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VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY  
na zákazku s nízkou hodnotou 

 
podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov na : 
 
 

„Vypracovanie projektovej dokumentácie na rekonštru kciu detských ihrísk“ 
 
 

1) Identifikácia verejného obstarávate ľa:  
Názov: Mestská časť Bratislava - Ružinov 
Sídlo:   Mierová ul.21 
PSČ :   827 05 Bratislava 
Mesto/obec: Bratislava 
Štát : Slovenská republika 
IČO: 603 155 
Kontaktná osoba: Mgr. Alexandra Szökeová  
Telefón: +421 2 48 284 502, 0908 797 116 
e-mail : alexandra.szokeova@ruzinov.sk  
 

 
2) Typ zmluvy: 

     Objednávka 
 

3) Miesto a termín dodania: 
Mestská časť Bratislava – Ružinov. 
Termín dodania:  30.10.2016 

 
4) Predmet zákazky: 
Projektová dokumentácia s realizačnou podrobnosťou – realizačný projekt vrátane 
vizualizácií v rozsahu jedného celkového pohľadu zhora - z nadhľadu a dvoch pohľadov 
detailných. Súčasťou projektu bude aj alternatívny zjednodušený ideový návrh , ktorý 
bude slúžiť na odsúhlasenie koncepcie riešenia objednávateľom ešte pred začatím 
spracovania finálnej verzie požadovaného projektu.  

 
Projektovú dokumentáciu požadujeme v rozsahu § 9 vyhlášky č. 453/2000 Z.z.,  
ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona. 
 
Projektová dokumentácia bude vyhotovená v  6 ks kompletnej dokumentácie v tlačenej 
podobe,  vrátane rozpočtov, výkazov výmer a 1x kompletná dokumentácia na CD nosiči 
vo formáte  pdf, dwg a výkaz výmer v xls.  
 
Cena musí obsahovať všetky náklady spojené s prácami na zákazke: zhotovenie, 
doprava, konzultácie s verejným obstarávateľom, geodetické práce, práce jednotlivých 
profesistov a pod. 
 
Spracovateľ realizačného projektu a členovia projekčného tímu musia mať príslušné 
oprávnenia pre projektovú činnosť (odbornú spôsobilosť pre projektovanie stavieb v 
príslušnej oblasti) na požadovaný predmet obstarávania, t.j. architektúru, krajinnú 
architektúru, pozemné stavby a pod. 
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Časť 1. Projektová dokumentácia na rekonštrukciu detské ho ihriska Mileti čova II: 
Predmetom zákazky je vypracovanie  projektových podkladov a jednostupňovej 
projektovej dokumentácie na rekonštrukciu detského ihriska Mileti čova II  
v podrobnosti PD pre realizáciu stavby za účelom ohlásenia stavebných úprav 
a udržiavacích prác. Zámerom projektovej dokumentácie je zabezpečiť rekonštrukciu 
ihriska s cieľom zabezpečiť kvalitný, moderný a atraktívny priestor pre voľno časové 
aktivity najmä detí školského veku, dospievajúcich a dospelých osôb.  
 
Riešené územie sa nachádza v mestskej časti Bratislava – Ružinov, lokalita Ružová 
dolina, pozemok parc. č. 9384/36 k.ú. Nivy. Hranice riešeného územia sú znázornené na 
podklade katastrálnej mapy, viď. príloha č. 2. 
 
Odporúčaný minimálny rozsah realizačného projektu a jednotlivých stavebných objektov: 

         1. geodetické zameranie územia, overenie inžiniersk ych sietí  
- geodetické zameranie s podrobnosťou a rozsahom potrebným pre daný stupeň 
projektu  

 
2. Zjednodušený ideový návrh  
Bude vypracovaný za účelom získania jednoduchého grafického návrhu nového 
funkčno-priestorového členenia územia, na základe ktorého bude po konzultácií a 
schválení objednávateľom vypracovaný projekt.  
 
