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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 poskytnutie služby 

 

 

1.  Identifikácia verejného obstarávateľa:  

     Názov:    Mestská časť Bratislava - Rača  

     Sídlo:   Kubačova 21, 831 06 Bratislava  

     IČO:    00304557  

     Štatutárny zástupca:  Mgr. Michal Drotován  

 

 

2.  Názov zákazky: „Novostavba MŠ Kadnárova 69“ – vypracovanie projektovej 

dokumentácie pre územné rozhodnutie (DÚR), projektovej dokumentácie na 

odstránenia stavby, projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie (DSP) 

a projektovej dokumentácie realizáciu stavby (DRS) 

 

CPV kód: 74222100-2 Architektonické služby 

 

3.   Predpokladaná hodnota zákazky: 25 000,00 EUR bez DPH (30 000,00 EUR s DPH) 

 

4.   Podmienky financovania:  

Z rozpočtových prostriedkov verejného obstarávateľa. Verejný obstarávateľ neposkytuje 

preddavok ani zálohové platby. Cenu za predmet zákazky sa verejný obstarávateľ zaväzuje 

zaplatiť zhotoviteľovi na základe faktúr s lehotou splatnosti 30 kalendárnych dní odo dňa ich 

doručenia. 

Podrobná špecifikácia úhrad za predmet zákazky je špecifikovaná v návrhu Zmluvy o dielo 

(príloha č. 3 tejto výzvy) v čl. 7 bod 7.2 zmluvy. Faktúry vystavené zhotoviteľom musia 

spĺňať náležitosti podľa všeobecne záväzných právnych predpisov platných v Slovenskej 

republike. V opačnom prípade je verejný obstarávateľ oprávnený faktúry 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 faktúr 

bude doklad preukazujúci odovzdanie predmetu zákazky riadne a včas v zmysle požiadaviek 

verejného obstarávateľa podpísaný zodpovednými osobami verejného obstarávateľa a 

zhotoviteľom. 

 

5.   Opis predmetu zákazky:  

Predmetom zákazky je vypracovanie projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie 

(DÚR), projektovej dokumentácie na odstránenia stavby, projektovej dokumentácie pre 

stavebné povolenie (DSP) a projektovej dokumentácie realizáciu stavby (DRS) „Novostavba 

MŠ Kadnárova 69“ vrátane podrobného položkového rozpočtu a výkazu výmer. Predmet 

zákazky musí byť spracovaný v súlade so:  

a) zákonom č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov (Stavebný zákon) a vyhláškami MŢP 

SR č. 453/2000 Z. z. a č. 532/2002 Z. z.,  

b) príslušnými STN a všeobecno-technickými požiadavkami na výstavbu. 

 

Podkladom pre vypracovanie projektovej dokumentácie je architektonická štúdia MŠ 

Tramín – Kadnárova 69 (príloha č. 4 tejto výzvy) a súvisiaca dokumentácia (príloha č. 5 

tejto výzvy). Predmetné prílohy sú zverejnené na webstránke verejného obstarávateľa 

http://obstaravanie.raca.sk/222020/ 
 

Všetky stupne dokumentácie budú obsahovať projekt: 

a) hlavnej stavby, 

b) projekt pripojenia na inžinierske siete. 

http://obstaravanie.raca.sk/222020/
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Opis skutkového stavu stavby  

Bývalý objekt vinárne Tramín, ktorý fungoval od roku 1964 s rozmermi 25x26m s jedným 

nadzemným a jedným podzemným podlažím je realizovaný ako stenovo – skeletová 

monolitická konštrukcia. V roku 2007 prešla budova rekonštrukciou a dostavbou. 

Najvýraznejšia zmena bola prestavba prednej časti. V súčasnosti objekt Tramín s pozemkom 

patrí mestskej časti. 

