dtv.sk
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): http://www.dtv.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
Iný verejný obstarávateľ
Zariadenie pre seniorov
Zatriedenie obstarávajúceho subjektu podľa zákona:
§ 6 ods. 1 písm. b).

ODDIEL II. PREDMET ZÁKAZKY
II.1.

Opis

II.1.1. Názov zákazky

Dodanie a položenie protišmykovej dlažby na lodžie v budove Domu tretieho veku na Polereckého 2
v Bratislave.
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: Dom tretieho veku - zariadenie pre

seniorov, Polereckého 2 v Bratislave
b)
c)

Tovary
Služby
NUTS kód:

SK01.
II.1.3. Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov)

Predmet zákazky pozostáva z dodania a položenia protišmykovej dlažby na 150 lodžiách v budove
podľa výkazu výmer, projektovej dokumentácie a technickej správy. Podrobnejší popis je uvedený v
súťažných podkladoch.
II.1.4. Spoločný slovník obstarávania (CPV)
Hlavný predmet
Hlavný slovník: 45215212-6.
Doplňujúce predmetyHlavný slovník: 45320000-6, 45432112-2.
II.2.

Množstvo alebo rozsah zákazky

II.2.1. Celkové množstvo alebo rozsah
II.2.2 Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:
Hodnota: 75 000,0000 EUR
II.3.

Trvanie zmluvy alebo lehota dodania
Obdobie: v mesiacoch (od uzatvorenia zmluvy) .
Hodnota: 4

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: - podľa § 26 ods.
1 písm. f) - je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce, ktoré sú predmetom
zákazky. Predložením dokladu o oprávnení podnikať alebo dokladom o zapísaní v profesijnom
zozname vedenom profesijnou organizáciou (výpis z obchodného registra alebo živnostenský list),
predložením originálnych dokladov alebo ich overených kópií. Splnenie uvedenej podmienky možno
preukázať potvrdením Úradu pre verejné obstarávanie o zapísaní do zoznamu podnikateľov. Ak
uchádzač nemá sídlo v SR a krajina jeho sídla nevydáva niektoré z uvedených dokladov alebo
nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov
platných v krajine sídla podľa § 26 ods. 4 a 5 zákona č. 25/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.
V prípade predloženia v inom ako slovenskom alebo českom jazyku, požaduje sa predloženie v
pôvodnom jazyku a zároveň preklad v rozsahu a platnosti v zmysle zákona do štátneho slovenského jazyka.
III.1.2. Ekonomické a finančné postavenie
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: Nepožaduje sa.
III.1.3. Technická alebo odborná spôsobilosť
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: Uchádzač
preukazuje technickú a odbornú spôsobilosť nasledovne: - podľa § 28 ods. 1 písm. b) - zoznamom
zmlúv rovnakého alebo podobného predmetu zákazky za predchádzajúce tri roky s uvedením cien,
lehôt dodania, identifikáciou odberateľov s telefónnym kontaktom a miestom stavebných prác. podľa § 28 ods. 1 písm. g) - údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo odbornej kvalifikácii
riadiacich zamestnancov, osobitne osôb zodpovedných za riadenie stavebných prác. Okrem toho
požaduje predloženie kópie dokladu o odbornej spôsobilosti stavbyvedúceho s originálom jeho
podpisu a odtlačkom pečiatky odborne spôsobilej osoby.
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
DTV/306/2012
IV.2.2. Podmienky na získanie súťažných podkladov a doplňujúcich dokumentov
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady alebo o prístup k dokumentom
Dátum: 30. 4. 2012. Čas: 14.00 h.
Úhrada za súťažné podklady: Nie.
IV.2.3. Lehota na predkladanie ponúk
Dátum: 11. 5. 2012. Čas: 12.00 h.
IV.2.4. Podmienky otvárania ponúk
Dátum: 11. 5. 2012. Čas: 13.00 h.
Miesto: Dom tretieho veku, Polereckého 2, Bratislava.

ODDIEL VI. DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
VI.1. Zákazka sa týka projektu /programu financovaného z fondov EÚ
Nie.
VI.2. Ďalšie informácie
VI.3. Dátum odoslania tejto výzvy
18. 4. 2012

