
 

 

  
                    Mestská časť Bratislava – Ružinov  

Mierová 21, 827 05 Bratislava 212 
 

 

 
 
 

 
 

  
VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY  

podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon) na 

 

Spracovanie územnoplánovacej dokumentácie Územný pl án zóny Cvernovka  
v MČ Bratislava – Ružinov 

 
1. Identifikácia verejného obstarávate ľa: 

Názov: Mestská časť Bratislava - Ružinov 
Sídlo: Mierová ul. č. 21 
PSČ: 827 05   
Mesto/obec: Bratislava   
Štát: Slovenská republika  
IČO: 603 155 
Telefón: +421 2 48 284 221 
Kontaktná osoba: Ing. arch. Jozef Polgáry 
e-mail: jozef.polgary@ruzinov.sk. 

 
2. Typ zmluvy 

Zmluva o dielo podľa Obchodného zákonníka 
 
3. Miesto dodania predmetu zákazky: 

Mestská časť Bratislava – Ružinov 
 
4. Podrobný popis predmetu zákazky a jeho rozsah: 

Spracovanie územnoplánovacej dokumentácie zóny, názov: Územný plán zóny Cvernovka 
v MČ Bratislava – Ružinov (ďalej len „ÚPN-Z Cvernovka“), hranice riešeného územia ÚPN-Z 
Cvernovka v k. ú. Nivy sú vymedzené ulicami: 

 
- zo severu Páričkovou ulicou a Dulovo námestie, 
- z východu Košickou ulicou, 
- z juhu ul. Mlynské Nivy 
- zo západu Svätoplukovou ulicou.  

 
Stručná charakteristika územia v zmysle ÚPN hl. mesta SR Bratislavy z r. 2007 v znení zmien 
a doplnkov, kód J 501 – Zmiešané územia bývania a občianska vybavenosť (max. 
IPP=2,7), kód M 201 – OV celomestského a nadmestského významu (max. IPP=3,6); územie 
pre vypracovanie územnoplánovacej dokumentácie zóny v zmysle § 17 zákona č 50/1976 Zb. 
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku s rozsahom zodpovedajúcim § 12, § 13 a § 23 
stavebného zákona a obsahom podľa § 13  vyhlášky MŽP SR č. 55/2001 Z. z. o ÚPP a ÚPD, 
t. j. s predpokladaným rozsahom zákazky: 
 
1. Prieskumy a rozbory ÚPN-Z Cvernovka (ďalej len “P+R Cvernovka“) 
 
1.1. textová časť (s dôrazom na súhrn problémov) 
1.2. tabuľková časť 
1.2.1. prieskum (stav – aktuálne údaje P+R Cvernovka) 
1.2.2. rozbor (suma kvantitatívnych údajov) 
1.3. grafická časť (na formátoch A3 s čitateľným zobrazením) 
1.3.1. širšie vzťahy (sídlo – zóna ) 
1.3.2. súhrnný problémový výkres 
1.3.3. výkres súčasných stretov záujmov v území 
1.3.4. stav územno-technických vzťahov – výkres 

 



1.3.5. analýza stavu urbanisticko-architektonickej kvality prostredia – výkres 
 
2. Koncept riešenia ÚPN – Z Cvernovka 
 
2.1. komplexné urbanistické riešenie územia (2 varianty zhodného rozsahu, M 1:1000) 
2.1.1. širšie vzťahy v M 1:5000 alt. (M 1:2000) 
2.1.2. komplexný výkres 2x  M 1:1000 (funkčné a priestorové usporiadanie) 
2.1.3. výkres regulačných celkov so zjednodušeným návrhom regulácie (M 1:1000) 
2.1.4. výkres dopravnej a technickej vybavenosti 2x M 1:2000 
2.2. pomocné výkresy (prezentovanie rozdielu návrhov, max. 2 ks v M 1:2000) 
 
3. Návrh ÚPN – Z Cvernovka (širšie vzťahy M 1:2000, návrh M 1:1000) 
 
3.1. širšie vzťahy 
3.1.1. hranice riešeného územia 
3.1.2. limity pre využitie územia 
3.1.3. koordinácia súčasnej a navrhovanej dopravnej a technickej vybavenosti 
3.1.4. ochrana prírody, regulácie mestskej zelene a kultúrno-historické väzby 
3.2. výkres komplexného urbanistického návrhu riešeného územia 
3.3. výkres verejnej dopravnej a technickej vybavenosti s vyznačením vstupov / vjazdov 
3.4. hlavné výkresy 
3.4.1. priestorová a funkčná regulácia  
3.4.2. regulácia dopravy (statická, dynamická) 
3.4.3. vymedzenie jednotlivých regulovaných priestorov, regulačné údaje / ukazovatele (IZP, 