 

  Vymedzenie riešeného územia: 

Na pozemku reg. „C“ KN parc. č. 1741/5, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o 

výmere 693 m2, zapísanom na LV č. 1628 pre k.ú. Rača sa nachádza nehnuteľnosť vo 

vlastníctve Mestskej časti Bratislava - Rača, stavba so súpisným číslom 2521, zapísaná na LV 

č. 3494 – budova bývalého reštauračného zariadenia Tramín. Pozemok reg. „C“ KN parc. č. 

1607/78, druh pozemku ostatná plocha o výmere 1325 m2 zapísaný na LV č. 1628, susediaci s 

pozemkom parc. č. 1741/5, predstavuje jeden obslužný priestor k tejto budove. Cez uvedený 

pozemok je zabezpečovaná dopravná obsluha objektu, parkovanie automobilov a vedú ním 

inžinierske siete pre objekt na pozemku parc. č. 1741/5 k.ú. Rača. Na pozemku okrem 

spevnených plôch nachádza aj prícestná zeleň. Pozemky parc. č. 1741/5 a parc. č. 1607/78 k.ú. 

Rača sú v rámci Územného plánu hlavného mesta SR Bratislava, rok 2007 v znení zmien a 

doplnkov súčasťou rozvojovej funkčnej plochy F 501, zmiešané územie bývania a občianskej 

vybavenosti a v takto definovanom funkčnom využití územia je možné na nich vytvárať 

zariadenia na zabezpečenie služieb obyvateľstvu vo verejnom záujme. 

 

6.  Špecifikácia predmetu zákazky: 

 

URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ RIEŠENIE 

1. Urbanistické riešenie  

Riešené parcely sa nachádzajú v mestskej časti Bratislava Rača, v katastrálnom území 

Rača, v okrese Bratislava III., v Bratislavskom kraji. Dotknuté územie leží na východnom 

úpätí Malých Karpát, pozdĺž Kadnárovej ulice, v lokalite s prevahou bytovej zástavby. V 

blízkom okolí sa okrem bývania nachádzajú aj objekty so základnou funkciou občianskej 

vybavenosti, resp. areály pre šport a voľnočasové aktivity. V rámci riešeného pozemku sa 

v súčasnosti nachádza budova bývalej reštaurácie a vinárne „Tramín“, ktorá v priebehu 

jej fungovania prešla radikálnou prestavbou: okrem iných pribudla prístavba s 

celopresklenou stenou z juhovýchodnej strany (zo strany dopravnej komunikácie). K 

územiu ďalej patria parkovacie miesta z juhozápadnej a zo severozápadnej strany, resp. 

pozdĺž juhozápadnej strany prechádza cesta, ktorá čiastočne obsluhuje parkovanie zo 

severnej strany pozemku. Vzhľadom na priaznivú prognózu a na evidentnú potrebu 

školskej vybavenosti v danom území, sa navrhuje nová materská škola, ktorá bude v 

súlade s platnými legislatívnymi predpismi SR, zároveň bude obsahovať náplň materskej 

školy sledujúcej súčasné trendy z hľadiska inovatívnych smerov výučby. Materská škola 

by sa mala dať ľahko v budúcnosti prestavať na denný stacionár pre seniorov. Z hľadiska 

bilancií adaptability pôvodného objektu došlo k zámeru asanovať súčasnú budovu, ktorá 

v danej podobe nespĺňa požiadavky na materské školy, resp. okolo objektu bývalej 

reštaurácie absentuje akákoľvek vhodná plocha pre izolačnú zeleň alebo plochy vhodné 

pre ihriská s celoplošným možným dohľadom nad aktivitou detí. Urbanistický koncept 

zástavby pozemku je navrhnutý v súlade s uvedenými podmienkami územnoplánovacej 

informácie ako aj podmienkami ÚPN hlavného mesta SR Bratislavy. Súčasťou areálu 

bude aj integrovaná obojsmerná cyklotrasa, ktorá je riešená mimo architektonickej štúdie, 

ale v koordinácii s navrhovaným zámerom. Návštevníci danej zóny budú mať možnosť 

parkovať v rámci vyčlenených exteriérových parkovacích miest, ktorých presný počet sa 

upresní  na základe konzultácie s dopravným inžinierom.  

