
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 : 

 
 

„Vypracovanie projektovej dokumentácie na dopravné stavby v roku 2014“ 
 
 

1) Identifikácia verejného obstarávateľa:  
Názov: Mestská časť Bratislava - Ružinov 
Sídlo:   Mierová ul.21 
PSČ :   827 05 Bratislava 
Mesto/obec: Bratislava 
Štát : Slovenská republika 
IČO: 603 155 
Kontaktná osoba: Ing. Vladimír Lištiak,  
Telefón: +421 2 48 284 207, 0905 432 511 
e-mail : vladimir.listiak@ruzinov.sk  
 

 
2) Typ zmluvy: 
Zmluva o  projektovej činnosti (ďalej len zmluva) sa uzatvorí na dobu určitú do 
31.12.2014 odo dňa  nadobudnutia účinnosti. Vpracovanie jednotlivých projektov podľa 
požiadaviek VO bude na základe objednávky konkrétneho projektu. Lehota na 
vypracovanie projektovej dokumentácie bude spravidla maximálne  do 2 týždňov. Návrh 
zmluvy je v prílohe č. 2 

 
3) Miesto a termín dodania: 
Mestská časť Bratislava – Ružinov. 
Termín dodania:  v priebehu roku 2014 do 2 týždňov od doručenia objednávky na jednotlivý projekt. 

 
4) Predmet zákazky: 
4.1.1. Predmetom zákazky je vypracovanie  projektových podkladov a jednostupňovej 
projektovej dokumentácie na rekonštrukciu chodníkov, v podrobnosti PD pre realizáciu 
stavby za účelom ohlásenia stavebných úprav a udržiavacích prác. Rozsah prác : 
Búracie práce: 
- Vybúranie pôvodného krytu z liateho asfaltu, podkladného betónu a jestvujúcich 
obrubníkov chodníka. 
- Odstránenie jestvujúcej vozovky v šírke 300 mm pozdĺž obrubníkov 
Stavebné práce: 
- Dodávka a uloženie kolmého obrubníka do betónového lôžka 
- Dodávka a pokládka vrstiev krytu chodníka, ktoré sú nasledovné: 
- asfaltový betón pre obrusnú vrstvu STN EN 13108-1 AC08 CA50/70,II, hr.40 mm 
- podkladný betón STN EN 206-1/NA c 16/20-XO hr.120 mm 
- nestmelená vrstva zo štrkodrvy STN 73 6126 ŠD 31,5 Ge..hr.80 mmm 
- Dodávka a pokládka krytu vozovky , ktorá je nasledovná: 
- asfaltový betón pre obrusnú vrstvu STN EN 13108-1 AC011, CA 50/70 hr.60 mm 
- spojovací postrek STN 73 6129....PS AEK 0,6 kg/m2 
Spojenie pôvodných a nových časti vozovky je pomocou spojovacieho pásika 
DUNAFLEX 
V projekte musia byť riešené existujúce prechody pre chodcov bezbariérovo a so 
slepeckou úpravou. Projektant prerokuje a odsúhlasí riešenie s Úniou slabozrakých a 
nevidiacich. 
Existujúce vjazdy na priľahlé pozemky riešiť sklopeným obrubníkom v chodníku. 
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Verejný obstarávateľ predpokladá vypracovanie projektovej dokumentácie na 
rekonštrukciu chodníkov na uliciach (zoznam je orientačný a v žiadnom prípade 
záväzný, je uvedený z dôvodu vypracovania a vyhodnotenia ponúk): 
P.č. Názov ulice oblasť riešenia 

1 Šumavská Časť od Dohnányho po novostavbu na Šumavskej 
2 Ružová dolina Časť od Klincovej po Záhradnícku 
3 Nevädzová Časť od Ďatelinovej po RETRO 
4 Brestová celá 
5 Konopná Časť od Konopná 39 po  Sysliu 
6 Bencúrova  celá 
7 Levická Časť (na základe obhliadky) 

 
Rozsah projektovej dokumentácie:  
- technická správa, 
- vzorový priečny rez,  
- celková situácia stavby 
- situácia stavby na kópií z katastrálnej mapy 
- položkový rozpočet,  
- projekt organizácie dopravy počas výstavby   
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 a dwg. 
Zhotoviteľ PD je povinný prerokovať a odsúhlasiť projekt organizácie dopravy počas 
výstavby v dopravnej komisií Magistrátu Hlavného mesta SR Bratislava. 
 