IPP, KZ atď.), zastavovacie a regulačné podmienky, regulačné čiary, určenie 
pozemkov a ich častí pre verejnoprospešné stavby, pamiatkovo chránené objekty 

3.4.4. doložka civilnej ochrany 
3.4.5. špecifická regulácia pamiatkovo chránených objektov 
 
4. Čistopis ÚPN – Z Cvernovka 
 
4.1. textová časť 
4.2. grafická časť 
4.2.1. výkresy /plány smerné 
4.2.2. záväzná časť výkresovej dokumentácie 

 
Dokumentácia bude spracovaná v slovenskom jazyku a odovzdaná v šiestich súpravách ÚPD 
v tlačenej podobe a v elektronickej podobe vo formáte .pdf a .doc na CD alebo DVD nosiči. 
 
5. Konzultácia: 

Konzultácia sa uskutoční na základe požiadavky záujemcu. 
Požiadavky na konzultáciu zasielajte na e-mailovú adresu:  jozef.polgary@ruzinov.sk.  
 

6. Doplňujúce informácie : 
Pre doplnenie informácii potrebných na spracovanie návrhu cenovej ponuky verejný 
obstarávateľ odporúča, aby sa záujemca zúčastnil konzultácie. 
 
Náklady spojené s konzultáciou znáša v plnej výške uchádza č.  

7. Uplynutie lehoty na predkladanie ponúk.  
dňa 16.06.2014  do  9.00 hod. 
Ponuky doručovať na e-mailovú adresu: jozef.polgary@ruzinov.sk 

 
8. Lehota na dodanie predmetu zákazky: 

Do 18 mesiacov od uzatvorenia zmluvy 
 
9. Kritéria na hodnotenie ponúk: 
 

Cena za spracovanie územnoplánovacej dokumentácie Ú zemný plán zóny Cvernovka 
v MČ Bratislava – Ružinov € s DPH. 



 
Cena za dodanie predmetu zákazky musí obsahovať všetky náklady spojené s dodaním 
zákazky v požadovanej kvalite a rozsahu.  

 
10. Požadované doklady 

Odborná spôsobilosť: autorizovaný architekt oprávnený podľa § 4 písm. c) zákona SNR č. 
138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch, v 
znení neskorších predpisov (t. j. člen Slovenskej komory architektov resp. hosťujúci architekt 
s kvalifikáciou uznanou podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2005/36/ES o 
uznávaní odborných kvalifikácií, s priznaním odbornej kvalifikácie v Slovenskej republike, 
alebo uznaním odbornej kvalifikácie získanej v inom členskom štáte Európskej únie). 
Uchádzač predloží fotokópiu autorizačného osvedčenia označenú originálom autorizačnej 
pečiatky. 

 
11. Ďalšie informácie:  

 
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neuzatvoriť zmluvu so žiadnym uchádzačom a 
postup zadávania predmetu zákazky prieskumom trhu zrušiť, ak: 

- nebude predložená ani jedna ponuka, 
- uchádzač nesplní podmienky účasti, 
- predložená ponuka nebude zodpovedať určeným požiadavkám, 
- ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo toto verejné obstarávanie. 
 

O zrušení postupu budú uchádzači informovaní. 
Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtových prostriedkov obstarávateľa formou 
bezhotovostného platobného styku. Lehota splatnosti faktúry je do 30 dní odo dňa jej 
doručenia. Verejný obstarávateľ zálohu neposkytuje.  

 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                             Dušan Pekár, v. r. 
                                                                                                                 starosta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Príloha č. 1 Návrh na plnenie kritérií  
 

NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIÍ 
 
Identifikácia uchádza ča (výplní uchádzač) 
 
a) Názov alebo obchodné meno uchádzača: 
 
 
b) Adresa sídlo alebo miesta podnikania: 
 
 
c) e-mail:                                                               tel. :  
 
 
d) IČO:                                                                  DIČ: 
 
 
e) Plnenie kritérií určených obstarávateľom na vyhodnotenie ponuky za spracovanie 

územnoplánovacej dokumentácie Územný plán zóny Cver novka v M Č Bratislava – 
Ružinov € s DPH “  

 
1) Cena za spracovanie územnoplánovacej dokumentácie Územný pl án zóny Cvernovka 
v MČ Bratislava – Ružinov v € s DPH  

 
 

Navrhovaná zmluvná 
cena bez DPH 20%  DPH 

Navrhovaná 
zmluvná cena 
vrátane DPH 

   
 
Ak uchádzač nie je platiteľom DPH v ponuke na to upozorní. 
 

 
 
 
   
_______________  dňa _______ 2014      
         
 

 .....................................................................
  

podpis štatutárneho orgánu uchádzača 
alebo 

člena štatutárneho orgánu alebo iného 
zástupcu uchádzača, oprávneného 

konať v mene uchádzača 