2. Architektonické, dispozično-prevádzkové riešenie  

Areál navrhnutej materskej školy naďalej plánuje s napojením na Kadnárovú ulicu, 

pozdĺž ktorej, za plánovanou cyklotrasou sa navrhuje plocha vyhradená na parkovacie 

miesta, resp. s odstavnou plochou pre zásobovanie MŠ, ktoré bude fungovať časovou 

segregáciou. V rámci návrhu sa zaoberalo riešením pôvodnej komunikácie cez dotknuté 

parcely, ktorej funkcia bude integrovaná do existujúceho pojazdného chodníka 
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paralelného s riešenou cestou (táto komunikácia bude naďalej spĺňať funkciu 

obsluhovania súčasných parkovacích plôch zo severovýchodnej strany územia). Budova 

novej MŠ je situovaná čo najbližšie k hlavnej komunikácii z dôvodu optimálnej 

vzdialenosti jednak z hľadiska prístupu rodičov s deťmi, ale aj z aspektu obsluhovania z 

opačnej strany objektu. Okrem týchto parametrov k návrhu MŠ patrí aj vymedzená časť 

záhrady, ktorá v sebe zahŕňa plochy ihrísk a pre voľnočasové aktivity detí. Z hľadiska 

samotného architektonického, hmotového a dispozičného vývoja MŠ návrh prešiel 

komplexným procesom. Na základe vyhodnotenia všetkých aspektov (regulatívy ÚP, 

legislatívne predpisy SR, urbanisticko architektonicko stavebno- dizajnérska kvalita atď.) 

došlo k záveru návrhového procesu novej škôlky v tvare kružnice s átriom takisto 

kruhového tvaru, ktorá má v sebe integrované okrem optimálnych parametrov pre MŠ aj 

vyššiu kvalitu prehľadu v rámci vnútorného prostredia. Hlavný vstup do budovy je 

situovaný zo severnej strany objektu, prístupný je cez bráničku, ktorá je regulovaná 

podobne časovou segregáciou (aj z dôvodu bezpečnosti). Do interiéru sa vstupuje cez 

halu, ktorá okrem funkcie filtra spĺňa funkciu šatne. Z danej miestnosti sa vstupuje do 

tzv. ochodze, ktorá spája jednotlivé priestory škôlky. Z chodby sa vstupuje do 

navrhovaných štyroch tried (s max. počtom detí 20), ktoré sú delené pomocou ľahkých 

posuvných priečok. Vďaka týmto podmienkam sa dosiahne možné prepojenie tried, resp. 

ich predĺženie do priestoru smerom k átriu, čo zodpovedá inovatívnemu prístupu v rámci 

navrhovania. Izolačná časť je situovaná tak, aby bola vždy pod dohľadom aspoň jedného 

pedagóga. Ďalej je riešená zóna (šatňa, kuchynka, hygiena, denná miestnosť, kancelária) 

pre vedenie, sklad pre upratovacie potreby, blok s čistým a špinavým skladom a s 

výdajňou jedla, ktorá je samozrejme napojená na časť jedálne. Stravovanie bude riešené s 

dovozom jedla. Jedáleň je z kapacitného hľadiska navrhnutá tak, aby v prípade napr. 

besiedok bola možná využiť bezproblémovo. Žiaci prechádzajú na vyhradené exteriérové 

plochy podobne cez šatne, ktoré sú akýmsi filtrom medzi dvoma prostrediami. Átrium 

disponuje multifunkčnou plochou, ktorá je (aj vďaka hornému tieniacemu systému) 

vhodná ako exteriérová trieda, resp. na rôznorodé udalosti v rámci škôlky alebo na hru. Z 

hľadiska architektonického výrazu je návrh novej materskej školy hravého a zároveň 

minimalistického rázu, ktorý odkazuje aj na okolitú zástavbu, resp. na snahu vytvoriť pre 

deti čo najkvalitnejšie prostredie v rámci školského areálu. 

