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Vestník č. 70/2022 - 16.03.2022

OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
Druh postupu: Verejná súťaž
Druh zákazky: Stavebné práce

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1)

I.3)

I.4)
I.5)

NÁZOV A ADRESY
Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát
Vnútroštátne identifikačné číslo: 00397687
Vazovova 5, 812 43 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Kód NUTS: SK0
Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Antónia Koprdová
Telefón: +421 257294535
Email: antonia.koprdova@stuba.sk
Fax: +421 257294326
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/1030/
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): http://www.stuba.sk
KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/434822
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
Adresa (URL): https://www.ezakazky.sk/stuba/index.cfm?module=customer&page=ShowProfile&ItemID=30164448&
Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Organizácia riadená verejným právom
HLAVNÁ ČINNOSŤ
Vzdelávanie

ODDIEL II: PREDMET
II.1)
II.1.1)

II.1.2)
II.1.3)
II.1.4)

II.1.5)
II.1.6)
II.2)
II.2.2)

ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
Názov:
„OBNOVA A MODERNIZÁCIA AULY AKADEMIKA BELLU SVF STU A PRIĽAHLÝCH PRIESTOROV“
Referenčné číslo: 8861/2021
Hlavný kód CPV
45000000-7
Druh zákazky
Práce
Stručný opis:
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác - Obnova a modernizácia auly Akademika Bellu Stavebnej fakulty
STU v Bratislave a priľahlých priestorov
Celková odhadovaná hodnota
2 494 403,65 EUR bez DPH
Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
OPIS
Dodatočné kódy CPV
45214420-0
45214410-7
45223100-7
45262500-6
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45310000-3
45312100-8
45331000-6
45432000-4
45421144-5
45442100-8
Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK0
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
STAVEBNÁ FAKULTA STU V BRATISLAVE, RADLINSKÉHO 11, 810 05 BRATISLAVA
II.2.4) Opis obstarávania:
- úprava podhľadu s vybudovaním lávky v strešnom medzi priestore pre servis inštalačných zariadení,
- úprava povrchov stien, nosných stĺpov a podlahy a vybudovanie vertikálneho tieniaceho systému (rolety) so zreteľom
na správne zabezpečenie distribúcie zvuku v priestore, vertikálny tieniaci systém
-úprava a modernizácia pódia s rečníckym pultom a sedačiek auditória,
-komplexná obnova vzduchotechnických rozvodov s novou kompaktnou klimatizačnou jednotkou napojenou na
jestvujúcu vykurovaciu sústavu budovy, vrátane búrania prestupov pre nové VZT rozvody v stenách a stropoch,
-modernizácia zdravotechnických rozvodov a zariadení, vnútorného požiarneho rozvodu so sústavou hadicových
navijakov,
-modernizácia umelého osvetlenia a vnútorných silnoprúdových a slaboprúdových rozvodov, napojenie technológií
riešeného objektu a inteligentná elektroinštalácia typu KNX (zbernicový systém pre riadenie budovy), vybudovanie
nového elektrického požiarneho systému (EPS) a hlasovej signalizácie požiaru (HSP) ,
-štruktúrovaná kabeláž a LAN pre audio a videoprojekciu s riadiacim systémom pre pripojenie koncových zariadení
Verejný obstarávateľ poskytuje záujemcom/uchádzačom všetky potrebné podklady k vypracovaniu ponuk, ktoré tvoria
neoddeliteľnú súčasť týchto súťažných podkladov a sú zverejnené a prístupné v profile verejného obstarávateľa
vedenom Úradom pre verejné obstarávanie a v elektronickom systéme e-Zákazky, vrátane projektovej dokumentácie
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
2 494 403,65 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
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Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13)INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: Advancing University Capacity and Competence in Research, Development and
Inovation
kód projektu: 313021X329
II.2.3)

ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1)Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských
alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti uvedené v § 32 ods. 1 zákona a preukázať
osobné postavenie podľa § 32 ods. 2 resp. 4 a 5 zákona.
Jej splnenie preukáže podľa § 32 ods. 2, resp. ods. 4, resp. ods. 5 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní,
ktorými sa preukazuje splnenie podmienok osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstarávaní.
Zapísanie v zozname hospodárskych subjektov, ktorý vedie Úrad pre verejné obstarávanie, oprávňuje uchádzača
preukázať vo verejnom obstarávaní splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1
písm. a) až f) a ods. 2, 4 a 5 zákona zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov podľa § 152 ods. 1 zákona o
verejnom obstarávaní.
Ak uchádzač nie je zapísaný v zozname hospodárskych subjektov, predkladá predmetné doklady v needitovateľnej
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forme vo formáte pdf resp. sken, podpísané elektronicky inštitúciou, ktorá potvrdenie vydala. Ak uchádzač predkladá
JED, predkladá tento doklad v needitovateľnej forme vo formáte pdf.
Verejný obstarávateľ vyžaduje v súlade s § 41 ods. 1 písm. b) zákona, aby navrhovaný subdodávateľ spĺňal podmienky
účasti týkajúce sa osobného postavenia a aby u neho neexistovali dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h)
a ods. 7 zákona; oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu sa preukazuje vo
vzťahu k tej časti predmetu zákazky alebo koncesie, ktorý má subdodávateľ plniť.
Ak ponuku predkladá skupina dodávateľov, preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich
sa osobného postavenia v zmysle § 32 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní, za každého člena skupiny
osobitne. Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti
predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.
Verejný obstarávateľ nebude postupovať v zmysle §32 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní, nakoľko
nie je orgánom verejnej moci a nie je tak oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy podľa
osobitného predpisu.
III.1.2)Ekonomické a finančné postavenie
III.1.3)Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Uchádzač musí na preukázanie technickej spôsobilosti a odbornej spôsobilosti
predložiť v ponuke:
Podľa §34 ods. 1 písm. b) zákona verejný obstarávateľ požaduje preukázať splnenie podmienky účasti zoznamom
stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien,
miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác; zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní
stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných 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 alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení,
doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené.
Podľa §34 ods. 3 zákona uchádzač alebo záujemca môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej
spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí
uchádzač alebo záujemca verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy alebo
koncesnej zmluvy bude skutočne používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej
spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Skutočnosť podľa druhej vety preukazuje záujemca alebo uchádzač písomnou
zmluvou uzavretou s osobou, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť
alebo odbornú spôsobilosť. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne svoje kapacity počas celého
trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej spôsobilosti alebo
odbornej spôsobilosti, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia a nesmú u nej
existovať dôvody na vylúčenie podľa §40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona; oprávnenie dodávať tovar,
uskutočňovať stavebné práce, alebo poskytovať službu preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, alebo
koncesie, na ktorú boli kapacity záujemcovi alebo uchádzačovi poskytnuté.
Verejný obstarávateľ za subdodávateľa považuje osobu podľa § 2 ods. 5 písm. e) ZoVO a osobu podľa § 2 ods. 1 písm.
a) bod 7 za splnenia podmienky uvedenej v § 2 ods. 1 zákona č. 315/2016 o registri partnerov verejného sektora v
platnom znení. Subdodávateľ musí byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora v zmysle zákona č. 315/2016 Z.