4.1.2. Ďalej je predmetom zákazky vypracovanie  projektových podkladov 
a jednostupňovej projektovej dokumentácie na rekonštrukciu vozoviek - výmena 
vozovkovej  vrstvy pôvodnej komunikácie o hr.6 cm, v podrobnosti PD pre realizáciu 
stavby za účelom ohlásenia stavebných úprav a udržiavacích prác 
 
Verejný obstarávateľ predpokladá vypracovanie projektovej dokumentácie na 
rekonštrukciu vozoviek na uliciach( zoznam je orientačný a v žiadnom prípade záväzný, 
je uvedený z dôvodu vypracovania a vyhodnotenia ponúk): 
P.č. Názov ulice oblasť riešenia 

1 Pažítková Celá ulica 
2 Revúcka Celá ulica 
3 Kapušianska Celá ulica 

Rozsah projektovej dokumentácie:  
- technická správa, 
- vzorový priečny rez,  
- celková situácia stavby 
- situácia stavby na kópií z katastrálnej mapy 
- položkový rozpočet,  
- projekt organizácie dopravy počas výstavby   

 
 Projektovú dokumentáciu požadujeme v rozsahu § 9 vyhlášky č. 453/2000Z.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 a dwg.. 
Zhotoviteľ PD je povinný prerokovať a odsúhlasiť projekt organizácie dopravy počas 
výstavby v dopravnej komisií Magistrátu Hlavného mesta SR Bratislava. 
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Verejný obstarávateľ upozorňuje na možnosť objednávať vypracovanie ďalšej projektovej 
dokumentácie uvedenej v bode 4.1.1. a 4.1.2.  do limitu hodnoty zákazky do 20.000,- € bez 
DPH.  

 
4.2. Číselný kód CPV:  

71000000-8 
Kategória služby (podľa prílohy č. 2 k zákonu): 12 

 
5)  Podmienky účasti:  

5.1. Podmienky účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 26 zákona o verejnom 
obstarávaní, týkajúce sa osobného postavenia: 

 

Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti uvedené v § 26 ods. 1 zákona   č. 25/2006 Z. z. 
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov. Ich splnenie uchádzač preukáže dokladmi podľa § 26 ods. 2, resp. podľa § 26 
ods. 4 a/alebo ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní. Uchádzač predloží originálne 
doklady alebo ich úradne overené kópie. Doklady a dokumenty k preukázaniu osobného 
postavenia musia byť aktuálne a musia odrážať skutočný stav v čase, v ktorom sa 
uchádzač zúčastňuje súťaže.  

Doklady podľa § 26 ods. 2 zákona môže uchádzač nahradiť prehlásením, že je zapísaný 
v zozname podnikateľov, ktorý vedie Úrad pre verejné obstarávanie podľa § 128 ods. 1 
zákona, verejný obstarávateľ si túto skutočnosť overí na stránke UVO. Ak uchádzač 
doklady podľa § 26 ods. 2 zákona nahrádza zápisom v zozname podnikateľov vedeným 
Úradom pre verejné obstarávanie podľa § 128 ods. 1 zákona, je povinný predložiť čestné 
vyhlásenie podľa § 26 ods. 2 písm. f) zákona, že nemá právoplatne uložený zákaz účasti 
vo verejnom obstarávaní alebo nie je osobou podľa § 26 ods. 1 písm. h) zákona). 

V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom 
obstarávaní, sa požaduje preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa 
osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Splnenie podmienky účasti 
podľa § 26 ods. 1 písm. f) zákona preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti 
predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť. 