3. Architektúra – hracie a cvi čebné prvky, dopadové plochy, mobiliár  
 
4. Spevnené plochy, chodníky  
 
5. Zeleň – ošetrenie a sadové úpravy  
 
6. Vizualizácie  
- projektant spracuje vizualizáciu riešeného územia – v rozsahu jedného celkového 
pohľadu zhora - z nadhľadu a dvoch pohľadov detailných.  
 
7. Plán organizácie výstavby (POV)  
- plán organizácie výstavby bude súčasťou realizačného projektu  
- POV musí obsahovať dopravné trasy, zariadenie staveniska, potrebu a prípadné 
napojenie na zdroje energií počas výstavby, výpočet doby realizácie diela a pod.,    
- v prípade potreby je do POV potrebné okrem iného zapracovať aj spôsob ochrany 
existujúcich drevín pred mechanickým poškodením počas výstavby, pred zaťažením 
koreňov stromov pojazdom, parkovaním vozidiel, skladovaním stavebných materiálov a 
mechanizmov a pod.  
- do POV zapracovať aj oplotenie územia, lávky, prenosné dopravné značenia a pod., 
až do ukončenia vybudovania celého herného areálu vrátane častí zelene a zakladania 
trávnatých plôch, pričom je potrebné zohľadniť dĺžku koreniaceho procesu pri 
trávnikoch  

 
Rozsah projektovej dokumentácie:  
- technická správa, 
- technická dokumentácia navrhovaných prvkov,  
- vzorový priečny rez (pre spevnené plochy a pre dopadové plochy),  
- pozdĺžny profil,  
- celková situácia stavby, 
- situácia stavby na kópií z katastrálnej mapy 
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- položkový rozpočet, 
-  výkaz výmer. 
 
Časť 2. Projektová dokumentácia na rekonštrukciu detské ho ihriska Raketová: 
Predmetom zákazky je vypracovanie  projektových podkladov a jednostupňovej 
projektovej dokumentácie na rekonštrukciu detského ihriska Raketová  v podrobnosti 
PD pre realizáciu stavby za účelom ohlásenia stavebných úprav a udržiavacích prác. 
Zámerom projektovej dokumentácie je zabezpečiť rekonštrukciu ihriska s cieľom 
zabezpečiť kvalitný, moderný a atraktívny priestor pre voľno časové aktivity širokej 
skupiny obyvateľstva od detí predškolského veku, detí školského veku, dospievajúcich 
a dospelých osôb, vrátane fit zóny. Návrh má rešpektovať súčasné požiadavky detí 
a dospelých rezidentov na krátkodobé herné a oddychovo – rekreačné aktivity. 
 
Riešené územie sa nachádza v mestskej časti Bratislava – Ružinov, lokalita Ostredky, 
pozemok parc. č. 15697/10 k.ú. Ružinov. Hranice riešeného územia sú znázornené na 
podklade katastrálnej mapy, viď. príloha č. 3. 
 
Odporúčaný minimálny rozsah realizačného projektu a jednotlivých stavebných objektov: 
1. geodetické zameranie územia, overenie inžiniersk ych sietí  
- geodetické zameranie s podrobnosťou a rozsahom potrebným pre daný stupeň projektu  
 
2. Zjednodušený ideový návrh  
Bude vypracovaný za účelom získania jednoduchého grafického návrhu nového funkčno-
priestorového členenia územia, na základe ktorého bude po konzultácií a schválení 
objednávateľom vypracovaný projekt.  
 
3. Architektúra – hracie a cvi čebné prvky, dopadové plochy, mobiliár  
 
4. Spevnené plochy, chodníky, odvodnenie   
 
5. Zeleň – ošetrenie a sadové úpravy  
 
6. Vizualizácie  
- projektant spracuje vizualizáciu riešeného územia – v rozsahu jedného celkového 
pohľadu zhora - z nadhľadu a dvoch pohľadov detailných.  
 