 

Jedná sa  1 podlažnú budovu so zelenou strechou a funkčným átriom. Vybavenie 

materskej školy bude navrhnuté tak, aby sa v budúcnosti bez náročných stavebných 

zásahov dala škôlka prerobiť na denný stacionár pre seniorov. Štyri triedy škôlky budú 

mať po 20 žiakov. Spálňa bude riešená formou rozložiteľných prenosných postieľok 

v priestoroch tried hernej zóny.  

 

Návrh jednotlivých priestorov podľa  arch. štúdie 

 

Názov miestnosti  Rozloha ( 𝒎𝟐) 

Vstupná hala  a šatne  38,50 

Trieda - herňa / spiaca zóna 4x 80,00 

Hygiena  2x 14,00 

Jedáleň 55,00 

Kuchynka – výdaj 16,00 

Sklad odpadov 7,00 

Sklad upratovacích potrieb 3,00 

Vedenie, zamestnanci  29,00 

Chodba 22,00 

Átrium  183,00 

Ihriská, pieskoviská  560,00 

 

 Ostatné špecifikácie stavby budú upresnené na stretnutí investora s projektantom. 
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 ROZSAH A OBSAH PD: 

 

A. Dokumentácia pre územné rozhodnutie (DÚR): 

Dokumentácia pre územné rozhodnutie  (DÚR): 6 kópií projektovej dokumentácie + digitálna 

forma vo formáte pdf  

 

Sprievodná správa 

1.       Identifikačné údaje stavby a investora 

2.       Základné údaje o stavbe: 

a) stručný opis stavby z hľadiska účelu a funkcie, požiadavky na urbanistické, 

architektonické a výtvarné riešenie s uvedením navrhovaných kapacít; 

b) charakteristika územia, požiadavky na demolácie, výrub narastenej zelene;  

c) vplyv stavby na životné prostredie, predpokladaný spôsob obmedzenia alebo 

odstránenia prípadných negatívnych vplyvov; 

d) odolnosť a zabezpečenie z hľadiska požiarnej ochrany a civilnej ochrany. 

3.       Odôvodnenie stavby a jej umiestnenie 

4.       Podmieňujúce predpoklady : 

a) preložky inžinierskych sietí, ak dôjde k prekládke; 

b) pripojenie na existujúce technické vybavenie územia, bilancie kapacitných nárokov 

a možností; 

c) vzťahy k existujúcemu verejnému a občianskemu vybaveniu územia, vrátane verejnej 

dopravy; 

d) zabezpečenie energii a ich racionálne využitie, zabezpečenie vodného hospodárstva 

a dopravy pre výrobné zariadenia; 

e) počet pracovníkov pre prevádzky a výrobu v potrebnej kvalifikačnej štruktúre. 

 

Výkresy 

1.       Situačný výkres na podklade katastrálnej mapy s vyznačením umiestnenia stavby a 

staveniska a ich väzieb na okolie a s vyznačením vzdialeností od susedných pozemkov a 

stavieb 

2.       Situácia stavby spravidla v mierke 1:500 vychádzajúca zo súčasného stavu územia 

obsahuje : 

a) vyznačenie umiestnenia stavby a staveniska a ich väzieb na okolie, vrátane bodov 

napojenia a priebehu navrhovaných inžinierskych sietí; 

b) zakreslenie existujúcich podzemných inžinierskych sietí, pripadne iných zariadení. 

