
08545 - WYP 
Vestník č. 138/2012 - 20.7.2012 

Druh zákazky: Stavebné práce.

ODDIEL I. VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ/OBSTARÁVATEĽ 

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

Úradný názov: Pezinská mestská spoločnosť, s. r. o.

IČO: 36366277

Poštová adresa: Hollého 2

PSČ: 90201

Mesto/obec: Pezinok

Štát: Slovenská republika

Kontaktné miesto (miesta): Pezinská mestská spoločnosť, s.r.o.

Kontaktná osoba: Ing. Juraj Pátek

Mobil: +421 908350671

Telefón: +421 908350671

E-mail: patek.juraj@mzspezinok.sk

Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL):
http://www.mzspezinok.sk/ems/

Adresa stránky profilu kupujúceho (URL):
http://www.mzspezinok.sk/ems/

Ďalšie informácie možno získať na:inom mieste: vyplňte prílohu A.I.

Príloha A.I) Adresa a kontaktné miesto (miesta), na ktorých
možno získať ďalšie informácie 

Úradný názov: Mesto Pezinok

IČO: 00305022

Poštová adresa: Radničné nám. 7, 902 14 Pezinok

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

Mobil: +421 908350671

Telefón: +421 336901121

Fax: +421 336412303

E-mail: renata.gottschallova@msupezinok.sk



Súťažné a doplňujúce podklady možno získať na:už uvedenej adrese
a kontaktnom mieste (miestach).

Ponuky budú doručené na:iné miesto: vyplňte prílohu A.III.

Príloha A.III) Adresa a kontaktné miesto, na ktoré musia byť
doručené ponuky

Úradný názov: Mesto Pezinok

IČO: 00305022

Poštová adresa: Radničné nám. 7, 902 14 Pezinok

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

Mobil: +421 908350671

Telefón: +421 336901121

Fax: +421 336412303

E-mail: renata.gottschallova@msupezinok.sk

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. d).

ODDIEL II. PREDMET ZÁKAZKY 

II.1. Opis

II.1.1. Názov zákazky 
Zateplenie prístavby Mestskej poliklinuky v Pezinku II.etapa

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:
Pezinská mestská spoločnosť, s.r.o., Hollého 2, 902 01 Pezinok

b) Tovary

c) Služby

NUTS kód:

SK01.

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



Predmetom zákazky je obnova fasády mestskej polikliniky. Obnovená
bude budova Mestskej polikliniky, detské oddelenie - prístavba D z
Moyzesovej ulice, celkom 1210 m2. Obnova fasády nadväzuje na už
zrealizovanú výmenu okenných a dverných výplní a celkovú úpravu
fasády. Podrobnejšie uvedené v súťažných podkladoch.

II.1.4. Spoločný slovník obstarávania (CPV)

Hlavný predmet 
Hlavný slovník: 45000000-7. 

Doplňujúce predmety 
Hlavný slovník: 45215100-8, 45443000-4, 45223200-8, 45261300-7,
45262120-8, 45262110-5. 

II.2. Množstvo alebo rozsah zákazky

II.2.1. Celkové množstvo alebo rozsah

Zateplenie budovy mestskej polikliniky celkom 1210 m2 v zmysle
súťažných podkladov

II.2.2 Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:  

Hodnota: 40000,00 0 EUR

II.3. Trvanie zmluvy alebo lehota dodania

Obdobie: v mesiacoch (od uzatvorenia zmluvy) .

Hodnota: 1

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.
f) zákona o VO. Uchádzač predloží doklad že je oprávnený
uskutočňovať stavebné práce, ktoré sú predmetom zákazky. Uvedený
doklad predloží v origináli alebo úradne osvedčenej kópii s
vyznačením toho predmetu, ktorým preukazuje oprávnenie
uskutočňovať danú prácu.

III.1.2. Ekonomické a finančné postavenie

Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie
splnenia podmienok účasti: § 27 ods. 1 písm. d) prehľadom o
celkovom obrate alebo prehľadom o dosiahnutom obrate v oblasti,
ktorej sa predmet zákazky týka (zatepľovanie), najviac za posledné
dva hospodárske roky, za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku
alebo začatia prevádzkovania činnosti. uchádzač predloží na
samostatnom liste prehľad o celkovom obrate z plnenia zmlúv s
predmetom, ktorý požaduje verejný obstarávateľ, alebo zmlúv
podobného charakteru, za požadované roky 2010 a 2011 podpísaný



štatutárnym zástupcom. K prehľadu uchádzač predloží z účtovnej
závierky výkaz ziskov a strát alebo výkaz príjmov a výdavkov za roky
2010 a 2011. Všetky účtovné výkazy musia byť predložené ako kópie,
ktorých zhodnosť s výkazmi podanými uchádzačom miestne
príslušnému správcovi dane potvrdil miestne príslušný správca dane
alebo audítor. Potvrdenie správcu dane alebo audítora o zhodnosti
musí byť predložené ako originál alebo overená kópia tohto dokladu.

