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V ý z v a   n a   p r e d l o ž e n i e   c e n o v e j   p o n u k y 

zadania zákazky s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov na uskutočnenie stavebných prác  

 

  

1. Identifikácia verejného obstarávateľa: 

Názov:                         Mestská časť Bratislava - Rača 

Sídlo:                           Kubačova 21, 831 06 Bratislava 

IČO:                            00304557 

Štatutárny zástupca: Mgr. Michal Drotován 

Kontaktná osoba:     Ing. Peter Sénáši 

e-mail:                       peter.senasi@raca.sk   

             tel.č.:                      02/4911 2477 

  

 

2.        Názov zákazky: Rekonštrukcia Zdravotného strediska Tbiliská 6 – Hliníkové konštrukcie 

 

 CPV kód:  45215100-8 Stavebné práce na stavbe budov určených pre zdravotníctvo 

   45223100-7 Montáž kovových konštrukcií 

    

3. Predpokladaná hodnota zákazky: 145 833,00 EUR bez DPH (175 000,00 EUR s DPH) 

 

4.  Podmienky financovania: 

Z rozpočtových prostriedkov verejného obstarávateľa. Verejný obstarávateľ neposkytuje 

preddavok ani zálohové platby. Cenu za dielo sa verejný obstarávateľ zaväzuje zaplatiť 

zhotoviteľovi na základe faktúry s lehotou splatnosti 30 dní odo dňa jej doručenia. Faktúra 

vystavená zhotoviteľom musí spĺňať náležitosti podľa všeobecne záväzných právnych 

predpisov platných v Slovenskej republike. V opačnom prípade je verejný obstarávateľ 

oprávnený faktúru zhotoviteľovi vrátiť na opravu. Lehota splatnosti opravenej faktúry začne v 

takom prípade plynúť až odo dňa doručenia opravenej faktúry obsahujúcej všetky potrebné 

zákonné náležitosti. Prílohou faktúry bude doklad preukazujúci odovzdanie uskutočnených 

stavebných prác riadne a včas v zmysle požiadaviek verejného obstarávateľa podpísaný 

zodpovednými osobami verejného obstarávateľa a zhotoviteľa. 

 

5. Opis predmetu zákazky: 

Predmetom obstarávania je výmena presklených stien na dvoch požiarnych schodiskách 

a hlavnom schodisku v Zdravotnom stredisku na ul. Tbiliská 6 v mestskej časti Bratislava – 

Rača.  

Zasklené steny na schodiskách budú kompletne zdemontované so sendvičovou konštrukciou 

a budú nahradené klasickým hliníkovým fasádnym systémom. 

Obvodový plášť v mieste spojovacích krčkov hlavného komunikačného jadra s jednotlivými 

blokmi a v mieste spojovacích krčkov medzi blokom a požiarnym schodiskom je tvorený 

v časti parapetu okna po podlahu murovanou konštrukciou a v časti od podlahy smerom 

k nadpražiu spodného okna opäť sendvičovým panelom s trapézovým plechom. Samostatnou 

kapitolou sú zasklené steny na schodiskách. Jedná sa o oceľové zasklené steny, ktoré sú 

kombinované so sendvičovými panelmi a akoby vytvárali jeden kompaktný celok.  

Podrobná špecifikácia je uvedená v prílohách, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tejto výzvy: 

a) podhlady.zip 

b) VykazVyrobkov.pdf 
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Obhliadka priestorov 

Záujemcom sa odporúča vykonať obhliadku miesta realizácie predmetu zákazky a jeho okolia 

tak, aby si sami overili a získali všetky informácie, ktoré budú potrebovať na prípravu, 

spracovanie ponuky a začatie prác súvisiacich s realizáciou predmetu zákazky. Výdavky 

spojené s touto prehliadkou idú na ťarchu záujemcov. V prípade požiadavky záujemcu o 

obhliadku miesta realizácie požadovaného predmetu zákazky záujemca si môže dohodnúť 

termín  obhliadky v pracovných dňoch u kontaktnej osoby verejného obstarávateľa:  

Ing. Peter Sénáši, 02/4911 2477, peter.senasi@raca.sk . 

 

6.  Miesto dodania predmetu zákazky: 
Názov:   Mestská časť Bratislava-Rača – Zdravotné stredisko Tbiliská 6 

Kontaktné miesto: Tbiliská 6, 831 06 Bratislava  

 Kontaktná osoba:        Ing. Peter Sénáši 

           e-mail:                         peter.senasi@raca.sk   

tel. číslo:                     02/4911 2477 

 
7.  Miesto a lehota na predkladanie ponúk:  

1.  Uchádzač predloží ponuku, t. z. doručí verejnému obstarávateľovi, v uzavretom 

obale/obálke s označením „Neotvárať“ a heslom „AL konštrukcie“ osobne, alebo 

poštovou zásielkou, na adresu verejného obstarávateľa uvedenú v bode 1 a v lehote na 

predkladanie ponúk. 

     

2.    Lehota na predkladanie ponúk: do 18.06.2019 do 12:00 hod. 
 

3.  V prípade, že uchádzač predloží ponuku prostredníctvom poštovej zásielky, je podľa     

lehoty na predkladanie ponúk rozhodujúci termín (t. z. hodina a deň) doručenia ponuky 

verejnému obstarávateľovi.  

4.     Ponuka predložená po lehote na predkladanie ponúk nebude predmetom vyhodnocovania 

a bude vrátená v neporušenom obale uchádzačovi. 