z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, ak mu takúto
povinnosť zákon ukladá.
Povinnosť preukázania reálnej dispozície kapacitami tretej osoby počas celého trvania zmluvného vzťahu potom
implikuje, že z tejto tretej osoby sa stane aj subdodávateľ.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Splnenie vyššie uvedeného uchádzač preukáže predložením zoznamu
zrealizovaných stavebných prác doplnený referenciami, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ
podľa zákona o verejnom obstarávaní, za predchádzajúcich päť (5) rokov od vyhlásenia verejného obstarávania,
potvrdzujúce uskutočnenú realizáciu stavebných prác rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky,
ktorou preukáže, že za rozhodné obdobie uskutočnil realizáciu stavebných prác v celkovej hodnote minimálne: 1 700
000,00 € bez DPH. Verejný obstarávateľ požaduje preukázanie realizácie stavebných prác v hodnote stanovenej
verejným obstarávateľom, pričom uvedená hodnota v EUR bez DPH je hodnotou minimálnou.
Pri prepočte inej meny na menu euro sa použije kurz Európskej centrálnej banky platný v deň odoslania tohto
oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania na uverejnenie.
Predmetné doklady uchádzač predkladá v needitovateľnej forme vo formáte pdf resp. sken originálneho dokumentu.
Verejný obstarávateľ požaduje preukázanie splnenia požiadavky podľa §34 ods.1 písm. b) predložením referencií
zrealizovaných stavebných prác rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky, t.j. uskutočnené
stavebné práce v rámci výstavby alebo rekonštrukcie pozemných stavieb rovnakého alebo podobného charakteru ako je
predmet zákazky. Verejný obstarávateľ umožňuje uchádzačovi predložiť referencie kumulatívne pričom kumulatívna
hodnota všetkých referencií za rozhodné obdobie nesmie byť nižšia ako 1 700 000,00 € bez DPH, pričom hodnota
minimálne jednej referencie musí byť v minimálnej hodnote 1.000 000,00 € bez DPH
Zo zoznamu zrealizovaných stavebných prác predloženého uchádzačom, musia vyplývať vyššie uvedené požiadavky a to
tak po formálnej ako aj obsahovej stránke (najmä: názov/obchodné meno, sídlo/miesto podnikania odberateľa, predmet
zmluvy/plnenia - stručný opis predmetu plnenia, hodnotu v EUR bez DPH, skutočná lehota dodania, kontaktná osoba za
odberateľa - meno, priezvisko, pozícia, aktuálne telefónne číslo, e-mail za účelom prípadného overenia predkladaných
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informácií).
Verejný obstarávateľ bude akceptovať zoznam zrealizovaných stavebných prác, s dodaním v tzv. rozhodnom období,
tzn. zrealizované stavebné práce za predchádzajúcich päť (5) rokov od vyhlásenia verejného obstarávania, t.j.
uskutočnené stavebné práce v rámci výstavby alebo rekonštrukcie pozemných stavieb rovnakého alebo podobného
charakteru ako je predmet zákazky.
Predloženie zoznamu úspešne zrealizovaných referenčných zákaziek/prác na práce rovnakého alebo podobného
charakteru ako je predmet zákazky, pričom minimálne jedna predložená referencia musí byť vo výške minimálne 1 000
000,00 € bez DPH za uvedené päťročné obdobie
za stavebné práce na bytových, resp. nebytových budovách zodpovedajúcich charakteru predmetu zákazky.
V prípade, ak budú v zmluvnej cene, resp. rozsahu stavebných prác, ktorými uchádzač preukazuje splnenie tejto
podmienky účasti zarátané aj iné stavebné práce, ktoré nebudú rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet
zákazky, uchádzač uvedie finančný objem v EUR bez DPH, resp. rozsah len už zrealizovaných stavebných prác (
uskutočnené stavebné práce v rámci výstavby alebo rekonštrukcie pozemných stavieb rovnakého alebo podobného
charakteru ako je predmet zákazky).
V prípade, ak stavebné práce, ktorými uchádzač preukazuje splnenie tejto podmienky účasti boli realizované členom
skupiny dodávateľov, resp. členom združenia alebo subdodávateľom, uchádzač vyčísli a započíta iba finančný objem v
EUR bez DPH, resp. rozsah zákazky realizovaný samotným členom skupiny dodávateľov, resp. členom združenia alebo
subdodávateľom .
Ak ponuku predkladá skupina dodávateľov, splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúce sa technickej
alebo odbornej spôsobilosti preukazuje spoločne. Skupina dodávateľov môže využiť technické a odborné kapacity
účastníkov skupiny dodávateľov alebo iných osôb podľa § 34 ods. 3.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3)Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky

ODDIEL IV: POSTUP
IV.1)
IV.1.1)
IV.1.8)
IV.2)
IV.2.2)
IV.2.4)
IV.2.6)
IV.2.7)

DRUH POSTUPU
Druh postupu
Verejná súťaž
Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Áno
ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 25.04.2022 09:00
Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 10.04.2023
Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 25.04.2022 10:00
Miesto: Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát, Vazovova 5, 812 43 Bratislava
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Na otváraní ponúk môže byť uchádzač zastúpený štatutárnym
orgánom alebo členom štatutárneho orgánu uchádzača alebo osobou splnomocnenou na jeho zastupovanie

ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1)
VI.2)
VI.3)

INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použijú sa elektronické platby
DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
Obstarávanie uskutočnenia stavebných prác prebehne postupom nadlimitnej zákazky v súlade s § 66 ods. 7 veta druhá.
Verejný obstarávateľ rozhodol, že po vyhodnotení ponúk na základe kritéria na vyhodnotenie ponúk podľa bodu II.2.5)
tohto oznámenia a zostavení poradia predložených ponúk, sa uskutoční vyhodnotenie ponuky uchádzača umiestneného
na prvom mieste v poradí podľa § 53 ZVO a následne vyhodnotenie splnenia podmienok účasti u tohto uchádzača podľa
§40 ZVO.
Podľa §38 ods. 1 písm. d) zákona si verejný obstarávateľ uplatňuje podmienku v zmysle §40 ods. 6 písm. g) zákona.
Verejný obstarávateľ vylúči z verejného obstarávania uchádzača alebo záujemcu, ak na základe dôveryhodných
informácií má dôvodné podozrenie, že uchádzač alebo záujemca uzavrel v danom verejnom obstarávaní s iným
hospodárskym subjektom dohodu narúšajúcu hospodársku súťaž, ak sa táto podmienka uvedie v oznámení o vyhlásení
verejného obstarávania.
Verejný obstarávateľ poskytuje súťažné podklady záujemcom prostredníctvom portálu www.ezakazky.sk v elektronickej
forme, kde budú súťažné podklady zverejnené po zverejnení Oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania a kde budú
zverejňované informácie v prípade potreby vysvetliť alebo doplniť súťažné podklady.
Komunikácia a výmena informácií vo verejnom obstarávaní sa uskutočňuje písomne, prostredníctvom elektronických
prostriedkov. Komunikácia vrátane doručovania pre účely tohto verejného obstarávania sa bude uskutočňovať
spôsobom určeným funkcionalitou elektronického nástroja eZakazky na portáli www.ezakazky.sk. Súťažné podklady
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VI.4)
VI.4.1)

VI.4.4)

VI.5)

budú každému záujemcovi k dispozícii na komunikačnom elektronickom portáli www.ezakazky.sk bez obmedzenia.
Spôsob vyžiadania a poskytnutia súťažných podkladov:
a) hospodársky subjekt zadá do internetového vyhľadávača elektronickú adresu www.ezakazky.sk,
b) klikne na názov zákazky
c) klikne na Žiadosť o účasť/o súťažné podklady
d) prihlási sa do systému nasledovným spôsobom:
d1) ak už hospodársky subjekt má v systéme zriadené konto prihlási sa priamo svojimi, už poskytnutými prihlasovacími
údajmi (v prípade zabudnutých prihlasovacích údajov zvolí možnosť zaslania prihlasovacích údajov elektronicky na
elektronickú adresu;
d2) ak ešte hospodársky subjekt nemá zriadené konto v systéme, klikne na Registrácia a postupuje podľa pokynov
uvedených pre registráciu v systéme priamo na internetovej stránke www.ezakazky.sk.
Záujemcovi budú sprístupnené súťažné podklady a všetky ďalšie dokumenty súvisiace so súťažnými podkladmi určené
verejným obstarávateľom pre vypracovanie ponuky v elektronickom systéme na elektronickej adrese www.ezakazky.sk.
Verejný obstarávateľ zverejní súťažné podklady aj prostredníctvom profilu verejného obstarávateľa v elektronickej
forme.
Verejný obstarávateľ pripúšťa komunikáciu so záujemcami a uchádzačmi vrátane predloženia ponuky v slovenskom
jazyku. Verejný obstarávateľ bude akceptovať komunikáciu zo strany záujemcov/uchádzačov aj v českom jazyku v
súlade s § 21 ods. 6 zákona
Verejný obstarávateľ nepoužije elektronickú aukciu v zmysle § 54 zákona.
Verejný obstarávateľ nepožaduje zloženie zábezpeky v zmysle § 46 zákona.
Verejný obstarávateľ upozorňuje na znenie §11 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a povinnosti
vyplývajúce zo zákona č. 315/2016 Z:z. zákon o registri partnerov verejného sektora vyplývajúce pre uchádzačov.
Všetky požadované dokumenty ponuky budú predložené v needitovateľnej forme vo formáte "pdf" resp. sken
originálneho dokumentu podpísaného oprávnenou osobou.
POSTUPY PRESKÚMANIA
Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98, 820 05 Bratislava
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98, 820 05 Bratislava
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
10.03.2022
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