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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.1.

I.2.
I.2.1.

Názov, adresy a kontaktné miesto (miesta)
Mestská časť Bratislava - Vrakuňa
IČO: 00603295
Šíravská 7, 821 07 Bratislava-Vrakuňa
Slovensko
Kontaktné miesto (miesta): Komárňanská 83, Bratislava
Kontaktná osoba: Marek Havaš
Telefón: +421 244250343
Email: obstaravanie@e-vo.sk
Fax: +421 244250343
Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL): http://www.vrakuna.sk
Ďalšie informácie možno získať na: inom mieste
Príloha A.I) Adresa a kontaktné miesto (miesta), na ktorých možno získať ďalšie informácie
E-VO, s.r.o.
IČO: 47197331
Komárňanská 83 , 821 02 Bratislava-Ružinov
Slovensko
Kontaktné miesto (miesta): Komárňanská 83
Kontaktná osoba: Adriana Čaládiová
Telefón: +421 244250343
Email: obstaravanie@e-vo.sk
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
RO - Regionálny alebo miestny orgán
Zatriedenie obstarávajúceho subjektu podľa zákona: § 6 ods. 1 písm. b)

ODDIEL II. PREDMET ZÁKAZKY
II.
II.1.

II.1.2.

II.1.3.

II.1.4.

II.1.5)
II.2.

OPIS
Názov zákazky
Vytvorenie integračného rozhrania a úprava informačného systému MČ Bratislava - Vrakuňa pre prepojenie na IIS
Bratislavy.
Druh zákazky a miesto uskutočňovania stavebných prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb
Služby
Kategória služby číslo
7
Hlavné miesto poskytovania služieb: Mestska cast Bratislava - Vrakuňa
NUTS kód:
SK010
Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov)
1.Predmetom zakazky je detailna analyza, navrh a implementacia MidOffice komponentov, BackOffice komponentov v
sulade s Prilohou c.3 Sutaznych podkladov Technicka dokumentacia pre projekt Elektronizacia sluzieb bratislavskej
samospravy odsek 2.3 Odporucania a zavery vysledkov analyzy pre navrh celoveho stavu vratane dodavky hardverovej
a softverovej infrastruktury suvisiacej s implementaciou tak aby informacny system MC Bratislava - Vrakuňa bol schopny
komunikovat s Integrovanym informacnym systemom Bratislavy (dalej IIS BA) a zabezpecil elektronicke spracovanie
definovanych sluzieb.
2 System zabezpeci integraciu elektronickych sluzieb MC Bratislava - Vrakuňa, do celkovej architektury IIS BA a
prostrednictvom neho aj komunikaciu s centralnymi registrami a Ustrednym portalom verejnej spravy.
Spoločný slovník obstarávania (CPV)
Hlavný predmet
Hlavný slovník: 72000000-5
Časti
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
Množstvo alebo rozsah zákazky
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II.2.1.
II.2.2.
II.3.

Celkové množstvo alebo rozsah
Uvedene v sutaznych podkladoch
Predpokladaná hodnota predmetu zákazky bez DPH
Hodnota: 38 010,0000 EUR
Trvanie zmluvy alebo lehota dodania
Obdobie: v dňoch (od zadania zákazky)
Zadajte hodnotu: 60

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

III.1.2.

III.1.3.