Uchádzač so sídlom mimo územia Slovenskej republiky postupuje v súlade s § 26 ods. 4 
a ods. 5 zákona. 

Odôvodnenie primeranosti použitia každej určenej podmienky účasti podľa § 26 zákona 
vo vzťahu k predmetu zákazky a potrebu jej zahrnutia medzi podmienky účasti podľa § 
32 ods. 6 zákona:  Podmienky účasti na osobné postavenie vyplývajú z § 26 a § 32 ods. 
1 zákona. 

Ak nie je hore uvedené inak, vyžaduje sa predloženie originálov alebo úradne 
osvedčených kópií všetkých dokladov uvedených podľa tohto bodu. 

5.2. Podmienky účasti, týkajúce sa finančného a ekonomického postavenia 

 Nepožaduje sa.. 

5.3.  Podmienky účasti, týkajúce sa technickej a odbornej spôsobilosti 

Uchádzač predloží podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní zoznam 
poskytnutých služieb za predchádzajúce tri roky s uvedením cien, lehôt dodania a 
odberateľov; ak odberateľom a) bol verejný obstarávateľ podľa zákona o verejnom 
obstarávaní, dôkaz o plnení potvrdí tento verejný obstarávateľ, b) bola iná osoba ako 
verejný obstarávateľ, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak to nie je možné, vyhlásením 
uchádzača o ich poskytnutí. 
Podmienka bude splnená, ak uchádzač predloží zoznam minimálne troch dodávok služby 
podobného charakteru, zložitosti a hodnoty ako je predmet zákazky za posledné tri roky. 
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Predložený zoznam bude obsahovať aj stručný opis zákazky, meno a tel. číslo 
kontaktnej osoby zmluvného partnera/odberateľa. 
Na prepočet inej meny ako Eur sa použije kurz NBS (prípadne Európskej centrálnej 
banky) k 31.12. príslušného roka, v ktorom bola služba poskytnutá 
Ďalej uchádzač predloží podľa § 28 ods. 1 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní 
údaje o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácii osôb zodpovedných za 
poskytnutie služby. 
Podmienka bude splnená, ak uchádzač predloží autorizačné osvedčenie SKSI v odbore: 
- A2 dopravné stavby alebo 
- I 2 Projektovanie inžinierskych stavieb - Cesty a letiská 
 
Uchádzač môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti 
využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V 
takomto prípade musí uchádzač verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení 
zmluvy bude môcť reálne disponovať s kapacitami osoby, ktorej spôsobilosť využíva na 
preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Túto skutočnosť 
preukazuje uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s touto osobou, obsahujúcou 
záväzok osoby, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju 
technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť, že táto osoba poskytne svoje kapacity 
počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na 
preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti, musí spĺňať podmienky účasti podľa 
§ 26 ods. 1 písm. f) vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli kapacity 
Uchádzačovi poskytnuté. 
 
Verejný obstarávateľ uzná rovnocenné potvrdenie vydané príslušným orgánom iného 
členského štátu, ktorým Uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom 
obstarávaní. Verejný obstarávateľ prijme aj iný rovnocenný doklad predložený 
Uchádzačom. 
 

5.4. Splnenie podmienok účasti môže uchádzač preukázať čestným vyhlásením, pričom 
doklady, preukazujúce splnenie podmienok účasti predloží verejnému obstarávateľovi 
úspešný uchádzač podľa § 44 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní v čase a 
spôsobom, určeným verejným obstarávateľom. 

5.5. Vyhodnotenie splnenia podmienok účasti 

Podmienkou vyhodnotenia splnenia podmienok účasti je predloženie všetkých 
požadovaných dokladov na preukázanie splnenia podmienok účasti. 

 
5.6. Spôsob vyhodnotenia podmienok účasti: Bude sa posudzovať splnenie podmienok 

účasti uvedených vo výzve na predkladanie ponúk a tejto časti súťažných podkladov 
spôsobom SPLNIL-NESPLNIL. Ak bude uchádzač hodnotený aspoň v jednom prípade 
„NESPLNIL“, bude zo súťaže vylúčený. 
   

