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VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1)    NÁZOV A ADRESY

Mestská časť Bratislava - Ružinov
IČO:  00603155
Mierová 21, 827 05 Bratislava - mestská časť Ružinov
Slovensko
Kontaktná osoba: Flimel Bohumil
Telefón: +421 248284405
Email: bohumil.flimel@ruzinov.sk
Webové sídlo (internetová adresa)

I.3)    KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
https://ruzinov.eranet.sk/
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
Adresa (URL):  https://ruzinov.eranet.sk/
Elektronická komunikácia si vyžaduje využitie nástrojov a zariadení, ktoré nie sú všeobecne k dispozícii.
Neobmedzený a plný priamy prístup k týmto nástrojom a zariadeniam je možný bezplatne na: (URL):
https://ruzinov.eranet.sk/

I.4)    DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Regionálna alebo miestna agentúra/úrad

I.5)    HLAVNÁ ČINNOSŤ
Všeobecné verejné služby

ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1)    ROZSAH OBSTARÁVANIA

II.1.1)    Názov
Zhotovenie územného plánu zóny Pálenisko – Prístav Bratislava
Referenčné číslo:  CS 9391/2018

II.1.2)    Hlavný kód CPV
71410000-5

II.1.3)    Druh zákazky
Služby

II.1.4)    Stručný opis
Vypracovanie, resp. zhotovenie územnoplánovacej dokumentácie Územného plánu zóny Pálenisko Prístav Bratislava,
ktorý bude vypracovaný v súlade s ustanoveniami zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v
znení neskorších predpisov (stavebný zákon) a vyhlášky MŽP SR č. 55/2001 Z. z. o územnoplánovacích podkladoch a
územnoplánovacej dokumentácii.

II.1.5)    Celková predpokladaná hodnota
44 450,00 EUR bez DPH

II.1.6)    Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti:  Nie

II.2)    OPIS
II.2.3)    Miesto dodania

Kód NUTS
SK01
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Mierová 21, 827 05 Bratislava,

II.2.4)    Opis obstarávania
Vypracovanie, resp. zhotovenie územnoplánovacej dokumentácie Územného plánu zóny Pálenisko Prístav Bratislava,
ktorý bude vypracovaný v súlade s ustanoveniami zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v
znení neskorších predpisov (stavebný zákon) a vyhlášky MŽP SR č. 55/2001 Z. z. o územnoplánovacích podkladoch a
územnoplánovacej dokumentácii. Rozsah predmetu zákazky: 
a)spracovanie Prieskumov a rozborov ÚPNZ Pálenisko-Prístav Bratislava, v lehote do 65 pracovných dní odo dňa
odovzdania prípravných prác, 
b)spracovanie Konceptu riešenia ÚPNZ Pálenisko-Prístav Bratislava, (dve varianty), do 50 pracovných dní od schválenia
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Zadania ÚPNZ Pálenisko-Prístav Bratislava v Miestnom zastupiteľstve 
c)spracovanie Návrhu ÚPNZ Pálenisko-Prístav Bratislava do 35 pracovných dní po obdržaní súborného stanoviska od
odborne spôsobilej osoby v obstarávaní,  
d)vyhotovenie Čistopisu ÚPN Z do 10 pracovných dní od oznámenia o schválení Návrhu ÚPN Z Pálenisko-Prístav
Bratislava, v Miestnom zastupiteľstve, 
e)Projektová dokumentácia pre územné konanie o stavebnej uzávere do 30 pracovných dní od písomného pokynu
objednávateľa na jej zhotovenie. 
Dokumentácia spracovaného predmetu tejto zmluvy bude spracovaná so štandardom pre uvedený druh dokumentácie;
pre každú etapu v slovenskom jazyku a odovzdaná v šiestich súpravách ÚPD (6 súprav) v tlačenej podobe a jedenkrát v
elektronickej podobe vo formáte pdf, doc na CD alebo DVD dátovom nosiči. Grafická časť bude spracovaná na podklade
GIS v ArG GIS v 3.1 . 
Riadenie: 
Riešiteľský kolektív musí byť zostavený tak, aby tvoril komplexné profesijné zastúpenie pre spracovanie oblastí,
predovšetkým: urbanizmus, architektúra, doprava, životné prostredie, ochrana prírody a krajiny, zeleň, technická
vybavenosť, vodné hospodárstvo, energetika, nakladanie s odpadmi, demografia a sociálna infraštruktúra, urbanistická
ekonómia, digitálne spracovanie. 
V prípade, že uchádzač je fyzická osoba, bude tento uchádzač zároveň hlavný riešiteľ územného plánu zóny a bude
zmluvne zodpovedný za vypracovanie územného plánu zóny. Ak je uchádzač právnická osoba, bude hlavným riešiteľom
územného plánu zóny a zmluvne zodpovedným pre vypracovanie osoba, ktorá je štatutárnym orgánom alebo členom
štatutárneho orgánu alebo zamestnancom uchádzača. 
Zhotoviteľ osobne odovzdá dielo (každú etapu) v čase dohodnutom v zmysle Zmluvy o dielo splnomocnenému
zástupcovi objednávateľa, ktorý potvrdí jeho prevzatie podpísaním protokolu o odovzdaní a prevzatí. 
Dielo, resp. jeho jednotlivé časti podľa v zmysle Zmluvy o dielo sa považujú za riadne vykonané, ak ich zhotoviteľ
odovzdá objednávateľovi v lehote plnenia podľa tejto zmluvy a objednávateľ v lehote do 30 pracovných dní odo dňa
odovzdania nevytkne vady diela. Prevzatie diela a jeho kvalitu potvrdia po uplynutí, resp. počas uvedenej lehoty,
zmluvné strany v preberacom protokole, ktorý podpíšu oprávnené, resp. poverené osoby za zhotoviteľa i objednávateľa.
Vyhlásením objednávateľa v preberacom protokole, že dielo prijíma, vzniká zhotoviteľovi právo fakturovať. 
Hranice riešeného územia zóny Pálenisko - Prístav Bratislava: sú v prílohe súťažných podkladov. 
Riešené územie je vymedzené : 
- zo severu: os železničnej trate Stanica Petržalka Ústredná nákladná stanica 
- z východu: železničná vlečka do areálu Slovnaft, a.s. 
- z juhu: severná hrana prístavného bazéna Opravovne lodí v predĺžení po železničnú vlečku do areálu Slovnaft, a. s. 
- zo západu: os toku rieky Dunaj

