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VÝZVA – na predloženie ponúk - podprahová zákazka 

 
podľa §§ 99 až 101  zákona č. 25/2006 Z z. o verejnom obstarávaní a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (v ďalšom len „zákon“) 
 

na vykonanie stavebných prác s názvom:  
„Modernizácia experimentálnej haly ÚMMS SAV,Dúbravs ká cesta 9, Bratislava“ 
 

1. Identifikácia verejného obstarávate ľa: 
 

Názov: Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV (ÚMMS SAV), organizácia 
riadená verejným právom, štátna príspevková organizácia 

Sídlo:  Račianska 75, 831 02  Bratislava 
IČO: 490 750  
Kontaktná osoba:  Ing. Vladimír Giba, CSc. 
Telefón:  02/49268 252, 0905 336 020  
E-mail:  ummsgiba@savba.sk                    
Web stránka ústavu: http://www.umms.sav.sk                 

 
2. Miesto uskuto čňovania stavebných prác:  

Experimentálna hala Ústavu materiálov a mechaniky strojov Slovenskej 
akadémie vied, Dúbravská cesta 9, areál SAV, Bratislava - Patrónka. 
 

3. Podrobný opis predmetu zákazky a jeho rozsah:  
je uvedený v súťažných podkladoch 

 
4. Predpokladaná doba výstavby: 4 mesiace 

 
5. Predpokladaný za čiatok výstavby: 1. 9. 2008 

 
6. Adresa pre získanie sú ťažných podkladov a doru čenie ponúk:  Ústav 

materiálov a mechaniky strojov SAV, Račianska 75, 831 02  Bratislava, 
2. posch., č. dv. 217  v pracovných dňoch od 8.00 do 14.00 hod. 
 

7. Lehota na predkladanie ponúk: do 14.7.2008 do 14.00 hod. 
 

8. Písomné ponuky žiadame doručiť poštou alebo osobne na hore uvedenú 
adresu. Za právne relevantne doručenú ponuku sa pokladá ponuka, ktorá 
bude doručená  na vyššie uvedenú adresu najneskôr do uvedeného času 
v posledný deň lehoty určenej na doručenie ponúk. Pri zasielaní poštou dátum 
v poštovej pečiatke  nie je rozhodujúci. 

 
9. Podmienky financovania: 

Predmet zákazky sa bude financovať zo štátneho rozpočtu formou 
bezhotovostného platobného styku v lehote splatnosti faktúry 30 kalendárnych 
dní odo dňa jej doručenia. 
  

10. Kritériá na hodnotenie ponúk:   najnižšia cena  
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11. Podmienky ú časti v sú ťaži:  
Záujemca o účasť v súťaži  musí preukázať splnenie týchto podmienok: 
 
Osobné postavenie   (§ 26 zákona) 
 
f) doklad o oprávnení podnikať- uskutočňovať stavebné práce 
 

 Finančné a ekonomické postavenie  ( § 27 zákona) 
 

a) vyjadrením banky alebo pobočky zahraničnej banky, ktorým môže byť 
prísľub banky alebo pobočky zahraničnej banky o poskytnutí úveru 

b) potvrdením o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone 
povolania alebo potvrdením o poistení zodpovednosti za škodu  
podnikateľa 

c) súvahou alebo výkazom o majetku a záväzkoch alebo údajmi z nich alebo 
d) prehľadom o celkovom obrate  alebo prehľadom o dosiahnutom  obrate 

v oblasti, ktorej sa predmet zákazky týka, za tri hospodárske roky, za ktoré 
sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti 

 
 
 Technická alebo odborná spôsobilos ť  ( § 28 zákona) 
  

a) zoznamom stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich 5 rokov 
doplneným potvrdeniami o uspokojivom vykonaní stavebných prác 
s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia prác podľa obchodných 
podmienok. Priemerný ročný obrat za uvedené obdobie musí byť väčší ako 
50 mil. Sk. Minimálne 25 % vykonaných zákaziek musí byť s cenou vyššou 
ako 4 mil. Sk (bez DPH) 

b) údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácii riadiacich 
zamestnancov, osobitne osôb zodpovedných za riadenie  stavebných prác 

c) údajmi o priemernom ročnom počte zamestnancov a o počte riadiacich 
zamestnancov za predchádzajúce 3 roky 

d) údajmi o strojovom a technickom vybavení, ktoré má uchádzač k dispozícii 
na uskutočnenie stavebných prác 

e) uvedením podielu plnenia zo zmluvy, ktorý má uchádzač v úmysle 
zabezpečiť subdodávateľom 

f) predložením oprávnenia na stavbu vyhradeného technického zariadenia – 
osobného výťahu alebo o spôsobe zabezpečenia týchto prác oprávneným 
subdodávateľom  

 
12. Obhliadka staveniska 4.7.2008 o 9.00 hod v predmetnej experimentálnej 

hale ÚMMS SAV, Dúbravská cesta 9, areál SAV, Bratislava 
 

13. Žiados ť o vysvetlenie  (súťažných podkladov) možno podať najneskôr 6 
pracovných  dní pred  uplynutím lehoty na predkladanie ponúk 

 
 Mgr. Rozália Boušková   Ing. František Siman čík, CSc. 
 odborne spôsobilá osoba                  riaditeľ ÚMMS  SAV  
 . číslo: H0075-097-2001              (za verejného obstarávateľa) 
 

 