3.         Návrh architektonického riešenia a dispozičné riešenie stavebných objektov. 

 

 

B. Projektová dokumentácia na odstránenie stavby:  

Dokumentácia zahŕňa v rámci projektu na odstránenie stavby:  6 kópií projektovej 

dokumentácie + digitálna forma vo formáte pdf  

 

Projektová dokumentácia na odstránenie stavby  má obsahovať najmä tieto časti: 

1. Architektúra so situáciou a prípojkami inžinierskych sietí  

2. Statické výpočty 

3. Technologický opis prác s uvedenými odpadmi, ktoré vzniknú 

4. Nevyhnutné úpravy pozemku 

5. Plán organizácie búracích a demontážnych prác 

 

 

C. Dokumentácia pre stavebné povolenie (DSP): 

Dokumentácia zahrnutá v rámci Projektu pre stavebné povolenie: 8 kópií projektovej 

dokumentácie + digitálna forma vo formáte pdf  

 

Dokumentácia bude v členení: 

časť architektúra 

- zastavovacia situácia 
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- pôdorysy všetkých podlaží  

  - charakteristické rezy  

- pohľady  

- technická a sprievodná správa  

 

časť statika 

- statické posúdenie a riešenie konštrukcií  

 

časť vykurovanie 

- pôdorysy všetkých podlaží s návrhom vykurovacieho systému  

- technická správa  

 

časť zdravotechnika 

- pôdorysy všetkých  podlaží s návrhom zdravotechniky 

- technická správa 

 

časť vzduchotechnika  

- pôdorysy všetkých podlaží s návrhom vzduchotechniky 

- technická správa 

 

časť elektroinštalácie 

- pôdorysy všetkých podlaží s návrhom elektroinštalácií a slaboprúdu 

- technická správa 

- projekt bleskozvodu 

 

časť požiarna ochrana 

- situácia 

- pôdorysy všetkých podlaží s požiadavkami požiarnej ochrany 

- technická správa 

 

časť svetlotechnika 

- posúdenie denného osvetlenia 

- posúdenie preslnenia 

- technická správa 

 

časť POV (projekt organizácie výstavby) 

- situácia 

- technická správa 

 

 

D. Dokumentácia pre realizáciu stavby (DRS):  

Dokumentácia zahrnutá v rámci Realizačného projektu: 8 kópií projektovej dokumentácie + 

digitálna forma vo formáte pdf 

 

Dokumentácia bude  v členení: 

časť architektúra 

- zastavovacia situácia 

- pôdorysy všetkých riešených podlaží s položkami stavebných prvkov  

- charakteristické rezy s položkami stavebných prvkov 

- pohľady s položkami stavebných prvkov 

- výkres riešenia detailov 

- výkazy riešených prvkov (okná, dvere, zámočnícke prvky, klampiarske prvky atď.) 

- technická a sprievodná správa 

- položkový rozpočet stavby s výkazom výmer 

 

časť statika 

- statické posúdenie a  riešenie konštrukcií  
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časť vykurovanie 

- pôdorysy všetkých podlaží s návrhom vykurovacieho systému s popisom prvkov 

- technologická schéma vykurovacieho systému 

- výkresy detailov potrebných k realizácií 

- technická správa 

- položkový rozpočet s výkazom výmer 

 

časť zdravotechnika 

- pôdorysy všetkých podlaží s návrhom zdravotechniky a popisom prvkov 

- rozvinutý rez a schéma zapojenia 

- výkresy detailov potrebných k realizácií 

- technická správa 

- položkový rozpočet s výkazom výmer 

 

časť vzduchotechnika  

- pôdorysy všetkých podlaží s návrhom vzduchotechniky a popisom prvkov 

- schematické rezy 

- výkresy detailov potrebných k realizácií 

- technická správa 

- položkový rozpočet s výkazom výmer 

 

časť elektroinštalácie 

- pôdorysy všetkých podlaží s návrhom elektroinštalácií popisom prvkov 

- riešené schémy domových rozvádzačov 

- výkresy detailov potrebných k realizácií 

- technická správa 

- položkový rozpočet s výkazom výmer 

 

 

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. Obhliadku miesta realizácie 

požadovaného predmetu zákazky si záujemca môže dohodnúť v pracovných dňoch 

u kontaktných osôb verejného obstarávateľa: Ing. Štefan Borovský, 02/4911 2465, 

stefan.borovsky@raca.sk a Ing. Michal Gumenický, michal.gumenicky@raca.sk , 0903 

479 538. 

