03874 - WYP
Vestník č. 102/2011 - 26.5.2011
Druh zákazky: Stavebné práce.

ODDIEL I. VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ/OBSTARÁVATEĽ
Názov, adresy a kontaktné miesto (miesta)
Úradný názov: Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
IČO: 30844878
Poštová adresa: Priemyselná 2
PSČ: 82473
Mesto/obec: Bratislava-Ružinov
Štát: Slovenská republika
Kontaktné miesto (miesta): Najvyšší kontrolný úrad SR, Priemyselná 2, 824 73 Bratislava
Kontaktná osoba: Ing. Pavel Bordáč
Mobil: +421 918765116
Telefón: +421 250114509
Fax: +421 255562490
E-mail: pavel.bordac@nku.gov.sk
Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL): http://nku.gov.sk
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): http://nku.gov.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
Druh verejného obstarávateľa/obstarávateľa
I.2.1.
Ministerstvo alebo iný štátny orgán vrátane jeho regionálnych alebo miestnych útvarov
Zatriedenie obstarávajúceho subjektu podľa zákona:
§ 6 ods. 1 písm. a).
I.1.

ODDIEL II. PREDMET ZÁKAZKY
II.1.

Opis
Názov zákazky
II.1.1.
Klimatizácia AB NKÚ SR Bratislava
Druh zákazky a miesto uskutočňovania stavebných prác, dodania tovarov alebo
II.1.2. poskytovania služieb
a) Stavebné práce.
a)
Stavebné práce
Hlavné stavenisko alebo miesto uskutočňovania stavebných prác: Administratívna budova
NKÚ SR, Priemyselná 2, 824 73 Bratislava
b)
Tovary
c)
Služby
NUTS kód:
SK01.
II.1.3. Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov)
Vypracovanie realizačného projektu elektroinštalácie a klimatizácie, realizácia
elektroinštalačných prác, vrátane dodania a montáže rozvádzačov, dodávka vonkajších a
vnútorných klimatizačných jednotiek, ich inštalácia, sprevádzkovanie, vykonanie
východiskových revízií a meraní v suteréne - 6. poschodí administratívnej budovy Najvyššieho
kontrolného úradu Slovenskej republiky, Priemyselná 2, 824 73 Bratislava - Ružinov

II.1.4. Spoločný slovník obstarávania (CPV)
Hlavný predmet
Hlavný slovník: 45331220-4.
II.2. Množstvo alebo rozsah zákazky
II.2.1. Celkové množstvo alebo rozsah
1 ucelená zákazka
II.2.2 Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:
Hodnota: 105000,0000 EUR
II.3. Trvanie zmluvy alebo lehota dodania
Obdobie: v mesiacoch (od uzatvorenia zmluvy) .
Hodnota: 3

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:
1.1.1 Uchádzač musí preukázať splnenie podmienok účasti uvedených v §26 ods. 1 zákona
o verejnom obstarávaní. 1.1.2 Ich splnenie preukáže podľa §26 ods. 2, resp. ods. 3 a ods. 4
zákona o verejnom obstarávaní predložením originálnych dokladov alebo ich úradne
osvedčených fotokópií. 1.1.3 Uchádzač môže splnenie podmienok preukázať tiež predložením
potvrdenia úradu podľa §128 zákona o verejnom obstarávaní. 1.1.4 Uchádzač predloží čestné
vyhlásenie o pravdivosti a úplnosti všetkých predložených dokladov a údajov podpísané
štatutárnym zástupcom uchádzača alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača
v záväzkových vzťahoch, v prípade skupiny musí byť podpísané štatutárnym zástupcom
každého člena skupiny alebo osobou oprávnenou konať za člena skupiny.
III.1.2. Ekonomické a finančné postavenie
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti:
Uchádzač musí spĺňať nasledujúce podmienky účasti uvedené v §27 dos. 1 zákona o verejnom
obstarávaní a preukáže ich predložením týchto originálnych dokladov alebo ich úradne
overených kópií: 1.2.1 Potvrdením o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone
povolania (prevádzkovou činnosťou) v rozsahu poistného krytia min. 150 tis. EUR alebo
potvrdením o poistení zodpovednosti za škodu podnikateľa, 1.2.2 Vyjadrením banky
o solventnosti klienta - (všetkých bánk, kde má vedené účty) o tom, že ku dňu vystavenia
vyjadrenia (nie staršieho ako 1 mesiac pred lehotou predloženia ponuky), že ku dňu vyjadrenia
nie je v nepovolenom debete, v prípade splácania úveru dodržuje splátkový kalendár a jeho
bežný účet nebol v posledných 12 mesiacoch predmetom exekúcie, 1.2.3 Výkazom ziskov a
strát, resp. výkazom o príjmoch a výdavkov u FO za posledné dve zdaňovacie obdobia (r.
2009 a 2010) doložené fotokópiou výkazov potvrdených miestne príslušným daňovým
úradom.
III.1.3. Technická alebo odborná spôsobilosť
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti:
Uchádzač musí spĺňať nasledujúce podmienky účasti uvedené v §28 zákona o verejnom
obstarávaní a preukáže ich predložením týchto originálnych dokladov alebo ich úradne
overených kópií, ktorými preukazuje svoju technickú spôsobilosť: 1.3.1 Vyhlásenie
uchádzača, že má k dispozícii prostriedky, strojové, technické vybavenie a odborný personál
potrebný na plnenie predmetu zmluvy, 1.3.2 Uchádzačom podpísaný zoznam referencií
v tabuľkovej forme o realizovaných podobných zákazkách v oblasti elektroinštalačných prác,
inštalácií klimatizácie, resp. vykurovania, vzduchotechniky alebo mraziarenských zariadení
za posledné 2-3 roky v počte minimálne 3 s hodnotou nad 100 tis. EUR bez DPH. Zoznam
bude obsahovať: názov odberateľa, jeho sídlo, názov prác/dodávok, obdobie realizácie,
hodnota prác/dodávok, referencie - kontaktnú osobu a tel. číslo, príp. e-mailovú adresu, kde je
možné údaje overiť
III.1.4. 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
Najnižšia cena.
Použije sa elektronická aukcia
Nie.
Administratívne informácie
Evidenčné číslo spisu, ktoré pridelil verejný obstarávateľ/obstarávateľ
Z-003513/2011/2014/BPD
Podmienky na získanie súťažných podkladov a doplňujúcich dokumentov
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady alebo o prístup k dokumentom
Dátum: 30.5. 2011
Úhrada za súťažné podklady: Nie.
Lehota na predkladanie ponúk
Dátum: 16. 6. 2011
Podmienky otvárania ponúk
Dátum: 16. 6. 2011
Miesto: Najvyšší kontrolný úrad SR, Priemyselná 2, 824 73 Bratislava, rokovacia miestnosť č.
2, 7. poschodie.
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 zástupca 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, ktoré odovzdá verejnému obstarávateľovi.

ODDIEL VI. DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
Zákazka sa týka projektu /programu financovaného z fondov EÚ
Nie.
VI.2. Ďalšie informácie
Dátum odoslania tejto výzvy
VI.3.
24. 5. 2011
VI.1.

