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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 

  

2.        Názov zákazky: Rekonštrukcia schodísk 

 

 CPV kód:  45233161-5 Stavebné práce na stavbe chodníkov 

45233253-7 Práce vrchnej stavby chodníkov 

45233340-4 Práce spodnej stavby chodníkov 

 

3. Predpokladaná hodnota zákazky: 30 833,00 EUR bez DPH (37 000,00 EUR s DPH) 

 

4.  Podmienky financovania: 

Z rozpočtových prostriedkov verejného obstarávateľa. Verejný obstarávateľ neposkytuje 

preddavok ani zálohové platby. Cenu za uskutočnené práce sa verejný obstarávateľ zaväzuje 

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

riadne a včas v zmysle požiadaviek verejného obstarávateľa podpísaný zodpovednými 

osobami verejného obstarávateľa a zhotoviteľom. 

 

5. Opis predmetu zákazky: 

Predmetom obstarávania je rekonštrukcia vybraných osemnástich verejne prístupných 

schodísk MČ Bratislava-Rača, v rôznych technických stavoch, šírkach a dĺžkach vrátane 

prípadnej rekonštrukcie zábradlí, ktoré sú súčasťou schodísk (príloha č. 1 Fotodokumentácia 

schodísk a príloha č. 2 Technické parametre schodísk).  

Rekonštrukcia spočíva predovšetkým v odstránení pôvodného betónového povrchu schodísk a 

jeho výmenu za betónovú dlažbu pri zachovaní šírky a dĺžky schodísk pri rešpektovaní pre 

verejné schodiská relevantných noriem.  

 

V prípade, že to technické normy umožňujú, žiadame nahradiť schodiská šikmými rampami za 

účelom debarierizácie verejných priestranstiev.  

 

Súčasťou prác je aj zabezpečenie prípadnej projektovej dokumentácie, inžinieringu, prípadne 

umiestnenie dočasného dopravného značenia. 

 

Postup prác: 

a) úprava povrchov hydroizolačným náterom a adhéznym mostíkom, 

b) búranie betónových blokov vrátane pôvodného povrchu schodísk a ich podkladu, 

c) zabezpečenie vnútro-staveniskovej dopravy sutiny a vybúraných hmôt, 

d) nakladanie a odvoz sutiny a vybúraných hmôt na ďalšie zhodnotenie mimo staveniska, 

e) debnenie a betonáž rekonštruovaných schodiskových stupňov, 
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f) montáž obkladu schodiskových stupňov doskami z mäkkých a tvrdých kameňov hrúbky 

40mm a 50mm, 

g) vybetónovanie nových rámp pre kočíky alebo nahradenie pôvodných, 

h) kladenie dlažby z kameňa z pravouhlých dosiek alebo dlaždíc hrúbky 40mm a 50mm, 

i) dodanie a kladenie betónovej dlažby značky PREMAC alebo jej ekvivalentu rozmerov 40 

x 40 x 5 cm upravená podľa potrieb konkrétneho schodiska, 

j) presun hmôt pre kamennú dlažbu, 

k) v prípade nahradenia schodiska šikmou rampou nahradenie úprava podkladu, 

vybetónovanie podkladovej vrstvy a následné položenie asfalto-betónového povrchu spolu 

s vybudovaním zábradlia spĺňajúceho relevantné normy pozdĺž rampy, 

l) umiestnenie dočasného dopravného značenia, 

m) vypracovanie projektovej dokumentácie a zabezpečenie inžinieringu počas trvania akcie. 

 

Materiál: 

Hydroizolačný náter 

Adhézny mostík 

Betón B20 

Dlažba PREMAC rozmeru 40 x 40 x 5 cm alebo ekvivalent 

Dosky z mäkkých alebo tvrdých kameňov hrúbky 40 mm a 50 mm 

Asfaltobetónová zmes  

STN 736121, STN EN 131 08-1 

 

Povinnosti zhotoviteľa: 

a) na svoje náklady zabezpečí vypratanie a vyčistenie staveniska a odstránenie prípadných 

škôd spôsobených realizáciou diela; 

b) zabezpečiť si dočasné dopravné značenie po dobu realizácie prác; 

c) maximálna doba opravy schodiska je do 45 dní po doručení objednávky; 

d) zhotoviť fotodokumentáciu pred začatím prác a po dokončení prác a odovzdať ich 

príslušnému zamestnancovi úradu pri podpisovaní preberacieho protokolu. 

 
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.  

Obhliadka miest realizácie požadovaného predmetu zákazky: 

a) podľa GPS (príloha č. 3 Miesto a súradnice GPS), alebo 
b) si záujemca môže dohodnúť v pracovných dňoch od 8:00 hod. do 12:00 hod. u kontaktnej 

osoby verejného obstarávateľa: Ivan Drgoň, ivan.drgon@raca.sk , 02/4911 2488 
 
6.  Miesto dodania predmetu zákazky: 

Názov:   Mestská časť Bratislava-Rača  

Kontaktné miesto: Kubačova 21, 831 06 Bratislava  

 Kontaktná osoba:        Ivan Drgoň 

           e-mail:                         ivan.drgon@raca.sk   

tel. číslo:                     02/4911 2488 

 

7. Lehota na predkladanie ponúk: do 25.05.2020 do 10:00 hod. 

1. Cenovú ponuku (príloha č. 4 tejto výzvy), položkový rozpočet a doklady podľa bodu 11 

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.  
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8. Lehota dodania predmetu zákazky: do 31.12.2020, resp. do vyčerpania finančných 

prostriedkov verejného obstarávateľa 

 

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: 

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: 

 navrhovaná zmluvná cena v EUR bez DPH, 

 sadzba DPH v % a výška DPH v EUR, 

 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.  

 

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. 5 tejto výzvy). 

3.  § 34 ods. (1) písm. g) 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 a predloží vyhlásenie, že bude k dispozícií v čase plnenia zmluvy. 

 

12.  Typ zmluvy: Zmluva o dielo  

1. Predmet zákazky bude realizovaný na základe Zmluvy o dielo uzavretej podľa § 536 a nasl. 

zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov. 

2. Zmluvu (príloha č. 6 tejto výzvy) predloží úspešný uchádzač po oznámení výsledku 

vyhodnotenia cenových ponúk.  

 

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) uchádzač vo svojej ponuke uviedol nepravdivé alebo zámerne skreslené údaje, alebo 

predložil falšované alebo pozmenené doklady, 
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d) cenová ponuka uchádzača je mimoriadne nízka vzhľadom na trhové podmienky dodávania 

obstarávanej komodity, 

e) ponuka uchádzača nespĺňa požiadavky na predmet obstarávania, 

f) 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 zaslané oznámenie o prijatí jeho ponuky. 

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).  

 

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. 

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 rámcovú zmluvu a ostatnými 

súvisiacimi všeobecne záväznými právnymi predpismi. 

 

 

 

V Bratislave, dňa 13.05.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