6) Hodnota zákazky bez DPH: 
Do 19 999,-€ bez DPH  

 
7) Možnosť rozdelenie cenovej ponuky: 

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

 
8) Variantné riešenie: 

Variantné riešenia sa nepripúšťajú 
 

 9) Lehota na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky: 
Lehota na vypracovanie projektovej dokumentácie bude spravidla maximálne  do 2 
týždňov od doručenia objednávky a v zmysle bodu 3 tejto výzvy. 
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10) Lehota na predkladanie cenových ponúk: 
Do 18.2.2014  do 10:00 hod. 
Ponuku s vyplnenými prílohou č. 1 a 2 je potrebné doručiť  v uzavretej obálke 
s označením „Cenová ponuka – Vypracovanie projektovej dokumentácie na 
dopravné stavby v roku 2014“  NEOTVÁRAŤ  do podateľne na adresu:  
Mestská časť Bratislava – Ružinov, Mierová 21, 827 05 Bratislava 

      Ing. Vladimír Lištiak  
      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. 
Cena musí obsahovať všetky náklady spojené s celkovou dodávkou zákazky. 

 
11) Zdroj finančných 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.  

 
12) Kritéria na hodnotenie ponúk 

Najnižšia cena  v EUR vrátane DPH za dodanie zákazky uvedená v prílohe č. 1 „Návrh 
na plnenie kritérií. 
Ponuky budú komisionálne vyhodnotené a na základe vyhodnotenia budú uchádzači 
vyzvaní k predloženiu nových cenových ponúk v elektronickej aukcii.   

 
13) Ďalšie informácie: 

13.1. Otváranie obálok s ponukami  sa z dôvodu uskutočnenia elektronickej aukcie 
uskutoční bez prítomnosti uchádzačov 

13.2 Po úplnom vyhodnotení ponúk bude zákazka pokračovať  elektronickou aukciou. 

13.3 Na účasť v elektronickej aukcii budú vyzvaní (súčasťou bude predložený postup 
elektronickej aukcie) všetci uchádzači, ktorí splnili požiadavky verejného 
obstarávateľa na predmet zákazky a ktorých ponuky boli vyhodnotené. 

 
13.4 Verejný obstarávateľ úspešnému uchádzačovi oznámi, že jeho ponuku prijíma. 

Zmluvu uzatvorí verejný obstarávateľ  s uchádzačom ktorý ponúkne v elektronickej 
aukcii najnižšiu cenu. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje neprijať neprimerane 
nízku cenu a osloví ďalších uchádzačov v poradí. 

 

13.5 Verejný obstarávateľ ostatným uchádzačom oznámi, že neuspeli s uvedením 
dôvodu a identifikáciu úspešného uchádzača (pozn. uchádzač si môže vytlačiť 
záverečný protokol v aukčnej sieni). 

  
13.6 Lehota viazanosti je do 31.03.2014 
 
Ďalšie informácie poskytne kontaktná osoba uvedená v bode 1. tejto výzvy. 
   
Príloha: 
č. 1  Návrh na plnenie kritérií 
č. 2  Návrh zmluvy 
 

 
 

    Dušan Pekár  
         starosta 
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Príloha č . 1 
 

Návrh na plnenie kritérií 
               
 
 

Verejný obstarávateľ: 
Mestská časť Bratislava - Ružinov 
Mierová ul.21 
827 05 Bratislava 
 
Názov predmetu zákazky: „Vypracovanie projektovej dokumentácie na dopravné 

stavby v roku 2014“ 
 

              Údaje uchádzača: 
Obchodné meno: 
 
adresa alebo sídlo uchádzača: 

 
 
 
Informácie o zodpovednej osobe pre realizáciu elektronickej aukcie:  
meno a priezvisko osoby:  
e-mailová  adresa : 
telefonický kontakt: 
 