II.2.5)    Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena

II.2.6)    Predpokladaná hodnota
44 450,00 EUR bez DPH

II.2.7)    Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch:  48

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:  Nie

ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1)    PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1)Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných

registrov
Zoznam a krátky opis podmienok:  A) Podmienka účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e), že je oprávnený poskytovať
službu.Uvedenú podmienku účasti preukáže uchádzač/záujemca v súlade s § 32 ods. 2 pís. e) doloženým dokladom o
oprávnení poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky nie starším ako tri mesiace.

III.1.3)Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok, odôvodnenie primeranosti každej určenej podmienky:  Preukázanie splnenia
podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa technickej a odbornej spôsobilosti: 
 
A) Podmienka účasti podľa § 34 ods. 1 písm. a). Uvedenú podmienku účasti preukazuje uchádzač/záujemca predložením
zoznamu poskytnutých služieb za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt
dodania a odberateľov; dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa
zákona o verejnom obstarávaní. 
B) Podmienka účasti podľa § 34 ods. 1 písm. g). Ak ide o stavebné práce alebo služby, uvedenú podmienku účasti
preukáže uchádzač/záujemca predložením údajov o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácií osôb
určených na plnenie zmluvy alebo koncesnej zmluvy alebo riadiacich zamestnancov, ak nie sú kritériom na vyhodnotenie
ponúk.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov:  Minimálna úroveň požadovaná verejným obstarávateľom podľa bodu A) 
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Uchádzač musí preukázať, že počas týchto rokov vypracoval min. 1 územný plán zóny alebo územný plán obce.
Uchádzač predloží zoznam (minimálne 1) poskytnutých služieb za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného
obstarávania doplnený potvrdeniami o kvalite poskytnutia služby s uvedením ceny, lehôt dodania a vyjadreniami
odberateľa. Zoznam bude predložený na formulári uvedenom v prílohe č. 5 Súťažných podkladov všetky položky je
potrebné vyplniť.  
Verejný obstarávateľ akceptuje iba zoznam poskytnutých služieb obstarávania ÚPN Z a ÚPN O, ktoré sú v čase
predkladania minimálne v bode 3 v tabuľke prílohy č. 5 Súťažných podkladov (návrh riešenia) Ak uchádzač uvedie, že
poskytol ako službu aktualizáciu resp. zmeny a doplnky územného plánu, akceptuje ich verejný obstarávateľ len v
prípade, ak sa uchádzač podieľal aj na spracovaní pôvodného územného plánu. Pomocným vyhodnocovacím kritériom
bude počet vypracovaných územných plánov zóny alebo územných plánov obce predložených na formulári, ktorý tvorí
prílohu č. 2 Súťažných podkladov. Preto odporúčame uchádzačom predložiť zoznam všetkých dostupných referencií,
ktoré spĺňajú hore uvedenú požiadavku verejného obstarávateľa. 
 