Minimálna požadovaná úroveň štandardov (ak je to uplatniteľné):
Minimálna požadovaná úroveň: Minimálny vyžadovaný ročný obrat
musí byť 150.000 EUR bez DPH (slovom: stopäťdesiattisíc EUR), za
roky 2010 a 2011 osobitne. Odôvodnenie primeranosti tejto
podmienky účasti je v súlade s ustanovením § 32 ods. 6 zákona o VO
a uchádzač obratom preukáže, že je schopný realizovať takéto
zadávané práce v rozsahu akom požaduje verejný obstarávateľ.

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 zrealizovaných prác rovnakého alebo
podobného charakteru ako je predmet zákazky. Spôsobilosť
preukazuje predložením zoznamu ním zrealizovaných prác (ďalej len
referencie) s dátumom realizácie za predchádzajúce tri roky
2009,2010 a 2011, osobitne za každý kalendárny rok s uvedením
názvu alebo obchodného mena zmluvného partnera, adresu jeho
sídla alebo miesto podnikania, rozsah realizovaných prác v m2
(zatepľovania), fakturovanej sumy, navýšenie ceny a dôvod
navýšenia, lehoty platnosti zmlúv, kontaktných osôb s tel. číslom u
ktorých je možné overiť uvedené údaje. Verejný obstarávateľ
požaduje, aby uchádzač za uvedené obdobie preukázal plnenie
minimálne troch zmlúv za obdobie rokov 2009, 2010 a 2011, Dôkaz o
plnení každej zmluvy zo zoznamu musí byť potvrdený zmluvným
partnerom 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) § 29 zákona o VO. Verejný
obstarávateľ požaduje, aby uchádzač bol držiteľom licencie na
zhotovovanie vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémov.
Ide o technické špecifikácie kontaktných tepelnoizolačných systémov,
ktorými sú buď európske technické osvedčenia (ETA), alebo národné
technické osvedčenia a nadväzujúce technologické postupy na
aplikáciu systémov. Odôvodnenie primeranosti tejto podmienky účasti
je v súlade s ustanovením § 32 ods. 6 zákona o VO a uchádzač
preukáže, že je spôsobilý vykonávať špeciálne stavebné práce,
ktorých kvalita, spolu s osvedčenými komponentmi tepelnoizolačného
systému garantuje projektované parametre a životnosť zateplenia.

Minimálna požadovaná úroveň štandardov (ak je to uplatniteľné):
Verejný obstarávateľ požaduje, aby uchádzač za uvedené obdobie



preukázal plnenie minimálne troch zmlúv za obdobie rokov 2009,
2010 a 2011, Dôkaz o plnení každej zmluvy zo zoznamu musí byť
potvrdený zmluvným partnerom 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.

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 
4969/2012

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

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

Dátum: 3. 8. 2012

Úhrada za súťažné podklady: Nie.

IV.2.3. Lehota na predkladanie ponúk

Dátum: 20. 8. 2012. Čas: 11.00 h. 

IV.2.4. Podmienky otvárania ponúk

Dátum: 21. 8. 2012. Čas: 09.30 h. 

Miesto: Mestský úrad v Pezinku, Radničné nám. 7, 902 01 Pezinok,
zasadačka na I. poschodí miestnosť č. 12

Osoby oprávnené zúčastniť sa na otváraní ponúk: Na otváraní obálok
s ponukami sa môže zúčastniť každý uchádzač, ktorý predložil
ponuku v lehote na predkladanie ponúk. Uchádzač môže byť
zastúpený osobou oprávnenou zúčastniť sa na otváraní obálok s
ponukami za uchádzača. Uchádzač (fyzická osoba), štatutárny orgán
alebo člen štatutárneho orgánu uchádzača (právnická osoba) sa
preukáže na otváraní obálok s ponukami preukazom totožnosti.
Poverený zástupca uchádzača sa preukáže preukazom totožnosti a
splnomocnením na zastupovanie.

ODDIEL VI. DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE 



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

VI.2. Ďalšie informácie 
Všetky náklady a výdavky spojené s účasťou vo verejnej súťaži
znášajú záujemcoviaúuchádzači v plnej výške bez akéhokoľvek
nároku voči verejnému obstarávateľovi bez ohľadu na výsledok
verejného obstarávania. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje možnosť
zrušenia použitého postupu zadávania zákazky v zmysle § 46 ods. 2
zák. č. 25/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov a zároveň neprijať
ani jednu ponuku z dôvodu, že ponuka presiahne čiastku 40.000 eur
bez DPH, alebo ak budú predložené ponuky neregulárne alebo inak
neprijateľné. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť
neukončenú súťaž, resp. neuzatvoriť zmluvu s úspešným
uchádzačom v prípade, ak nastanú okolnosti, ktoré v čase
uverejnenia výzvy nemohol predpokladať.

VI.3. Dátum odoslania tejto výzvy 
18. 7. 2012