 
7.  Miesto dodania predmetu zákazky:  

Názov:    Mestská časť Bratislava-Rača  

Kontaktné miesto:  Kubačova 21, 831 06 Bratislava  

Kontaktná osoba:  Ing. Michal Gumenický, 0903 479 538, michal.gumenicky@raca.sk  

Ing. Štefan Borovský, 0918 905 758, stefan.borovsky@raca.sk 

 

8.  Lehota na predkladanie ponúk: do 22.04.2020 do 12:00 hod. 

1. Cenovú ponuku (príloha č. 1 tejto výzvy) a doklady podľa bodu 12 tejto výzvy   uchádzač 

predloží (t. z. doručí verejnému obstarávateľovi) vo formáte .pdf/PriScr elektronickou 

poštou na adresu: vo@raca.sk . 

2. Ponuka doručená po lehote na predkladanie ponúk nebude predmetom  vyhodnocovania 

a verejný obstarávateľ na ňu bude prihliadať ako keby nebola predložená. 

 

9.  Lehota dodania predmetu zákazky:  

Záväzné termíny pre vypracovanie projektu sú: 

1. Projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie (DÚR): do 21.05.2020  

mailto:stefan.borovsky@raca.sk
mailto:michal.gumenicky@raca.sk
mailto:michal.gumenicky@raca.sk
mailto:stefan.borovsky@raca.sk
mailto:vo@raca.sk
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2. Dokumentácia odstránenia stavby: do 11.06.2020  

3. Projekt dokumentácia pre stavebné povolenie (DSP): do 06.08.2020 

4. Projekt dokumentácia pre realizáciu stavby (DRS): do 17.09.2020 

 

10.  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.  

 

11.  Spôsob určenia ceny:  

Cena predmetu  zákazky bude  určená v zmysle zákona č.18/1996 Z.z. o cenách v znení 

neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č.87/1996 Z.z, 

ktorou sa  vykonáva zákon o cenách ako cena konečná, nemenná a maximálna t.j. v cene sú 

zahrnuté všetky náklady spojené s plnením predmetu zákazky okrem prípadov zákonnej 

úpravy DPH. 

  Ak je uchádzač zdaniteľnou osobou pre DPH v zmysle príslušných predpisov (ďalej len 

„zdaniteľná osoba“), navrhovanú zmluvnú cenu uvedenie v zložení: 

a) navrhovaná zmluvná cena v EUR bez DPH, 

b) sadzba DPH v % a výška DPH v EUR, 

c) navrhovaná zmluvná cena v EUR vrátane DPH. 

 

Ak  uchádzač nie je zdaniteľnou osobou pre DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu v EUR. 

Skutočnosť, že nie je zdaniteľnou osobou pre DPH, uchádzač uvedie v ponuke.  

 

12.  Podmienky účasti:  

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

osobného postavenia: § 32 ods. 1 písm. e) a f) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom 

obstarávaní.  

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

vyhlásením podľa prílohy č. 2 tejto výzvy. 

3. § 34 ods.1 písm. g) technickú a odbornú spôsobilosť uchádzač preukáže predložením 

údajov o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej klasifikácii osôb určených na plnenie 

zmluvy alebo riadiacich zamestnancov, a to kópiou osvedčenia o odbornej spôsobilosti 

projektantov – kategória pozemné stavby, v zmysle zákona NR SR č. 138/1992 Z. z. 

v znení neskorších zmien a doplnkov, s originálnym odtlačkom pečiatky a podpisom 

odborne spôsobilej osoby. 

