
VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY 
zákazka s nízkou hodnotou 

 
podľa § 102 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
na poskytnutie služby s názvom: 

„Vypracovanie projektovej dokumentácie na stavbu -  
Revitalizácia športového areálu ZŠ Vrútocká“ 

 
 

1) Identifikácia verejného obstarávateľa:  
Názov:   ZŠ Vrútocká  
Sídlo:    Vrútocká 58 
PSČ :     821 04 Bratislava 
Mesto/obec:  Bratislava 
Štát :   Slovenská republika 
IČO:   31780831 
Kontaktná osoba: RNDr. Darina Bezáková – riaditeľka ZŠ 
    tel.: 02 / 43 42 52 35, 0903 / 202 606, e-mail : zsvrutocka@pobox.sk 
Kontaktná osoba pre technické otázky: 

  Ing. Jaroslav Adamát, 
Telefón: +421 2 48 284 473, e-mail : jaroslav.adamat@ruzinov.sk 

 
2) Typ zmluvy: 
Podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka 

 
3) Miesto a termín dodania: 
ZŠ Vrútocká  
Vrútocká 58 
821 04 Bratislava 
Termín dodania do 18.2.2013 

 
4) Predmet zákazky: 
Predmetom zadania  je vypracovanie  projektových podkladov a jednostupňovej 
projektovej dokumentácie v podrobnosti PD pre realizáciu stavby za účelom vydania 
stavebného povolenia, v rozsahu § 9 vyhlášky č.453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú 
niektoré ustanovenia stavebného zákona, vrátane položkového rozpočtu a projektu plánu 
organizácie výstavby.  
4.1. Podrobný opis predmetu zákazky a jeho rozsah:  
Realizačný projekt musí zabezpečiť najefektívnejšie a ekonomicky najvýhodnejšie 
riešenie revitalizácie areálov. Bude v ňom zhodnotený  aktuálny technický stav areálu 
a následne  riešené optimálne rozloženie športovísk podľa priestorových možností 
a podľa  ideového zámeru revitalizácie a finančných možností verejného obstarávateľa.  
Projekt ďalej bude detailne rozpisovať pracovné postupy a ďalšie údaje napr. prípravu 
plôch a podkladových vrstiev, náročnosť zemných prác, úpravu chodníkov, prípadné 
drenážovanie plôch, úpravu trávnikov, úpravu oplotenia, navrhované materiály 
športových povrchov a podobne. 
Zámerom revitalizácie je rekonštrukcia jestvujúcich plôch na moderné športoviská s nízko 
údržbovým povrchom. Predmetom revitalizácie bude rekonštrukcia jestvujúceho 
športoviska ( bežecká dráha, doskočisko), vybudovanie nových multifunkčných ihrísk pre 
viac druhov športu, iných hracích prvkov a úprava celého areálu.  
Realizačný projekt musí riešiť  úpravu priľahlých spevnených a trávnatých plôch, tak aby 
si nevyžiadalo výrub stromov. 
4.2. Obhliadka: 
Obhliadka areálu sa uskutoční v prípade záujmu 13.2.2013 o 16:00 hod.  Požiadavky na 
obhliadku adresujte do 13.2.2013 do 11:00 hod na e-mailovú adresu: 
bohumil.flimel@ruzinov.sk. Ak nebudú doručené žiadne požiadavky, obhliadka sa 
neuskutoční.  
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4.3. Slovník spoločného obstarávania:  
CPV 71000000-8 Architektonické, stavebné, inžinierske a inšpekčné služby 
Kategória č. 12 prílohy č. 2 

 
5) Predpokladaná hodnota zákazky v EUR bez DPH: 
Do 3.000,- EUR 
 
6) Možnosť rozdelenie cenovej ponuky: 
Nie je možné cenovú ponuku rozdeliť 

 
7) Variantné riešenie 
Variantné riešenia sa nepripúšťajú 

 
8) Lehota na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky: 
Od podpisu zmluvy do 25.3.2013 

 
9) Uplynutie lehoty na predkladanie cenových ponúk: 
Dňa 18.2.2013   do 10:00 hod. 
Ponuku doručiť e-mailom na e-mailovú adresu: 
bohumil.flimel@ruzinov.sk 
alebo osobne  na adresu: 
Mestská časť Bratislava – Ružinov 
Mierová ul.21 
827 05 Bratislava 
Ing. Bohumil Flimel – referát verejného obstarávania 
Č.dv. :211 
Telefón: +421 2 48 284 405 
Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku. 
Cenová  ponuka  bude  obsahovať  cenu v EUR bez DPH.    
Návrh  zmluvy bude verejný obstarávateľ požadovať len od úspešného uchádzača. 

 
10) Zdroj finančných prostriedkov a podmienky financovania 
Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtových prostriedkov obstarávateľa formou 
bezhotovostného platobného styku. Lehota splatnosti faktúry je 30 dní odo dňa jej 
doručenia. Verejný obstarávateľ zálohu neposkytuje.  

 
11) Požadované doklady 
Doklad o oprávnení dodávať službu. 

 
12) Kritéria na hodnotenie ponúk 
Najnižšia cena  v EUR bez DPH 
Komisia vyhodnotí ponuky uchádzačov a  na základe vyhodnotenia ponúk vyzve 

uchádzačov k predloženiu nových cenových ponúk v elektronickej aukcií. 
 

13) Ďalšie informácie: 
Ďalšie informácie poskytnú kontaktné osoby: 

   Ing. Jaroslav Adamát, 
Telefón: +421 2 48 284 473, e-mail : jaroslav.adamat@ruzinov.sk 

 Ing. Bohumil Flimel, 
Telefón: +421 2 48 284 405, e-mail : bohumil.flimel@ruzinov.sk 

 
 
Príloha: 
Návrh na plnenie kritérií 

 
 
 

     RNDr. Darina Bezáková, v.r. 
         riaditeľka ZŠ 
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Príloha 
 

Návrh na plnenie kritérií 
 

              Verejný obstarávateľ: 
Názov:   ZŠ Vrútocká  
Sídlo:    Vrútocká 58 
PSČ :     821 04 Bratislava 

 
Názov predmetu zákazky: „Vypracovanie projektovej dokumentácie na stavbu -  

                        Revitalizácia športového areálu ZŠ Vrútocká“ 
 

              
Obchodné meno, adresa alebo sídlo uchádzača: 

 
 
 

 
 
 
 

 
Cena bez DPH v €: 
 
 
 
 
 
 
 
 
V...................................... dňa................... 
     
                                                    
 
 
 
                                                          ................................................................................... 

Podpis uchádzača, pečiatka 
  
 
 