Podmienky účasti
Osobné postavenie
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: Vyzaduje sa splnenie
podmienok ucasti osobneho postavenia podla § 26 ods. 1 zakona c. 25/2006 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a
doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (zakon o verejnom obstaravani). Uchadzac preukazuje
splnenie podmienok ucasti vo verejnom obstaravani podla § 26 zakona o verejnom obstaravani v sulade s
ustanoveniami zakona o verejnom obstaravani a vykladovym stanoviskom c. 10/2013 k osobnemu postaveniu podla
zakona o verejnom obstaravani, uverejnenom na internetovej stranke Uradu pre verejne obstaravanie. V pripade
uchadzaca, ktoreho tvori skupina dodavatelov zucastnena vo verejnom obstaravani, sa pozaduje preukazanie splnenia
podmienok ucasti tykajucich sa osobneho postavenia za kazdeho clena skupiny osobitne. Splnenie podmienky ucasti
podla § 26 ods. 1
pism. f) zakona o verejnom obstaravani preukazuje clen skupiny len vo vztahu k tej casti predmetu
zakazky, ktoru ma zabezpecit. Odovodnenie primeranosti pouzitia kazdej urcenej podmienky ucasti podla § 26 zakona o
verejnom obstaravani vo vztahu k predmetu zakazky a potrebu jej zahrnutia medzi podmienky ucasti podla § 32 ods. 6
zakona o verejnom obstaravani: Podmienky ucasti na osobne postavenie vyplyvaju z § 26 a § 32 ods. 1 zakona o
verejnom obstaravani.
Ekonomické a finančné postavenie
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: Neuplatnuje sa.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov : Neuplatnuje sa.
Technická alebo odborná spôsobilosť
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: Podla § 28 ods. 1pism.a)
zakona o verejnom obstaravani: zoznamom dodavok tovaru alebo poskytnutych sluzieb za predchadzajuce tri roky
doplnenym potvrdeniami o kvalite dodania tovaru alebo poskytnutia sluzieb s uvedenim cien, lehot dodania a
odberatelov; ak odberatelom
1. bol verejny obstaravatel alebo obstaravatel podla tohto zakona, dokladom je referencia,
2. bola ina osoba ako verejny obstaravatel alebo obstaravatel podla tohto zakona, dokaz o plneni potvrdi odberatel; ak
take potvrdenie uchadzac alebo zaujemca nema k dispozicii, vyhlasenim uchadzaca alebo zaujemcu o ich dodani,
doplnenym dokladom, preukazujucim ich dodanie alebo zmluvny vztah, na zaklade ktoreho boli dodane.
2.) Uchadzac alebo zaujemca moze na preukazanie technickej sposobilosti alebo odbornej sposobilosti vyuzit technicke a
odborne kapacity inej osoby, bez ohladu na ich pravny vztah. V takomto pripade musi uchadzac verejnemu
obstaravatelovi alebo obstaravatelovi preukazat, ze pri plneni zmluvy bude moct realne disponovat s kapacitami osoby,
ktorej sposobilost vyuziva na preukazanie technickej sposobilosti alebo odbornej sposobilosti. Tuto skutocnost
preukazuje uchadzac pisomnou zmluvou uzavretou s touto osobou, obsahujucou zavazok osoby, ktorej technickymi a
odbornymi kapacitami mieni preukazat svoju technicku sposobilost alebo odbornu sposobilost, ze tato osoba poskytne
svoje kapacity pocas celeho trvania zmluvneho vztahu. Osoba, ktorej kapacity maju byt pouzite na preukazanie
technickej alebo odbornej sposobilosti musi splnat podmienky ucasti podla § 26 ods. 1 vo vztahu k tej casti predmetu
zakazky, na ktoru boli kapacity uchadzacovi poskytnute. Ak uchadzac preukazal technicku sposobilost alebo odbornu
sposobilost technickymi a odbornymi kapacitami inej osoby a pocas trvania zmluvy dojde k plneniu, ktoreho sa toto
preukazanie tyka, uchadzac je opravneny toto plnenie poskytnut len sam, alebo prostrednictvom tej osoby, pisomnou
zmluvou s ktorou toto postavenie preukazal; moznost zmeny subdodavatela tym nie je dotknuta.
3.)Skupina dodavatelov preukazuje splnenie podmienok ucasti - technicku alebo odbornu sposobilost, spolocne. Verejny
obstaravatel pozaduje predlozenie dokladov preukazujucich splnenie podmienok ucasti - technicku alebo odbornu
sposobilost, v originalnom vyhotoveni alebo ako uradne osvedcene kopie tychto dokladov.
4.) V pripade dokladov, ktore su vyjadrene v inej mene ako euro, je potrebne na prepocitanie tejto meny na euro pouzit
kurz Europskej centralnej banky (ECB), aktualny v posledny den v prislusnom kalendarnom roku, v ktorom doslo k
skutocnosti, rozhodujucej pre preukazanie splnenia predmetnej podmienky ucasti, t. j. v ktorom sa referencia
realizovala. Doklady, ktorymi uchadzac preukazuje splnenie podmienok ucasti, ktore su vyjadrene v inej mene ako euro,
uchadzac predlozi v povodnej mene a v mene euro.
5.) Podla § 32 ods. 11 zakona o verejnom obstaravani splnenie podmienok ucasti mozno preukazat cestnym vyhlasenim
uchadzaca, pricom doklady, preukazujuce splnenie podmienok ucasti predklada verejnemu obstaravatelovi uspesny
uchadzac podla § 44 ods. 1 zakona o verejnom obstaravani v case a sposobom, urcenym verejnym obstaravatelom.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov : K bodu III.1.3.1.) Zoznamom musi uchadzac preukazat, ze za
predchadzajuce tri roky poskytoval sluzby rovnakeho alebo obdobneho charakteru ako je pozadovany predmet zakazky,
pricom ich celkovy objem za predchadzajuce tri roky bol minimalny 39 000, 00 EUR bez DPH. Za predchadzajuce 3 roky
sa pre ucely tejto zakazky povazuju 3 roky predchadzajuce dnu, ktory je poslednym dnom, pred dnom lehoty na
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predkladanie ponuk. Verejny obstaravatel pozaduje predlozenie zoznamu, ktory musi obsahovat minimalne udaje podla
§ 28 ods. 1 pism. a) zakona o verejnom obstaravani doplneneho o referencie obsahujuce udaje podla § 9a ods. 2 pism.
a), b), c), d) a g) zakona o verejnom obstaravani.
Odovodnenie primeranosti urcenej podmienky ucasti vo vztahu k predmetu zakazky podla § 32 ods. 6 zakona o
verejnom obstaravani: Ucelom poziadavky na predlozenie zoznamu poskytovanych sluzieb v predchadzajucom obdobi,
ako jednej z podmienok ucasti tykajucej sa technickej a odbornej sposobilosti, ako aj minimalnej pozadovanej urovne
standardov, je najma preukazanie skutocnosti, ci mal uchadzac v tomto obdobi dostatocnu materialnu, technicku a
III.1.2. III.1.3.
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personalnu vybavenost, ci je spolahlivy a sposobily zrealizovat predmet zakazky. Minimalna uroven standardov bola
verejnym obstaravatelom stanovena primerane k rozsahu a charakteru predmetu zakazky, ktory je predmetom zakazky.
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
ISS02/2015
Podmienky na získanie súťažných podkladov a doplňujúcich dokumentov
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady alebo o prístup k dokumentom
Dátum a čas: 24.06.2015 09:00
Úhrada za súťažné podklady
Uveďte: Nie
Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 24.06.2015 09:00
Podmienky otvárania ponúk
Dátum a čas: 24.06.2015 11:00
Miesto : E-VO, s.r.o., Komarnanska 83, 821 08 BratislavaE-VO, s.r.o., Komarnanska 83, 821 08 Bratislava
Osoby opravnene zucastnit sa na otvarani ponuk : Na otvarani ponuk sa mozu zucastnit uchadzaci, ktori predlozili
ponuky. Na otvarani ponuk moze byt uchadzac zastupeny statutarnym organom alebo clenom statutarneho organu
uchadzaca alebo osobou splnomocnenou uchadzacom na jeho zastupovanie.Uchadzac (fyzicka osoba), statutarny organ
alebo clen statutarneho organu uchadzaca (pravnicka osoba), sa preukaze na otvarani ponuk preukazom totoznosti a
vypisom z obchodneho registra alebo zivnostenskym listom. Povereny zastupca uchadzaca sa preukaze preukazom
totoznosti a splnomocnenim na zastupovanie.
Osoby oprávnené zúčastniť sa na otváraní ponúk : E-VO, s.r.o., Komarnanska 83, 821 08 Bratislava
Osoby opravnene zucastnit sa na otvarani ponuk : Na otvarani ponuk sa mozu zucastnit uchadzaci, ktori predlozili
ponuky. Na otvarani ponuk moze byt uchadzac zastupeny statutarnym organom alebo clenom statutarneho organu
uchadzaca alebo osobou splnomocnenou uchadzacom na jeho zastupovanie.Uchadzac (fyzicka osoba), statutarny organ
alebo clen statutarneho organu uchadzaca (pravnicka osoba), sa preukaze na otvarani ponuk preukazom totoznosti a
vypisom z obchodneho registra alebo zivnostenskym listom. Povereny zastupca uchadzaca sa preukaze preukazom
totoznosti a splnomocnenim na zastupovanie.