Návrh na plnenie kritérií: 
 

 

Názov projektovej dokumentácie 
Počet 
projekt

ov 

Jednotko
vá cena 
bez DPH

Jednotko
vá cena 
vrátane 

DPH 

cena 
spolu 
bez 
DPH 

cena 
spolu 
vrátane 
DPH 

1 
Cena za vypracovanie jednej projektovej 
dokumentácie  na rekonštrukciu chodníkov 7         

2 

Cena za vypracovanie jednej projektovej 
dokumentácie na rekonštrukciu vozoviek - 
výmena vozovkovej vrstvy pôvodnej 
komunikácie o hr.6 cm 3         

 Celková  cena bez DPH v EUR:       

 Celková  cena vrátane DPH v EUR:       
 
 
 
 
 
V...................................... dňa................... 
     
 
                                                   ................................................................................ 
                                                          podpis štatutárneho zástupcu uchádzača, pečiatka 
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Príloha č. 2  - Návrh zmluvy 
 
 

Zmluva o projektovej činnosti 
uzatvorená podľa § 262 Obchodného zákonníka v súlade so zákonom  č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
 
 
 

Článok I. 
Zmluvné strany 

 
 
Objednávateľ:    Mestská časť Bratislava - Ružinov 

Mierová 21, 827 05 Bratislava 212 
Zastúpený:     Ing. Dušan Pekár, starosta 
Osoby oprávnené na rokovanie: 
- vo veciach zmluvných –     JUDr. Eva Poprendová, vedúca odboru právneho a správy majetku 
- vo veciach technických –   RNDr. Lesia Richterová, vedúca odboru regionálneho rozvoja a 

životného prostredia 
                                             Ing. Vladimír Lištiak, referent referátu regionálneho rozvoja 
IČO:     00 603 155 
DIČ:     2020699516 
Bankové spojenie:   VUB, a.s. 
Číslo účtu:    4029-062/0200 
(ďalej len „objednávateľ“) 
 
 
Zhotoviteľ:        
So sídlom:        
Zastúpený:       
IČO:         
IČ DPH:        
Bankové spojenie:       
Číslo účtu:        
Zapísaný v Obchodnom registri ..............., odd. .............“, vl. č. ................ 
(ďalej len „Zhotoviteľ“) 
 
 

Táto Zmluva o projektovej činnosti ( ďalej len „zmluva“) sa uzatvára ako výsledok verejného 
obstarávania podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“), na predmet zákazky 
„Vypracovanie projektovej dokumentácie na dopravné stavby v roku 2014“. 

 
 

Článok II. 
Predmet plnenia 

 
2.1 Predmetom tejto zmluvy je „Vypracovanie projektovej dokumentácie na dopravné stavby v roku 2014“ 

podľa zadania objednávateľa (ďalej len „projektová dokumentácia“) v časovom rozsahu a obsahu podľa 
objednávok objednávateľa a to v čase odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto dohody do 31.12.2014. 

 
2.2 Predmetom zákazky je vypracovanie  projektových podkladov a jednostupňovej projektovej dokumentácie 

na rekonštrukciu chodníkov, v podrobnosti PD pre realizáciu stavby za účelom ohlásenia stavebných 
úprav a udržiavacích prác v rozsahu : 

Búracie práce: 
- Vybúranie pôvodného krytu z liateho asfaltu, podkladného betónu a jestvujúcich obrubníkov chodníka. 

