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 MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-RAČA 
  Miestny úrad, Kubačova 21, 831 06 Bratislava 35 
                                
____________________________________________________________________ 
 

 

 

Dovoľujeme si Vás osloviť v rámci prieskumu trhu vo veci predloženia cenovej 

ponuky k predmetu zákazky     

 

 

„Rekonštrukcia ZŠ Plickova 9“ – vypracovanie architektonickej štúdie“. 

 

 

1. Predmet zákazky: 

Predmetom zákazky je vypracovanie architektonickej štúdie ZŠ Plickova 9 v MČ 

Bratislava - Rača. Architektonická štúdia ma posúdiť možnosti rozšírenia počtu tried zo 

súčasných 33 tried na  požadované dve variantné riešenia:  

a) 1. variant bude rátať s možnosťou umiestnenia 40 tried v objekte s možnosťou 

prístavby / nadstavby, 

b) 2. variant bude rátať s možnosťou umiestenia 45 tried v objekte s možnosťou 

prístavby / nadstavby.  

Školské vybavenie ako školská jedáleň, telocvičňa a pod. budú dimenzované na 

maximálny počet 1000 žiakov. 

 

2. Opis predmetu zákazky: 

ZŠ Plickova bola v roku 2007 vyradená zo siete základných škôl a vrátená magistrátu. V 

priestoroch budovy malo mesto zámer v roku 2016 zriadiť spoločný depozitár pre Múzeum 

mesta Bratislavy a Galériu mesta Bratislavy. V súčasnej dobe je základná škola opäť 

zverená mestskej časti Rača, ktorá plánuje rekonštrukciu.  

Objekt školy má tri nadzemné podlažia s čiastočným podpivničením pod bytom a 

kuchyňou. Pôdorys ma približne tvar písmena  H. Celkové pôdorysné rozmery sú 109,10 x 

46,40 m. Je to ŽB skeletová konštrukcia so zavesenými obvodovými keramzit-betónovými 

panelmi a plochou strechou. Má tri trakty s výškovým rozdielom 1050 mm. Takmer celý 

objekt má dve nadzemné podlažia. Tri nadzemné podlažia má len časť stredného traktu. 

Svetlá výška miestností je cca 2950 mm. Objekt bývalej základnej školy bol nevyužívaný a 

neudržiavaný. 

 

Vymedzenie riešeného územia: 

Predmetom riešenia sú nehnuteľnosti zapísané na LV č. 1628, v k. ú. Rača, a to stavba 

základnej školy Plickova 9, súpisné č.7471, postavená na pozemku registra „C“ katastra 

nehnuteľností, parc. č. 891/37 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 3787 m², spolu s 

budovou telocvične prislúchajúcou k stavbe základnej školy, postavenou na pozemku 

registra „C“ katastra nehnuteľností, v k. ú. Rača, parc. č. 891/38 – zastavané plochy a 

nádvoria vo výmere 944 m² a areálom ZŠ Plickova 9 na novovzniknutom pozemku parc. č. 

891/296 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 10086 m², odčlenenom geometrickým 

plánom č. 45-1/2019 z pozemku registra „C“ katastra nehnuteľností, parc. č. 891/36 – 

zastavané plochy a nádvoria vo výmere 17693 m² (v prílohe). 

 

Doplnková informácia: Na pozemku parc. č. 891/36 sa nachádza ihrisko pozemného 

hokeja s umelým trávnikom – nie je predmetom riešenia (prenajíma ho Hlavné mesto SR 

Bratislava ako vlastník – nájomca Slovenský zväz pozemného hokeja). 
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Požadovaný rozsah architektonickej štúdie: 

a) Situácia, vizualizácie – min. 6 ks, pôdorysy, rezy, pohľady; 

b) Zjednodušená technická správa; 

c) Architektonickú štúdiu bude obstarávateľ požadovať v počte 3 kompletné paré. 

 

Výsledkom architektonickej štúdie má byť podklad pre budúce rozhodovanie, má preveriť 

možnosti umiestnenia požadovaného počtu tried.   