 

13.  Typ zmluvy: Zmluva o dielo  

1. Návrh zmluvy je prílohou č. 3 tejto výzvy.  

2. Zmluvu predloží úspešný uchádzač po oznámení výsledku vyhodnotenia cenových ponúk.  

 

14.  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) ponuka uchádzača nespĺňa požiadavky na predmet obstarávania,  

d) uchádzač sa v predchádzajúcom dodávateľskom záväzkovom vzťahu uzavretom s 

Mestskou časťou Bratislava -Rača dopustil podstatného porušenia zmluvných povinností. 

 

15.  Oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk:  

1. Úspešnému uchádzačovi bude odoslané oznámenie o prijatí jeho ponuky.  
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2. Úspešný uchádzač je povinný v lehote do 5 pracovných dní odo dňa doručenia 

oznámenia o úspešnosti ponuky predložiť v 4-och originálnych vyhotoveniach Zmluvu 

o dielo (podpis, pečiatka, dátum).  

 

16.  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.  

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 a ostatnými súvisiacimi všeobecne záväznými 

právnymi predpismi.  

 

 

V Bratislave, dňa 15.04.2020 
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Príloha č. 1 

                                                                                          Cenová ponuka – Návrh na plnenie kritérií 

 

 

Názov zákazky: „Novostavba MŠ Kadnárova 69“ – vypracovanie projektovej dokumentácie pre 

územné rozhodnutie (DÚR), projektovej dokumentácie na odstránenia stavby, 

projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie (DSP) a projektovej 

dokumentácie realizáciu stavby (DRS) 
 

 

Identifikačné údaje 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

Tel.:   .............................................................. 

 

E-mail:  .............................................................. 

 

 
 

P.č. Položka 

Cena celkom
 
 

v EUR 

bez DPH 

DPH 

Cena celkom 

v EUR  

s DPH 

1. Projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie (DÚR) 
   

2. Dokumentácia odstránenia stavby 
   

3. Projekt dokumentácia pre stavebné povolenie (DSP) 
   

4. Projekt dokumentácia pre realizáciu stavby (DRS) 
   

SPOLU 
    

 

 

Vyhlasujem, že cenová ponuka spĺňa požiadavky verejného obstarávateľa uvedené vo výzve na 

predloženie cenovej ponuky a obsahuje všetky náklady súvisiace s predmetom zákazky.  
 

 

som/nie som* platcom DPH 

(*nehodiace sa prečiarknite) 

 

 

 

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

 

 

 

 

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

                                                                                                                                 podpis a pečiatka 

                                              (v súlade so zápisom v Obchodnom registri resp. Živnostenskom registri)   
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Príloha č. 2 

                                                                                                    

 

 

 

ČESTNÉ VYHLÁSENIE 

 

 

predložené v rámci zákazky 

 

 

 

„Novostavba MŠ Kadnárova 69“ – vypracovanie projektovej dokumentácie pre územné 

rozhodnutie (DÚR), projektovej dokumentácie na odstránenia stavby, projektovej 

dokumentácie pre stavebné povolenie (DSP) a projektovej dokumentácie realizáciu stavby 

(DRS) 

 

 

 

v zmysle § 32 ods. 1 f) zákona o verejnom obstarávaní 

 

 

 

 

 

Dolupodpísaný.......................................................................................................... 

 

 

ako štatutárny zástupca – konateľ spoločnosti...........................................................  

 

 

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

 

 

 

 

čestne vyhlasujem, že spoločnosť nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený 

konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého 

pobytu. 

 

 

 

 

 

V......................................, dňa........................... 

 

 

 

 

 

 

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

                       Podpis štatutárneho zástupcu uchádzača 

                                                  Pečiatka 

 

 


