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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.2.
I.2.1.

Rozhlas a televízia Slovenska
IČO: 47232480
Mlynská dolina , 845 45 Bratislava
Slovensko
Kontaktné miesto (miesta): Rozhlas a televízia Slovenska, Mlynská dolina, 845 45 Bratislava
Kontaktná osoba: Ing. Pavel Malo, Ing. Zuzana Bujalková, JUDr. Oľga Adamcová, Mgr. Miroslava Juru
Telefón: +421 260613322
Fax: +421 260614443
Email: olga.adamcova@stv.sk
Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL): http://www.rtvs.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)
Druh verejného obstarávateľa/obstarávateľa
Druh verejného obstarávateľa/obstarávateľa
OP - Organizácia riadená verejným právom
Zatriedenie obstarávajúceho subjektu podľa zákona: § 6 ods. 1 písm. d)

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

II.1.3.

II.1.4.

II.2.
II.2.1.
II.2.2.
II.3.

OPIS
Názov zákazky
Realizácia stavby:"Rekonštrukcia priestorov v telefónnej ústredne v budove RTVS, Mlynská dolina, Bratislava
Druh zákazky a miesto uskutočňovania stavebných prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb
Stavebné práce
Hlavné stavenisko alebo miesto uskutočňovania stavebných prác: Rozhlas a televízia Slovenska, Mlynská dolina, 845 45
Bratislava
NUTS kód:
SK010
Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov)
Zrekonštruovaním priestorov telefónnej ústredne vzniknú kancelárske miestnosti pre digitalizačné pracovisko pre cca 20
zamestnancov.
Spoločný slovník obstarávania (CPV)
Hlavný predmet
Hlavný slovník: 45111300-1
Doplňujúce predmety
Hlavný slovník: 45300000-0, 45421130-4, 45432000-4, 45311000-0, 45331000-6
Množstvo alebo rozsah zákazky
Celkové množstvo alebo rozsah
Podľa SP a PD.
Predpokladaná hodnota predmetu zákazky bez DPH
Hodnota: 263 000,0000 EUR
Trvanie zmluvy alebo lehota dodania
Obdobie: v dňoch (od zadania zákazky)
Zadajte hodnotu: 90

ODDIEL III. OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1.
III.1.1.

Podmienky účasti
Osobné postavenie
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: 1.1 Uchádzač musí spĺňať
podmienky účasti uvedené v § 26 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní, preukázanie splnenia podmienok účasti
doklady podľa § 26 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní.
Doklady musia byť v originálnom vyhotovení alebo úradne overenou kópiou týchto dokumentov.
1.2Uchádzač zapísaný v zozname podnikateľov podľa predpisov účinných od 1. 7. 2013 (t.j. podnikateľ, ktorý o
zapísanie do zoznamu podnikateľov požiadal po 30.6.2013 a ktorému Úrad pre verejné obstarávanie vydal výpis zo
zoznamu podnikateľov vo forme elektronického odpisu) nemusí vo svojej ponuke predložiť žiadne doklady na
preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia podľa § 26 ods. 2 zákona o verejnom
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III.1.2.

III.1.3.