Minimálna úroveň požadovaná verejným obstarávateľom podľa bodu B) 
Uchádzač preukáže odbornú spôsobilosť kópiou autorizačného osvedčenia v zmysle zákona č. 138/1992 Zb. o
autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov, overeného
odtlačkom pečiatky autorizovanej osoby, podpisom odborne spôsobilej osoby za osoby zodpovedné za plnenie zmluvy,
vrátane členov riešiteľského kolektívu, ktorých je uchádzač povinný zostaviť, rovnako budú akceptované osvedčenia
vydané v iných krajinách, akceptované Slovenskou komorou architektov, Slovenskou komorou stavebných inžinierov;
doklad musí byť predložený ako fotokópia osvedčenia s originálom odtlačku pečiatky a podpisom odborne spôsobilej
osoby.Riešiteľský kolektív musí byť zostavený tak, aby tvoril komplexné profesijné zastúpenie pre spracovanie oblastí,
predovšetkým: urbanizmus, architektúra, doprava, životné prostredie, ochrana prírody a krajiny, zeleň, technická
vybavenosť, vodné hospodárstvo, energetika, nakladanie s odpadmi, demografia a sociálna infraštruktúra, urbanistická
ekonómia, digitálne spracovanie. 
V prípade, že uchádzač je fyzická osoba, bude tento uchádzač zároveň hlavný riešiteľ územného plánu zóny a bude
zmluvne zodpovedný za vypracovanie územného plánu zóny. Ak je uchádzač právnická osoba, bude hlavným riešiteľom
územného plánu zóny a zmluvne zodpovedným pre vypracovanie osoba, ktorá je štatutárnym orgánom alebo členom
štatutárneho orgánu alebo zamestnancom uchádzača. 
 
Odôvodnenej primeranosti v zmysle § 34 ods. 1 písm. a), g) zákona o verejnom obstarávaní:  
požiadavkami sa zabezpečuje overenie technickej a odbornej spôsobilosti každého uchádzača, ktoré majú garantovať
kvalitné plnenie zákazky ako aj preukázanie skúsenosti uchádzača s plnením zmlúv rovnakého alebo obdobného
charakteru ako predmet zákazky.

III.2)    PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.1)Informácie o konkrétnej profesii

Poskytovanie služby je vyhradené pre konkrétnu profesiu
Odkaz na príslušný zákon, právny predpis alebo administratívne opatrenie:  Odkaz na príslušný zákon, právny predpis
alebo administratívne opatrenie: zákon č. 138/1992 Zb. o autorizovaných 
architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov.

III.2.3)Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky

ODDIEL IV: POSTUP
IV.2)    ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE

IV.2.2)    Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas:  26.04.2018 09:00

IV.2.6)    Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do:  31.08.2018

IV.2.7)    Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas:  26.04.2018 09:10
Miesto:  Miestny úrad mestskej časti Bratislava - Ružinov, Mierová 21, Bratislava, Miestnosť č. 211
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk:  Verejný obstarávateľ umožní účasť na otváraní ponúk všetkým
uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk.

ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2)    INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE

Použije sa elektronické objednávanie
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby

VI.3)    DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1. V zmysle § 114 ods. 9 vyhodnotenie splnenia podmienok účasti sa uskutoční po vyhodnotení ponúk. 
2.Kompletné súťažné podklady poskytuje verejný obstarávateľ neobmedzene a každý záujemca si ich môže stiahnuť zo
systému ERANET na linku: https://ruzinov.eranet.sk/tenders. Verejný obstarávateľ odporúča všetkým záujemcov, aby si
súťažné podklady stiahli až po registrovaní a prihlásení sa do systému ERANET. 
3. Všetky podrobné informácie o spracovaní ponuky ako i ďalšie požiadavky verejného obstarávateľa na predmet 
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zákazky a predkladanú ponuku sú uvedené v súťažných podkladoch. 
4.Formulár JED sa nachádza v prílohe D1 Súťažných podkladov. 
5.Manuál k systému ERANET je k dispozícii na prihlasovacej stránke https://ruzinov.eranet.sk 
6.V prípade otázok ohľadom systému ERANET kontaktujte podporu systému na tel. čísle: +421 948 877 665 alebo na
emailovej adrese: podpora@eranet.sk. 
7.Zábezpeka sa nevyžaduje.

VI.5)    DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
10.04.2018
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