 7



- Odstránenie jestvujúcej vozovky v šírke 300 mm pozdĺž obrubníkov 
Stavebné práce: 
- Dodávka a uloženie kolmého obrubníka do betónového lôžka 
- Dodávka a pokládka vrstiev krytu chodníka, ktoré sú nasledovné: 
- asfaltový betón pre obrusnú vrstvu STN EN 13108-1 AC08 CA50/70,II, hr.40 mm 
- podkladný betón STN EN 206-1/NA c 16/20-XO hr.120 mm 
- nestmelená vrstva zo štrkodrvy STN 73 6126 ŠD 31,5 Ge..hr.80 mmm 
- Dodávka a pokládka krytu vozovky , ktorá je nasledovná: 
- asfaltový betón pre obrusnú vrstvu STN EN 13108-1 AC011, CA 50/70 hr.60 mm 
- spojovací postrek STN 73 6129....PS AEK 0,6 kg/m2 
Spojenie pôvodných a nových castí vozovky je pomocou spojovacieho pásika DUNAFLEX 
V projekte musia byť riešené existujúce prechody pre chodcov bezbariérovo a so slepeckou úpravou. 
Projektant prerokuje a odsúhlasí riešenie s Úniou slabozrakých a nevidiacich. 
Existujúce vjazdy na priľahlé pozemky riešiť sklopeným obrubníkom v chodníku. 
Rozsah projektovej dokumentácie:  
- technická správa, 
- vzorový priečny rez,  
- celková situácia stavby 
- položkový rozpočet,  
- projekt organizácie dopravy počas výstavby   
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 a dwg. 
Zhotoviteľ PD je povinný prerokovať a odsúhlasiť projekt organizácie dopravy počas výstavby v dopravnej 
komisií Magistrátu Hlavného mesta SR Bratislava. 
 

2.3 Ďalej je predmetom zákazky vypracovanie  projektových podkladov a jednostupňovej projektovej 
dokumentácie na rekonštrukciu vozoviek - výmena vozovkovej  vrstvy pôvodnej komunikácie o hr.6 cm, 
v podrobnosti PD pre realizáciu stavby za účelom ohlásenia stavebných úprav a udržiavacích prác 

Rozsah projektovej dokumentácie:  
- technická správa, 
- vzorový priečny rez,  
- celková situácia stavby 
- položkový rozpočet,  
- projekt organizácie dopravy počas výstavby   
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 a dwg.. 
Zhotoviteľ PD je povinný prerokovať a odsúhlasiť projekt organizácie dopravy počas výstavby v dopravnej 
komisií Magistrátu Hlavného mesta SR Bratislava. 

 
2.4 Projektová dokumentácia bude vyhotovená v rozsahu § 9 vyhlášky č. 453/2000Z.z.,  ktorou sa 

vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona. 
 

2.5 Na základe vyššie uvedeného sa zhotoviteľ zaväzuje, že objednávateľovi dodá vyššie špecifikovanú 
projektovú dokumentáciu v rozsahu a obsahu objednávok vystavených objednávateľom a objednávateľ sa 
zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi cenu uvedenú v článku IV. tejto zmluvy a to spôsobom a v lehotách 
dohodnutých v jednotlivých objednávkach. 

 
2.6 Rozsah predmetu plnenia a termín dodania, ktoré sa dodávateľ zaväzuje dodať pre objednávateľa bude 

stanovený objednávateľom v jednotlivých objednávkach. 
 
2.7 Zhotoviteľ sa zaväzuje riadne a včas na základe bodu 2.2 a 2.3 tohto článku zmluvy dodať objednávateľovi 

objednanú projektovú dokumentáciu. 
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Článok III. 
Lehota plnenia 

 
3.1 Táto dohoda sa uzatvára na dobu určitú, a to na obdobie odo dňa nadobudnutia jej účinnosti  do 

31.12.2014. 
 
3.2 Miestom plnenia zmluvy je Mestská časť Bratislava - Ružinov. 
 
3.3 Objednávky sa budú vykonávať písomne. Písomná forma objednávky bude doručená poštou, alebo osobne 

na adresu sídla zhotoviteľa. Realizácia bežných objednávok bude do 14 dní odo dňa doručenia objednávky 
pre predmet plnenia podľa bodu 2.2 článku II. a do 21 dní pre predmet plnenia podľa bodu 2.3 článku II.  

 
3.4 Objednávaním  a prevzatím projektovej dokumentácie poveruje objednávateľ svojho zamestnanca: Ing. 

Vladimíra Lištiaka -  referenta referátu regionálneho rozvoja. 
 