obstarávaní.
Uchádzač zapísaný v zozname podnikateľov podľa predpisov účinných do 30.6.2013 (t.j. podnikateľ, ktorý o zapísanie
do zoznamu podnikateľov požiadal do 30.6.2013 a ktorému Úrad pre verejné obstarávanie vydal potvrdenie o zapísaní
do zoznamu podnikateľov v listinnej podobe) nemusí vo svojej ponuke predložiť toto potvrdenie, avšak je potrebné, aby
do ponuky predložil nasledovné doklady podľa § 26 ods. 1 písm. h), i), j) zákona o verejnom obstarávaní vo forme
čestných vyhlásení.
V súlade s ustanovením § 32 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní verejný obstarávateľ odôvodňuje primeranosť
určenej podmienky vo vzťahu k predmetu zákazky a potrebu jej zahrnutia nasledovne: verejný obstarávateľ určil
podmienku účasti v súlade s ustanovením § 26 zákona o verejnom obstarávaní.
Ekonomické a finančné postavenie
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: § 27 ods. 1 písm. a) zákona
o verejnom obstarávaní - vyjadrenie banky alebo pobočky zahraničnej banky o schopnosti plniť finančné záväzky.
Doklad musí byť v originálnom vyhotovení alebo úradne overenou kópiou týchto dokumentov.
V súlade s ustanovením § 32 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní verejný obstarávateľ odôvodňuje primeranosť
určenej podmienky vo vzťahu k predmetu zákazky a potrebu jej zahrnutia nasledovne: uchádzač musí preukázať
ekonomické postavenie svojej spoločnosti.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov : Kladné vyjadrenie banky alebo pobočky zahraničnej banky, v ktorom musí
byť uvedené, že za obdobie posledných troch rokov nebol uchádzač v nepovolenom debete a je schopný plniť svoje
záväzky voči banke (dodržuje splátkový kalendár v prípade splácania úveru a pod.).
Čestné vyhlásenie uchádzača, že v iných bankách nemá vedený účet.
Technická alebo odborná spôsobilosť
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: 1. § 28 ods. 1 písm. b)
zákona o verejnom obstarávaní. Uchádzač predloží zoznam stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť
rokov (2008 - 2012 ) doplnenými potvrdeniami o uspokojivom vykonaní stavebných prác s uvedením cien, miest a lehôt
uskutočnenia prác a zhodnotenia uskutočnených prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom
1. Bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dokladom je referencia,
2. Bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak
také potvrdenie uchádzač nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača o ich uskutočnení, doplneným dokladom,
preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené.
Za rovnaký alebo obdobný predmet zákazky sa považuje rekonštrukcia vnútorných priestorov existujúcej stavby, ktorá
pozostávala z búračských prác demontáže pôvodných obkladov stien a priečok, demontáže pôvodných rozvodov,
vybudovania nových sadrokartónových priečok, stropných podhľadov, novej podlahy, a montáž nových rozvodov a
zariadení pre VZT, ZTI, elektroinštalácie, MaR a EPS.
Verejný obstarávateľ vyžaduje predložiť min. tri potvrdené referencie takýchto prác, Potvrdenie odberateľa musí
obsahovať : obchodné meno odberateľa, predmet zákazky, opis predmetu plnenia, z ktorého musí vyplývať, že zadaná
zákazka bola rovnaká alebo obdobná, ako je predmet zákazky, dohodnutá zmluvná cena, skutočne fakturovaná cena, v
prípade rozdielu medzi fakturovanou a zmluvnou cenou zdôvodnenie rozdielu- meno, priezvisko, tel. číslo, resp. mail a
podpis osoby oprávnenej podpísať predmetné potvrdenie v mene odberateľa.
V súlade s ustanovením § 32 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní verejný obstarávateľ odôvodňuje primeranosť
určenej podmienky vo vzťahu k predmetu zákazky a potrebu jej zahrnutia nasledovne: uchádzač musí preukázať, že
disponuje príslušnými požadovanými dokladmi, ktoré sú vyžadované pre plnenie predmetu zákazky z hľadiska technickej
spôsobilosti.
2. § 28 ods. 1 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní. Uchádzač predloží údaje o vzdelaní a odbornej praxi alebo
odbornej kvalifikácii osôb zodpovedných za riadenie stavebných prác, pričom sa vyžaduje, aby aby min. 1 osoba, ktorá
sa bude osobne podieľať na riadení stavebných prác, spĺňala nižšie uvedené minimálne odborné požiadavky. Splnenie
požiadaviek preukáže uchádzač predložením požadovaných dokumentov.
V súlade s ustanovením § 32 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní verejný obstarávateľ odôvodňuje primeranosť
určenej podmienky vo vzťahu k predmetu zákazky a potrebu jej zahrnutia nasledovne: uchádzač musí preukázať, že
disponuje príslušnými požadovanými dokladmi, ktoré sú vyžadované pre plnenie predmetu zákazky z hľadiska odbornej
spôsobilosti.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov : 1. Zoznam stavebných prác musí preukázať, že finančný objem
realizovaných zákaziek bol minimálne 250 000,- EUR bez DPH.
2. Min. 1 osoba zodpovedná za riadenie stavebných prác s osvedčením o odbornej spôsobilosti na vybrané činnosti vo
výstavbe. Uchádzač preukáže splnenie uvedenej podmienky predložením osvedčenia o vykonaní odbornej skúšky pre
činnosť stavbyvedúceho s odborným zameraním pozemné stavby s odtlačkom okrúhlej pečiatky stavbyvedúceho s
pripojeným podpisom stavbyvedúceho, prípadne akýkoľvek iný ekvivalentný doklad o odbornej spôsobilosti
stavbyvedúceho z ďalších členských štátov EÚ.
Vyhradené zákazky pre chránené dielne alebo chránené pracoviská: Nie

ODDIEL IV. POSTUP
IV.1.
IV.1.1.

Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Voľba: Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka z hľadiska
kritérií uvedených nižšie (kritériá na vyhodnotenie ponúk je potrebné uviesť s ich relatívnou váhou alebo v zostupnom
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poradí dôležitosti, ak nemožno z preukázateľných dôvodov uviesť ich relatívnu váhu)
Časť: 1
Názov: Cena predmetu zákazky
Váha: 80 bodov
Časť: 2
Názov: Zľava z cenníka CENEKON
Váha: 10

IV.1.2.
IV.2.
IV.2.1.
IV.2.2.

IV.2.3.
IV.2.4.

Časť: 3
Názov: Lehota realizácia Diela
Váha: 10
Použije sa elektronická aukcia
Nie
Administratívne informácie
Evidenčné číslo spisu, ktoré pridelil verejný obstarávateľ/obstarávateľ
RTVS/104/2013
Podmienky na získanie súťažných podkladov a doplňujúcich dokumentov
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady alebo o prístup k dokumentom
Dátum a čas: 09.01.2014 09:00
Úhrada za súťažné podklady
Uvedte: Nie
Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 09.01.2014 09:00
Podmienky otvárania ponúk
Dátum a čas: 09.01.2014 10:00
Miesto : Rozhlas a televízia Slovenska, Mlynská dolina, 845 45 Bratislava, Budova tvorby programu, 6. poschodie,
zasadačka, č.m. 0611.
Osoby oprávnené zúčastniť sa na otváraní ponúk : V súlade s ustanovením § 41 zákona o verejnom obstarávaní.
Otváranie časti ponúk "Ostatné" je bez prítomnosti uchádzačov. Presný dátum a čas otvárania časti ponúk označených
ako "Kritériá" bude v súlade s ustanovením § 41 ods. 2) a 3) zákona o verejnom obstarávaní oznámený všetkým
uchádzačom, ktorých ponuky neboli vylúčené.
Uchádzač môže byť zastúpený osobou oprávnenou zúčastniť sa otvárania ponúk časti "Kritériá" za uchádzača.
Uchádzač (fyzická osoba), štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu uchádzača (právnická osoba) sa preukáže na
otváraní časti ponúk "Kritériá" preukazom totožnosti a kópiou dokladu o oprávnení podnikať. Poverený zástupca
uchádzača sa preukáže preukazom totožnosti, kópiou dokladu o oprávnení podnikať a splnomocnením na zastupovanie.

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

Zákazka sa týka projektu /programu financovaného z fondov EÚ
Nie
Dátum odoslania tejto výzvy
28.11.2013
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