7. Plán organizácie výstavby (POV)  
- plán organizácie výstavby bude súčasťou realizačného projektu  
- POV musí obsahovať dopravné trasy, zariadenie staveniska, potrebu a prípadné 
napojenie na zdroje energií počas výstavby, výpočet doby realizácie diela a pod.  
- v prípade potreby je do POV potrebné okrem iného zapracovať aj spôsob ochrany 
existujúcich drevín pred mechanickým poškodením počas výstavby, pred zaťažením 
koreňov stromov pojazdom, parkovaním vozidiel, skladovaním stavebných materiálov a 
mechanizmov a pod.  
- do POV zapracovať aj oplotenie územia, lávky, prenosné dopravné značenia a pod., až 
do ukončenia vybudovania celého herného areálu vrátane častí zelene a zakladania 
trávnatých plôch, pričom je potrebné zohľadniť dĺžku koreniaceho procesu pri trávnikoch  

 
Rozsah projektovej dokumentácie:  
- technická správa, 
- technická dokumentácia navrhovaných prvkov,  
- vzorový priečny rez (pre spevnené plochy a pre dopadové plochy),  
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- pozdĺžny profil,  
- celková situácia stavby, 
- situácia stavby na kópií z katastrálnej mapy 
- položkový rozpočet, 
-  výkaz výmer. 

 
 
 
5) Podmienky ú časti: požadované doklady odbornej spôsobilosti: 

Uchádzač preukáže, že je oprávnený uskutočňovať služby predmetu zákazky 
predložením výpisu z obchodného registra, živnostenského listu.  Kópiu osvedčenia 
o odbornej spôsobilosti projektanta, v zmysle zákona NR SR č. 138/1992 Z. z. v znení 
neskorších zmien a doplnkov, s originálom odtlačku pečiatky a podpisom odborne 
spôsobilej osoby. 
   

6) Hodnota celej zákazky bez DPH: 
Do 4 000,-€ bez DPH  

 
7) Možnos ť rozdelenie cenovej ponuky: 

Cenovú ponuku je možné rozdeliť. Uchádzač predloží ponuku na dodanie časti zákazky 
alebo celej zákazky, tak ako je uvedené v prílohe č. 1 „Návrh na plnenie kritérií“. 

 
8) Variantné riešenie: 

Variantné riešenia sa nepripúšťajú 
 

9) Obhliadka miesta a dodania predmetu zákazky  
Záujemcom sa odporúča vykonať obhliadku ihrísk na ktoré sa bude vyhotovovať 
projektová dokumentácia za účelom overenia skutkového stavu a získania 
potrebných informácií, ktoré sú nevyhnutné na prípravu a spracovanie ponuky. 
Obhliadku si vykoná záujemca individuálne. Výdaje, spojené s obhliadkou znáša 
v plnej miere záujemca. 

 
 10) Lehota na dodanie alebo dokon čenie predmetu zákazky: 

Do 30.10.2016 v zmysle bodu 3 tejto výzvy. 
 

11) Lehota na predkladanie cenových ponúk: 
Do 18.7.2016  do 10:00 hod. 
Ponuku s vyplnenou prílohou č. 1 a dokladmi požadovanými v bode 5, je potrebné 
doručiť,  poštou alebo osobne v zalepenej obálke. 
 
Označenie predmetu obálky: 
 „Cenová ponuka – projektová dokumentácia detské ihri ská“  
Adresa pre doručovanie poštou: 
Mestská časť Bratislava – Ružinov 
Mgr. Alexandra Szökeová 
Mierová 21, 827 05 Bratislava 
Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku. 
Cenová  ponuka  bude  obsahovať  cenu v EUR bez DPH, výška DPH, cena s DPH. Ak 
uchádzač nie je platca DPH túto skutočnosť výrazne vyznačí. 
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Cena musí obsahovať všetky náklady spojené s prácami na zákazke: zhotovenie, 
doprava, konzultácie s verejným obstarávateľom, geodetické práce, práce jednotlivých 
profesistov a pod. 

