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VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK 
 

pre zákazku podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

 
 

1. Identifikácia verejného obstarávate ľa 

Názov:   Materská škola Prešovská 
Sídlo:  Prešovská  28  
PSČ :  821 08 Bratislava 
Mesto/obec: Bratislava 
IČO:   31786987 
Zastúpený: 
vo veciach zmluvných: Mgr. Iveta Brodzianská,  tel.: 0917346244 

e-mail: riaditelka.mspresovska@gmail.com 
 vo veciach technických: Ing. Jana Jurkovičová, tel.: 0908 797 128 

e-mail:  jana.jurkovicova@ruzinov.sk 
  

2. Názov predmetu zákazky: Bezbariérový vstup a zmena dispozície interiéru v detských 
jasliach na Palkovičovej ulici v Bratislave.  

3. Spolo čný slovník obstarávania (CPV kód): 71200000-0 architektonické a súvisiace 
služby 

4. Opis predmetu zákazky:  

Predmetom zákazky  je poskytnutie služby – Projektová dokumentácia, inžinierska 
činnosť  a autorský dohľad -  Riešenie bezbariérovosti objektu, stavebné úpravy súvisiace 
s navýšením počtu tried v objekte a súvisiace dispozičné zmeny interiéru pre splnenie 
podmienok vyplývajúcich z legislatívy.  
 
Projektová dokumentácia v rozsahu § 9 vyhlášky č.453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú 
niektoré ustanovenia Zákona č. 50/1976 Zb. Zákon o územnom plánovaní a stavebnom 
poriadku (stavebný zákon). Požadujeme zapracovanie stanovísk dotknutých orgánov do 
projektovej dokumentácie. Zohľadniť treba najmä hygienické požiadavky z vyhlášky MZ 
SR č. 527/2007 Z. z. o požiadavkách na zariadenia pre deti a mládež, stavebné 
požiadavky z  vyhlášky MŽP č. 532/2002 Z.z. o všeobecných technických požiadavkách 
na výstavbu. 
V projektovej dokumentácii musia byť zohľadnené všetky podmienky a predpisy uvedené 
v Zákone č. 40/2017 Z.z.,  zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 448/2008 Z. z. o 
sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom 
podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších 
predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a 
rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov. 
 

Projektová  dokumentácia bude vyhotovená v 6 vyhotoveniach v tlačenej forme, 
Rozpočet s  výkazom  výmer, zadanie s výkazom výmer  1 krát a  kompletná 
dokumentácia na CD nosiči vo formáte pdf, dwg a rozpočet a zadanie  v xls. 

Obsah projektovej dokumentácie: 
            - súhrnná , sprievodná a technická správa 
  - celková situácia stavby 

- protipožiarne zabezpečenie stavby 
            - stavebná časť 
            - statika a konštrukčná časť 



  

 

 2 

  - elektroinštalácia 
  - zdravotechnika, riešiť nové rozvody TUV a SV 
  - ústredné vykurovanie  
            - projekt organizácie výstavby 
            - rozpočet jednotlivých položiek s výkazom výmer 
  - zadanie 

Riešenie je potrebné odsúhlasiť do 2 týždňov od prevzatia objednávky  
s objednávateľom, následne zhotoviť kompletnú projektovú dokumentáciu – realizačný 
projekt. 

 
Inžinierska činnosť 
a) kompletná inžinierska činnosť pre vydanie stavebného povolenia s vyjadreniami od 
dotknutých orgánov 
b) kompletná inžinierska činnosť pre vydanie kolaudačného rozhodnutia 
 
Autorský dohľad počas celej realizácie stavby 
 
Ohliadka miesta dodania predmetu zákazky  
Obhliadku je možné vykonať za účelom zistenia skutkového stavu a získania potrebných 
informácii, ktoré sú potrebné na prípravu a spracovanie cenovej ponuky.  
Obhliadka sa uskutoční 27.11.2017 o 11:00 hod. Účasť na obhliadke dohodnite vopred 
telefonicky na Ing. Jana Jjurkovičová, tel.: 0908 797 128. 
Výdavky spojené s obhliadkou znáša v plnej miere záujemca. 
  

5. Predpokladaná hodnota zákazky: 

4 400,- EUR bez DPH   

6. Miesto a termín  poskytnutia služby:   

Miesto  
MŠ Prešovská EP Palkovičova 11/A, 821 08 Bratislava časť detské jasle. 

