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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.

Sociálna poisťovňa, ústredie
IČO: 30807484
29. augusta 8 a 10, 813 63 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Slovensko
Kontaktné miesto (miesta): Ul. 29. augusta 8 a 10, 813 63 Bratislava
Kontaktná osoba: Ing. Alžbeta Moravčíková
Telefón: +421 906171986
Email: alzbeta.moravcikova@socpoist.sk
Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL): http://www.socpoist.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)
Iný (špecifikujte): sociálne poistenie

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
Sociálna poisťovňa, pobočka Galanta- udržiavacie práce v plynovej kotolni
Druh zákazky a miesto uskutočňovania stavebných prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb
Stavebné práce
Hlavné stavenisko alebo miesto uskutočňovania stavebných prác: Sociálna poisťovňa, pobočka Galanta, Z. Kodálya
1629/48, 924 01 Galanta
NUTS kód:
SK021
Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov)
Predmetom zákazky sú udržiavacie práce v plynovej kotolni situovanej v prevádzkovej budove pobočky Sociálnej
poisťovne Galanta na základe projektovej dokumentácie, vypracovanej spoločnosťou VPÚ DECO Bratislava, a.s.
Bratislava, stanoviska Technickej inšpekcie SR k projektovej dokumentácii, vyjadrenia SPP distribúcia, a. s. Bratislava.
Spoločný slovník obstarávania (CPV)
Hlavný predmet
Hlavný slovník: 45331110-0
Množstvo alebo rozsah zákazky
Celkové množstvo alebo rozsah
Rozsah podľa projektovej dokumentácie vypracovanej spoločnosťou VPÚ DECO Bratislava, a.s. Bratislava.
Predpokladaná hodnota predmetu zákazky bez DPH
Hodnota: 50 000,0000 EUR
Trvanie zmluvy alebo lehota dodania
Obdobie: v dňoch (od zadania zákazky)
Zadajte hodnotu: 42

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

III.1.3.

Podmienky účasti
Osobné postavenie
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: 1.Uchádzač musí spĺňať
podmienky týkajúce sa osobného postavenia uvedené § 26 ods. 1 písm. f) zákona a preukáže ich dokladom podľa § 26
ods.2 písm. e) zákona
dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, resp. podľa § 26 ods. 4 a
5 zákona.
2.Uchádzač zapísaný v zozname podnikateľov pre verejné obstarávanie môže doklad v bode 1.1 nahradiť predložením
platného potvrdenia o zapísaní do zoznamu podnikateľov.
Technická alebo odborná spôsobilosť
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Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: 1. podľa § 28 ods. 1 písm.
b) zákona uchádzač podmienku účasti preukáže:
zoznamom stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov doplneným potvrdeniami o uspokojivom
vykonaní stavebných prác s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia prác a zhodnotenia uskutočnených prác podľa
obchodných podmienok, ak
- bol verejný obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí tento verejný obstarávateľ,
-bola iná osoba ako verejný obstarávateľ, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak to nie je možné, vyhlásením uchádzača
alebo záujemcu o ich uskutočnení .
Minimálna úroveň požadovaných štandardov k bodu 1:
Uchádzač predloží dôkaz o plnení zoznamom zákaziek rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov ( 2008, 2009, 2010, 2011 a 2012 ), s uvedením: názvu /obchodného
mena a čísla uchádzača, názvu/ obchodného mena a sídla odberateľa, predmetu zákazky, času plnenia zmluvy ( od - do
mesiac, rok), skutočne uhradenej čiastky v Eur bez DPH (ak platnosť zmluvy presahuje obdobie je potrebné v potvrdení
o plnení tejto zmluvy uviesť len cenu viažucu sa na požadované obdobie a predmet zákazky), mena, podpisu a kontaktu
na osobu odberateľa, u ktorej si možno overiť tieto údaje a vyhlásenia odberateľa o úspešnosti realizácie zmluvy.
Verejný obstarávateľ požaduje, aby finančný objem zoznamu stavebných prác bol spolu za uvedené obdobie ( 20082012) v hodnote min. 80 000 Eur bez DPH. Zoznam, resp. dôkaz o plnení ( podľa vzoru v prílohe B) musí byť podpísaný
uchádzačom, jeho štatutárnym orgánom alebo iným zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača
v záväzkových vzťahoch, v súlade s dokladom o oprávnení podnikať.