  

8. Lehota dodania predmetu zákazky: od 24.06. 2019 do 31.07.2019 

 

9. Kritéria vyhodnotenia ponúk: 

1. Kritériom na vyhodnotenie ponúk bude celková cena za predmet zákazky vyjadrená v EUR 

s DPH, resp. celkom v EUR (v prípade uchádzača, ktorý nie je platcom DPH). 

2. Úspešným uchádzačom sa stane uchádzač, ktorého celková cena v EUR za predmet zákazky 

bude zo všetkých predložených ponúk najnižšia. 

 

10. Spôsob určenia ceny: 

Cenová ponuka bude spracovaná v  zmysle zadania s výkazom výmer (príloha č. 1 tejto 

výzvy). 

 

11.  Podmienky účasti:  

1.  Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa podmienky účasti týkajúce sa 

osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) zákona o verejnom obstarávaní. 

2.  Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. f) uchádzač preukáže doloženým 

čestným vyhlásením (príloha č. 2 tejto výzvy). 
3.  § 34 ods. (1) písm. g) ZVO: údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo odbornej kvalifikácií 

osôb určených na plnenie zmluvy alebo riadiacich zamestnancov zodpovedných za 

poskytnutie stavebných prác - Uchádzač predloží doklad o odbornej spôsobilosti – 

stavbyvedúci podľa zákona č. 236/2000 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 138/1992 

Zb. v znení zákona č. 554/2001 o autorizovaných architektoch a autorizovaných 

stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov s odbornou spôsobilosťou na 

inžinierske stavby, rovnako budú akceptované osvedčenia vydané v iných krajinách, 
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akceptované Slovenskou komorou stavebných inžinierov; doklad musí byť predložený 

ako fotokópia osvedčenia s originálom odtlačku pečiatky a podpisom odborne 

spôsobilej osoby a uchádzač predloží vyhlásenie, že bude k dispozícií v čase plnenia 

zmluvy. 

4. § 34 ods. 1 písm. b): uchádzač svoju odbornú spôsobilosť preukáže predložením 

minimálne jednej referencie, k úspešne zrealizovanej zákazke v oblasti realizácie 

stavebných prác rovnakého alebo podobného charakteru ako predmet zákazky za 

predchádzajúcich 5 rokov, s uvedením: 

a) názvu a sídla odberateľa, 

b) kontaktných údajov odberateľa (meno, tel. č., e-mail), 

c) predmetu stavebných prác,  

d) ceny a lehoty dodania. 

5. Predloženie návrhu Zmluvy o dielo (príloha č. 3 tejto výzvy) podpísaný oprávnenou 

osobou uchádzača. 

 

12.  Typ zmluvy: Zmluva o dielo 

V súlade s § 11 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov „verejný obstarávateľ a obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu, 

koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majú 

povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v 

registri partnerov verejného sektora alebo ktorých subdodávatelia alebo 

subdodávatelia podľa osobitného predpisu, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do 

registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného 

sektora“.  
 

13.  Vylúčenie uchádzača: 

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo vylúčiť uchádzača alebo jeho ponuku z procesu 

obstarávania, ak: 

a) uchádzač nesplnil stanovené podmienky účasti, 

b) uchádzač nepreukázal splnenie podmienok účasti stanovenými dokladmi alebo nedoručil 

požadované vysvetlenie alebo doplnenie dokladov preukazujúcich splnenie podmienok 

účasti v lehote stanovenej v žiadosti o vysvetlenie alebo doplnenie dokladov, 

c) cenová ponuka uchádzača je mimoriadne nízka vzhľadom na trhové podmienky dodávania 

obstarávanej komodity, 

d) ponuka uchádzača nespĺňa požiadavky na predmet obstarávania, 

e) uchádzač sa v predchádzajúcom dodávateľskom záväzkovom vzťahu uzavretom s 

Mestskou časťou Bratislava -Rača dopustil podstatného porušenia zmluvných povinností. 

 

14.  Oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk:  
1.  Úspešnému uchádzačovi bude odoslané oznámenie o prijatí jeho ponuky. 

2.  Úspešný uchádzač je povinný v lehote do 5 pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia o 

úspešnosti ponuky predložiť: 

a) doklad o uzatvorení poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú tretím osobám v 

súvislosti s jeho činnosťou a to počas trvania zmluvy o dielo;  

b) 4 originálnych vyhotovení zmluvy o dielo (podpis, pečiatka, dátum). 

 

15. Doplňujúce informácie:      

1.  Uchádzač predloží ponuku na celý predmet zákazky. 

2.  Proti rozhodnutiu verejného obstarávateľa o výbere najvhodnejšieho uchádzača pri postupe 

zadávania zákazky s nízkou hodnotou nie je možné podať žiadosť o nápravu v zmysle 

zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní. 
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3.  Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predkladaním ponuky znáša uchádzač bez 

finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi, a to bez ohľadu na výsledok verejného 

obstarávania. 

4.  Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených ponúk 

v prípade rozporu s finančnými možnosťami verejného obstarávateľa a zároveň právo 

zrušiť súťaž, ak sa podstatne zmenia okolnosti za ktorých bola vyhlásená a ktoré verejný 

obstarávateľ nemohol predpokladať. 

5. V ostatných právnych vzťahoch sa budú objednávateľ a zhotoviteľ riadiť príslušnými 

ustanoveniami Obchodného zákonníka, vzťahujúcimi sa na zmluvu o dielo a ostatnými 

súvisiacimi všeobecne záväznými právnymi predpismi. 

 

 

 

V Bratislave, dňa 05.06.2019 

 