Termín  
Projektová činnosť: 
Lehota na vypracovanie projektovej dokumentácie v rozsahu realizačného projektu je 6 týždňov od 
prevzatia objednávky. Do 2 týždňov od prevzatia objednávky predložiť návrh riešenia na 
odsúhlasenie a do 4 týždňov po odsúhlasení návrhu riešenia odovzdať kompletnú projektovú 
dokumentáciu. 
Inžinierska činnosť 
Lehota na vybavenie stavebného povolenia  a kolaudačného rozhodnutia v súlade so zákonnými 
lehotami. 

7. Rozsah predmetu zákazky:  

Verejný obstarávateľ vyžaduje predložiť ponuku na celý predmet zákazky.  

8. Rozdelenie predmetu zákazky :  

Verejný obstarávateľ neumožňuje rozdelenie predmetu zákazky na časti. 

9. Možnos ť predloženia variantných riešení:   

Verejný obstarávateľ neumožňuje záujemcom predložiť variantné riešenia.  

10. Podmienky predkladania ponuky a spôsob ur čenia ceny:  

 Ponuka a ďalšie doklady a dokumenty vo verejnom obstarávaní sa 
predkladajú v štátnom jazyku (t.j. v slovenskom jazyku). Ak je doklad alebo dokument 
vyhotovený v cudzom jazyku, predkladá sa spolu s jeho úradným prekladom do 
štátneho jazyka; to neplatí pre ponuku, doklady a dokumenty vyhotovené v českom 
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jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je úradný preklad do štátneho 
jazyka. 
Uchádzač predloží ponuku poštou alebo osobne v zalepenej obálke na  poštovú 
adresu: Miestny úrad Bratislava – Ružinov, Mierová 21, 827 05 Bratislava 

-  na obálku je potrebné uviesť: obchodné meno uchádzača a heslo:  SÚŤAŽ - 
NEOTVÁRAŤ „Bezbariérový vstup a zmena dispozície interiéru v detských jasliach 
na Palkovičovej ulici v Bratislave.“ 

- Lehota na predkladanie ponúk je stanovená do 30.11. 2017, do 09,00 hod.  
- Lehota viazanosti ponúk je stanovená do 31.12.2017  

 

11. Otváranie ponúk 

Otváranie ponúk sa uskutoční dňa 30.11.2017 o 10:00 hod. v miestnosti č. B301 na 
adrese  Miestny úrad MČ Bratislava – Ružinov, Mierová 21, Bratislava 

12. Mena a ceny uvádzané v ponuke: 

12.1 Uchádzačom navrhovaná cena za dodanie požadovaného predmetu zákazky, 
uvedená v ponuke uchádzača, bude vyjadrená v eurách (EUR).  

12.2 Cena musí byť spracovaná v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „zákon o cenách“), ako aj zákonom č. 222/2004 Z. 
z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a ostatnými platnými 
predpismi.  

12.3 Všetky ceny požaduje verejný obstarávateľ uvádzať zaokrúhlené na 2 desatinné 
miesta, podľa matematických pravidiel. 

12.4 Ponuková cena na celý predmet obstarávania je daná súčinom jednotkovej ceny 
a množstva, podľa podmienok a požiadaviek verejného obstarávateľa.  

12.5 Ak je uchádzač platiteľom dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“), navrhovanú 
ponuková cenu uvedie v zložení:  
- navrhovaná cena bez DPH  
- sadzba DPH a výška DPH  
- navrhovaná cena vrátane DPH. 

12.6 Je výhradnou povinnosťou uchádzača, aby si dôsledne preštudoval túto výzvu 
a jej prílohy a iné dokumenty poskytnuté verejným obstarávateľom, ktoré môžu 
akýmkoľvek spôsobom ovplyvniť cenu a charakter ponuky alebo dodanie tovaru, 
uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie služby. Navrhovaná cena musí 
byť stanovená podľa platných právnych predpisov. V prípade, že uchádzač bude 
úspešný, nebude akceptovaný žiadny nárok uchádzača na zmenu ponukovej ceny 
z dôvodu chýb a opomenutí jeho povinností.  

12.7 Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie ponukovú cenu celkom. Skutočnosť, že 
nie je platiteľom DPH, uvedie v ponuke. 

12.8  V prípade, ak sa uchádzač, ktorý nie je platiteľom DPH počas plnenia zmluvy 
stane platiteľom DPH, táto skutočnosť nie je dôvodom na zmenu dohodnutej ceny 
za predmet zákazky/zmluvy a cena sa nezvyšuje o príslušnú sadzbu DPH. 