 
12) Zdroj finan čných prostriedkov a podmienky financovania 

Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtových prostriedkov verejného obstarávateľa 
formou bezhotovostného platobného styku. Lehota splatnosti faktúry je 30 dní odo dňa jej 
doručenia objednávateľovi. Verejný obstarávateľ zálohu neposkytuje.  

 
13) Kritéria na hodnotenie ponúk 

Najnižšia cena  v EUR vrátane DPH za dodanie celej zákazky uvedená v prílohe č. 1 
„Návrh na plnenie kritérií. 
Ponuky budú komisionálne vyhodnotené. 

 
14) Ďalšie informácie: 

14.1 Po úplnom vyhodnotení ponúk Verejný obstarávateľ úspešnému uchádzačovi 
oznámi, že jeho ponuku prijíma. Objednávku vystaví verejný obstarávateľ  
uchádzačovi ktorý ponúkne: 
a)  najnižšiu Celkovú cenu  za vypracovanie projektovej dokumentácie pre detské 

ihrisko Mieletičova II v EUR vrátane DPH.  
b) najnižšiu Celkovú cenu  za vypracovanie projektovej dokumentácie pre detské 

ihrisko Raketová v EUR vrátane DPH. 
14.2 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje neprijať neprimerane nízku cenu a osloví 

ďalších uchádzačov v poradí. 
14.3 Verejný obstarávateľ ostatným uchádzačom oznámi, že neuspeli s uvedením 

dôvodu a identifikáciu úspešného uchádzača. 
14.4. Lehota viazanosti je do 31.08.2016 

       Ďalšie informácie poskytne kontaktná osoba uvedená v bode 1. tejto výzvy. 

 
15) Dôvody pre zrušenie použitého postupu zadávania  zákazky  

Verejný obstarávateľ môže zrušiť použitý postup zadávania zákazky z nasledovných 
dôvodov:  
- nebude predložená ani jedna ponuka,  
- ani jeden uchádzač nesplní podmienky účasti,  
- ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať určeným minimálnym 

požiadavkám vo výzve na predkladanie ponúk,  
- ak ponuky presiahnu rozpočet verejného obstarávateľa  

- ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo toto verejné obstarávanie 
 
   
Príloha: 
č. 1 Návrh na plnenie kritérií 
č. 2 Hranice riešeného územia – detské ihrisko Miletičova II 
č. 3 Hranice riešeného územia – detské ihrisko Raketová 
 
 

 
 

    Dušan Pekár v.r. 
         starosta 
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Príloha č . 1 

Návrh na plnenie kritérií 
               

Verejný obstarávate ľ: 
Mestská časť Bratislava - Ružinov 
Mierová ul.21 
827 05 Bratislava 
 

Názov predmetu zákazky: „ Vypracovanie projektovej dokumentácie na 
rekonštrukciu detských ihrísk “  
 

              Obchodné meno uchádza ča: ............................................................ 
 
             adresa alebo sídlo uchádza ča: ............................................................ 
 

 
 
Návrh na plnenie kritérií 
 
Časť 1.  
Celková cena  za vypracovanie projektovej dokumentácie pre detské ihrisko Mieletičova II v 
EUR vrátane DPH................................... 
 
Časť 2.  
Celková cena  za vypracovanie projektovej dokumentácie pre detské ihrisko Raketova v 
EUR vrátane DPH................................... 
 
Pozn. Cena musí obsahovať všetky náklady spojené s prácami na zákazke: zhotovenie, 
doprava, konzultácie s verejným obstarávateľom, geodetické práce, práce jednotlivých 
profesistov a pod. 
 
 
 
V...................................... dňa................... 
     
                                                                          
                                                                                                                                                                         
                                                                

.................................................................................                                                              
   Podpis štatutárneho zástupcu uchádzača, pečiatka 
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Príloha č. 2 Hranice riešeného územia – detské ihrisko Miletičova II 
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Príloha č. 3 Hranice riešeného územia – detské ihrisko Raketová 
 

 