3.5 Zodpovednou, poverenou osobou zhotoviteľa je ............................. – ..........(funkcia).  

 
 
 

Článok IV 
Cena a platobné vzťahy 

 
4.1 Cena za projektovú dokumentáciu špecifikovanú v článku II tejto dohody je stanovená ako výsledok E-

Aukcie v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní. Cena za jednu projektovú 
dokumentáciu podľa ods. 2.2. čl.II je .........,-€. Cena za projektovú dokumentáciu podľa ods. 2.3. čl.II je 
.........,-€. 

 
4.2 V cene stanovenej podľa ods. 4.1. tejto zmluvy sú zahrnuté všetky náklady spojené s vypracovaním 

projektovej dokumentácie a zaobstaraním potrebných podkladov a súhlasov. 
 
4.3 Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť zhotoviteľovi cenu podľa ods. 4.1 tohto článku zmluvy v čiastkach a 

lehotách dohodnutých v jednotlivých objednávkach a to na základe faktúr zhotoviteľa podložených 
objednávkami a  protokolom o prevzatí projektovej dokumentácie podpísanými objednávateľom s tým, že 
lehota splatnosti faktúry za takéto plnenie je 30 dní odo dňa ich doručenia.  

 
4.4 Dohodnutá cena sa počas plnenia zmluvy môže meniť len v prípade, ak dôjde k zmene osobitných 

právnych predpisov platných v SR. 
 
 

Článok V 
Zodpovednosť za vady diela 

 
5.1 Zhotoviteľ zodpovedá za vady diela, ktoré spôsobil porušením jeho povinností. 
 
5.2 Objednávateľ uplatní reklamáciu vady diela písomnou formou bezodkladne po jej zistení. 
 
5.3 Vady diela spôsobené zhotoviteľom budú bezplatne odstránené v termíne stanovenom objednávateľom. 

 
 

Článok VI 
Zmluvná pokuta 

 
6.1 Zhotoviteľ je oprávnený v prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry vystavenej v súlade s touto 

zmluvou a príslušnou objednávkou, fakturovať objednávateľovi úrok z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej 
sumy za každý deň omeškania. 
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6.2 Ak zhotoviteľ neodovzdá objednávateľovi projektovú dokumentáciu podľa objednávky riadne a včas, 
zhotoviteľ uhradí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny dohodnutej v objednávke, za 
každý deň omeškania a prípadnú náhradu škody. 

 
 

Článok VII 
Ukončenie zmluvy 

 
7.1 Ukončenie zmluvného vzťahu je možné uskutočniť po vzájomnej písomnej dohode obidvoch zmluvných 

strán. 
 
7.2 Objednávateľ môže okamžite odstúpiť od zmluvy ak zhotoviteľ neplní zmluvné podmienky uvedené v tejto 

zmluve, pričom účinnosť odstúpenia nastáva dňom doručenia oznámenia o odstúpení od tejto zmluvy 
zhotoviteľovi. 

 
 

Článok VIII 
Záverečné ustanovenia 

 
8.1 Objednávateľ a zhotoviteľ sa zaviazali, že budú akékoľvek prípadné spory z tejto dohody prednostne riešiť 

dohodou. Ak sa nepodarí odstrániť spor dohodou, je ktorákoľvek  strana oprávnená predložiť vec na 
rozhodnutie príslušnému súdu. 

 
8.2 Vzťahy neupravené touto dohodou sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka. 
 
8.3 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán 

a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na internetovej stránke objednávateľa.   
 
8.4 Táto zmluva je vypracovaná v piatich vyhotoveniach, z ktorých tri si ponechá objednávateľ a dve 

vyhotovenia zhotoviteľ. 
 
 
 
V Bratislave dňa:      V Bratislave dňa:  
 
 
Za objednávateľa:      Za zhotoviteľa: 
 
 
 
 
 
 
 
.............................      ...................................... 
Ing. Dušan Pekár             
      starosta  
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