2. podľa § 28 ods. 1 písm. g) zákona uchádzač podmienku účasti preukáže :
údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácii riadiacich zamestnancov, osobitne zodpovedných za
riadenie stavebných prác alebo za poskytovanie služby
Minimálna požadovaná úroveň štandardov k bodu 2:
2.1oprávnenie vydané oprávnenou osobou (Technickou inšpekciou) podľa § 14 a § 15 zákona MPSVaR SR č. 124/2006
Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na
druh činnosti:
-odborné prehliadky a odborné skúšky plynových technických zariadení,
-opravu, rekonštrukciu a údržbu plynových technických zariadení
3 V prípade, že uchádzač na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti využije technické alebo odborné
kapacity inej osoby bude postupovať podľa § 28 ods.2 zákona.
Odôvodnenie podmienok účasti :
Podmienky účasti týkajúce osobného postavenia, technickej alebo odbornej spôsobilosti stanovuje verejný obstarávateľ
v súlade s ustanoveniami zákona č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní. Ich rozsah vyplynul z potreby zabezpečiť
spoľahlivého uchádzača, odborne a technicky kvalifikovaného, ktorý dokáže zabezpečiť predmet zákazky v požadovanej
a technicky zodpovedajúcej kvalite.
Vyhradené zákazky pre chránené dielne alebo chránené pracoviská: Nie

ODDIEL IV. POSTUP
IV.1.
IV.1.1.
IV.1.2.
IV.2.
IV.2.1.
IV.2.2.

IV.2.3.
IV.2.4.

Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Voľba: Najnižšia cena
Použije sa elektronická aukcia
Nie
Administratívne informácie
Evidenčné číslo spisu, ktoré pridelil verejný obstarávateľ/obstarávateľ
39704/2013-BA
Podmienky na získanie súťažných podkladov a doplňujúcich dokumentov
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady alebo o prístup k dokumentom
Dátum a čas: 18.09.2013 23:59
Úhrada za súťažné podklady
Uvedte: Nie
Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 19.09.2013 12:00
Podmienky otvárania ponúk
Dátum a čas: 19.09.2013 13:00
Miesto : Sociálna poisťovňa, Ul. 29. augusta 10, 813 63 Bratislava, zasadavia miestnosť na prízemí budovy.
Osoby oprávnené zúčastniť sa na otváraní ponúk : Verejný obstarávateľ umožňuje účasť na otváraní ponúk všetkým
uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk.
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ODDIEL VI. DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
VI.1.
VI.2.

Zákazka sa týka projektu /programu financovaného z fondov EÚ
Nie
Ďalšie doplňujúce informácie
1.Podlimitná zákazka sa realizuje ako elektronické verejné obstarávanie, prostredníctvom portálu EVO ( www.evo.gov.sk
), ktorého správcom je Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej len "portál EVO"). Portál EVO bude využitý pre on-line
odosielanie oznámení verejným obstarávateľom, pre poskytnutie súťažných podkladov pre záujemcov, pre komunikáciu
a vysvetlenie. Ponuka sa prostredníctvom portálu EVO nepredkladá.
2.Súťažné podklady budú prístupné iba zaregistrovaným záujemcom cez portál EVO. Verejný obstarávateľ upozorňuje
záujemcov, že v tomto verejnom obstarávaní neposkytne záujemcom súťažné podklady v písomnej podobe na základe
ich písomnej žiadosti . Ponuku môže predložiť uchádzač, ktorý si podal žiadosť o registráciu prostredníctvom portálu
EVO.
3. Ponuka sa predkladá len v listinnej forme, mimo systému EVO, v súlade so zverejnenou výzvou na predkladanie
ponúk a súťažnými podkladmi, v uzavretom obale doručenom osobne alebo poštovou zásielkou na adresu verejného
obstarávateľa.

VI.3.

4.Verejný obstarávateľ odporúča, aby sa záujemcovia zúčastnili obhliadky miesta dodania predmetu zákazky. Obhliadka
sa uskutoční dňa 6.9.2013 o 10,00 h so zrazom účastníkov v budove pobočky Sociálnej poisťovne Galanta, Z. Kodálya
1629/48, 924 01 Galanta. Účelom obhliadky je podrobné oboznámenie sa s miestom dodania predmetu zákazky s
podmienkami pre vyhotovenie stavebných prác, preverenie si skutkového stavu a získanie potrebných informácií na
prípravu ponuky tak, aby ich ponuka bola úplná a správna. Kontaktnou osobou pre obhliadku miesta dodania predmetu
zákazky je Ing. Anton Pančík, riaditeľ pobočky Galanta, tel.: 031/783417, e-mail: anton.pancik@socpoist.sk. Výdavky
spojené s obhliadkou miesta dodania predmetu zákazky idú na ťarchu záujemcu.
Dátum odoslania tejto výzvy
28.08.2013
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