12.9 Uchádzačovi nevznikne nárok na úhradu akýchkoľvek dodatočných nákladov, 
ktoré si nezapočítal do ceny za predmet zákazky. Všetky ceny predložené 
uchádzačom musia zohľadňovať primerané, preukázateľné náklady a primeraný 
zisk. 

 
13. Obsah ponuky  

Ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať tieto doklady: 
- doklad o oprávnení poskytovať službu v rozsahu predmetu zákazky,  
- doklad o odbornej spôsobilosti, 
- tri referencie za posledné 3 roky odo dňa vyhlásenia zákazky na zákazku,  
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- vyplnenú a osobou oprávnenou konať za uchádzača podpísanú prílohu č. 1 „Návrh na 
plnenie kritérií“. 

 
Podmienky ú časti – požadované doklady odbornej spôsobilosti  
Osobné postavenie: 
Uchádzač preukáže, že je oprávnený uskutočňovať službu predmetu zákazky  
predložením kópie výpisu z obchodného registra alebo živnostenského listu a kópie 
osvedčenia o odbornej spôsobilosti v zmysle zákona NR SR č. 138/ 1992 Z.z. v znení 
neskorších zmien a doplnkov, s originálom pečiatky a podpisom odborne spôsobilej 
osoby  (autorizačné osvedčenie SKSI/SKSA – A1 alebo A2 alebo I1). 
 
Technická alebo odborná spôsobilosť 
Verejný obstarávateľ požaduje, aby uchádzač predložil zoznam troch poskytnutých 
služieb za predchádzajúce tri roky rovnakého alebo podobného charakteru ako je 
predmet zákazky s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov. Predložený zoznam 
bude obsahovať aj stručný opis zákazky, meno a tel. číslo kontaktnej osoby zmluvného 
partnera/odberateľa.  

     
14. Kritériá na vyhodnotenie ponúk:  

 Najnižšia cena s DPH 
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ponuku, ktorej celková cena za dodanie 
predmetu zákazky prevyšuje predpokladanú hodnotu zákazky. 

15. Elektronická aukcia:    Nie  

16. Podmienky financovania:   

Zákazka bude financovaná z rozpočtu MČ. Úspešnému uchádzačovi sa neposkytne 
preddavok. Splatnosť faktúry je 30 kalendárnych dní odo dňa jej doručenia. Ostatné 
podmienky a požiadavky verejného obstarávateľa sú uvedené v návrhu a prílohách tejto 
výzvy. 

 
17. Navrhnutý spôsob vzniku záväzku:  

Objednávka 
 

18. 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 

       

 
Dátum: 21.11.2017. 

 
                                                                               Mgr. Iveta Brodzianská, v.r. 

                                                                              Riaditeľka MŠ 
 
 
 
Prílohy:  
Príloha č. 1 Návrh na plnenie kritérií 
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Príloha č.1 

Návrh na plnenie kritérií 
 

              Verejný obstarávate ľ: 
Názov:   Materská škola Prešovská 
Sídlo:  Prešovská  28  
PSČ :  821 08 Bratislava 
Mesto/obec: Bratislava 
IČO:   31786987 
Zastúpený:  Mgr. Iveta Brodzianská,  tel.: 0917346244 

e-mail: riaditelka.mspresovska@gmail.com 
 

Názov predmetu zákazky :  Bezbariérový vstup a zmena dispozície interiéru v detských 
jasliach na Palkovičovej ulici v Bratislave.  

Obchodné meno uchádza ča: ............................................................ 

 
adresa alebo sídlo uchádza ča:............................................................ 
 
meno a priezvisko osoby:  ............................................. 
e-mailová adresa :  ............................................. 
telefonický kontakt:               ............................................. 
 
 
Návrh na plnenie kritérií: 
Celková cena za vypracovanie projektovej dokumentácie s autorským dozorom a inžinierska 
činnosť . 
 Cena bez 

DPH 
DPH Cena s DPH 

      Projektová činnos ť x x x 
Cena za vypracovanie projektovej 
dokumentácie v rozsahu realizačný  projekt 
a zapracovanie stanovísk dotknutých orgánov 
do projektovej dokumentácie a autorský 
dohľad počas realizácie stavby 

   

Inžinierska činnos ť x x x 
Cena za kompletnú inžiniersku činnosť pre 
vydanie  ohlásenia/stavebného povolenia 
aj s vyjadreniami dotknutých orgánov 
a inžiniersku činnosť pre vydanie 
kolaudačného rozhodnutia  
 

   

 
SPOLU 

   

Pozn. Cena musí obsahovať všetky náklady spojené s prácami na zákazke 
 
V ................................., dňa............... 

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

Podpis štatutárneho zástupcu,  pečiatka 