ODDIEL VI. DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
VI.1.

VI.2.

VI.3.

Zákazka sa týka projektu /programu financovaného z fondov EÚ
Áno
Operacny program: Bratislavsky kraj; Spolufinancovany fondom: Europsky fond regionalneho rozvoja; Prioritna os: 2Vedomostna ekonomika; Opatrenie: 2.2 Informatizacia spolocnosti.
Ďalšie doplňujúce informácie
1. Sutazne podklady su uverejnene v profile verejneho obstaravatela na stranke Uradu pre verejne obstaravanie, odkial
si ich moze zaujemca stiahnut. Verejny obstaravatel odporuca zaujemcom po stiahnuti SP nasledne zaslat elektronicky
ziadost o zaregistrovanie do zoznamu zaujemcov na adresu: E-VO, s.r.o., Komarnanska 83, Bratislava obstaravanie@evo.sk , s uvedenim kontaktnych udajov na ktore bude zaujemcovi zaslane pripadne vysvetlenie SP
2. Uchadzac je povinny v casti ponuk oznacenych ako Ostatne, predlozit verejnemu obstaravatelovi v originali, alebo v
uradne overenej kopii zmluvu o buducej zmluve o spolupraci, alebo riadnu zmluvu o spolupraci, deklarujucu existujuci
resp. buduci existujuci vztah medzi tvorcom existujuceho nosneho informacneho systemu integrovaneho na urade (IS
SAMO).
Dátum odoslania tejto výzvy
02.06.2015
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