 

Podklady pre vypracovanie architektonickej štúdie sú: 

a) PD 2016 Architektúra – súčasný stav v elektronickej a tlačenej podobe ( situácia, 

pôdorysy, rezy, pohľady) v pdf  a dwg formáte;   

b) PD 2016 Technická správa; 

c) Pôvodná realizačná PD 1972 – fotokópia, možnosť nahliadnutia originálnu 

v mestskom archíve; 

d) Statický posudok 2016 – pre depozitár, archív mesta Bratislava. 

 

Podklady pre vypracovanie architektonickej štúdie sú prílohou tejto výzvy (Podklady1.zip 

a Podklady2.zip).  

PD 2016 Architektúra v dwg formáte obdrží úspešný uchádzač. 

 

3. Lehota dodania predmetu zákazky: do 3 týždňov od doručenia objednávky 

 

4. Podmienky financovania: 

Z rozpočtových prostriedkov verejného obstarávateľa. Verejný obstarávateľ neposkytuje 

preddavok ani zálohové platby. 

 

5. Spôsob určenia ceny: 
Štruktúra ceny je uvedená v prílohe č.1 tejto výzvy (priloha1_CenovaPonuka). 

V cenovej ponuke záujemca/uchádzač zohľadní všetky náklady, ktoré by mu mohli 

vzniknúť v súvislosti s plnením predmetu zákazky. 

 

6. Typ zmluvy: Objednávka 

Úspešný uchádzač bude oprávnený vystaviť faktúru najskôr v deň odovzdania predmetu 

zákazky. Splatnosť faktúry je 21 dní odo dňa jej doručenia verejnému obstarávateľovi. 

 

7. Lehota na predkladanie ponúk: do 23.09.2019 do 12:00 hod..  
Cenovú ponuku podľa bodu 4 tejto výzvy uchádzač doručí vo formáte. pdf elektronickou 

poštou  na adresu: vo@raca.sk .  

 

8. Doplňujúce informácie:  

1. Záujemcom sa odporúča vykonať obhliadku objektu tak, aby si sami overili a získali 

všetky informácie, ktoré budú potrebovať na prípravu a vypracovanie ponuky 

súvisiacich s realizáciou predmetu zákazky. Výdavky spojené s touto obhliadkou 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. Michal 

Gumenický, tel.: +421 903 479 538, email: michal.gumenicky@raca.sk . 

2.  Uchádzač predloží ponuku na celý predmet zákazky.  

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. 

mailto:vo@raca.sk
mailto:michal.gumenicky@raca.sk


Strana 3 z 4 

 

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 a ostatnými súvisiacimi všeobecne záväznými 

právnymi predpismi. 

 

 

V Bratislave, dňa 12.09.2019 
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Príloha č. 1 

Cenová ponuka 

 

 

 

NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIÍ 

 

Názov zákazky: Rekonštrukcia ZŠ Plickova 9“ – vypracovanie architektonickej štúdie 

 

 

Identifikačné údaje 

 

Obchodné meno:                                           .............................................................. 

 

Sídlo:                                                             .............................................................. 

 

IČO:      .............................................................. 

 

Kontaktná osoba:    .............................................................. 

 

e-mail:      .............................................................. 

 

t.č.:      .............................................................. 

 

 

P.č. Položka
1 Cena celkom 

bez DPH 
DPH 

Cena celkom 

s DPH 

1. 
„Rekonštrukcia ZŠ Plickova 9“ – vypracovanie 

architektonickej štúdie 
      

 

som/nie som* platcom DPH 

(*nehodiace sa prečiarknite) 
 

 

 

Vyhlasujem, že cenová ponuka spĺňa požiadavky verejného obstarávateľa podľa 

zadania v prieskume trhu a obsahuje všetky náklady súvisiace s realizáciou predmetu 

zákazky. 
 

 

 

 

V..................................... dňa......................... 

 

 

 

 

 

                                                                                         

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

     podpis a pečiatka oprávnenej osoby uchádzača 

 

 


