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

 

___________________________________________________________________________ 
 

 

……………………….. 

……………………….. 

……………………….. 

 

  

Vec: Výzva na predloženie ponuky 

 

Mestská časť Bratislava-Rača, ako verejný obstarávateľ v zmysle § 7  ods. 1 písm. b) zákona                  

č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov (ďalej len „ZVO“) Vás žiadame o predloženie ponuky v zmysle § 117 ZVO na nižšie 

špecifikovaný predmet zákazky  

 

„Stavebné práce projektu Podpora zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku 

dieťaťa na komunitnej úrovni v MČ Bratislava-Rača“ 

 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:  

Verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. b) ZVO:  

Názov verejného obstarávateľa / obstarávateľa: Mestská časť Bratislava-Rača  

Sídlo:       Kubačova 21  

Štatutárny zástupca:     Mgr. Michal Drotován, starosta  

IČO:      00304557          

DIČ:      2020879212          

IČ DPH:     nie je platca DPH    

Tel.:      02/4911 2411          

Fax:      --------          

E-mail:      vo@raca.sk      

Internetová stránka:    www.raca.sk  

Bankové spojenie:    VÚB, a.s.    

Číslo účtu.:     SK75 0200 0000 0000 0042 1032 

 

Názov projektu: Podpora zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa na  

komunitnej  úrovni v MČ Bratislava-Rača 

Kód ITMS: NFP302020AA45  

                  

2. Miesto predloženia/doručenia ponuky: Ponuku v listinnej  podobe uchádzač predloží/doručí 

v uzavretom nepriehladnom obale osobne alebo poštovou zásielkou na adresu: Mestská časť 

Bratislava-Rača, Kubačova 21, 831 06 Bratislava. 

Ponuka musí byť označená heslom (nápis na obale): „NEOTVÁRAŤ“ – DJ Tbiliská. 
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Na obale musí byť viditeľne označený odosielateľ (názov, sídlo/miesto podnikania 

uchádzača).  

 

3. Kontaktná osoba na prevzatie ponuky: Podateľňa MÚ Bratislava-Rača, Kubačova 21,    

831 06 Bratislava  

 

4. Predmet obstarávania: Stavebné práce projektu „Podpora zariadenia starostlivosti o deti do 

troch rokov veku dieťaťa na komunitnej úrovni v MČ Bratislava-Rača  

 

Kód CPV:  45000000-7 - Stavebné práce 

   45214100-1 – Stavebné práce na stavbe budov materských škôl 

 

5. Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania:  Zmluva o dielo uzatvorená 

podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v platnom znení 

 

6. Podrobný opis predmetu zákazky (predmetu obstarávania): Predmetom zákazky sú 

stavebné práce  v objekte Materskej školy a detských jaslí na Tbiliskej ul. 2, Bratislava–Rača 

v zmysle projektovej dokumentácia a zadania výkazu výmer.  

Zadaním pre spracovanie projektovej dokumentácie bola zmena účelu využitia pôvodného 

správcovského/služobného bytu situovaného na prízemí v severovýchodnom nároží objektu 

Materskej školy a detských jaslí. Táto zmena účelu využitia súvisí s cieľom využiť 

neobývané, neužívané a devastované priestory bytu a tak rozšíriť priestory stiesnených 

detských jaslí o ďalšiu triedu.  

Riešené priestory sa nachádzajú na 1.NP  objektu DJ 35 – detských jaslí na Tbiliskej ul. 2 

v Bratislave, MČ Rača. Tento objekt je súčasťou objektu Materskej školy a detských jaslí na 

Tbiliskej ul.č.2. a tvorí samostatný dispozičný a prevádzkový celok. Celý komplexný objekt 

pozostávajúci z MŠ 120 – objektu materskej školy, HP - hospodárskeho pavilónu s kuchyňou 

a DJ 35- detských jaslí je situovaný na parcele č. 475/9 s celkovou rozlohou 8326 m2. 

Zastavaná plocha komplexného objektu je 1543,00 m2. Byt je preplávajúci, obe pozdĺžne 

obvodové steny sú zabezpečené pásovými oknami. Dispozícia bytu je centralizovaná, za 

vstupom sa nachádza vstupná chodba, ktorá vyúsťuje do stredovej chodbovej haly odkiaľ sú 

ďalej prístupné všetky ďalšie miestnosti. 

 

Projektová dokumentácia k predmetu zákazky je zverejnená na: 

http://obstaravanie.raca.sk/322020/    
   

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 

kontaktnej osoby verejného obstarávateľa:  

Mgr. Mária Gaálová, vedúca zariadenia, tel.č.: 0903 541 243, maria.gaalova@raca.sk  

 

7. Predpokladaná hodnota zákazky:  72 549,47 EUR bez DPH (87 059,36 EUR s DPH) 

 

8. Miesto a termín dodania predmetu zákazky:  

Miesto plnenia: Materská škola a detské jasle, Tbiliská ul. 2,  831 06 Bratislava-Rača  

Termin plnenia: 12/2020 – 06/2021, resp. najneskôr do ukončenia diela celkom (zrealizovania 

stavby), podpisom Protokolu o odvzdaní a prevzatí diela (stavby)  

http://obstaravanie.raca.sk/322020/
mailto:maria.gaalova@raca.sk
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9. Lehoty na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky alebo trvanie zmluvy:  

Lehota trvania zmluvy: 12/2020 – 06/2021, resp. najneskôr do ukončenia diela celkom 

(zrealizovania stavby), podpisom Protokolu o odvzdaní a prevzatí diela (stavby). 

 

10. Súťažné podklady k výzve na predloženie cenovej ponuky: sú súčasťou výzvy 

 

11. Financovanie predmetu zákazky:  
Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program 

Predmet zákazky bude financovaný z nenávratného finančného príspevku na základe Zmluvy 

o poskytnutí NFP a vlastných zdrojov verejného obstarávateľa.  

 

Verejný obstarávateľ neposkytuje preddavok ani zálohové platby. Cenu za predmet zákazky 

verejný obstarávateľ uhradí na základe čiastkových faktúr dodávateľa/zhotoviteľa 

vystavených minimálne za práce uskutočnené za kalendárny mesiac  s lehotou splatnosti 30 

dní odo dňa jej doručenia. 

 

12. Lehota na predloženie ponuky:  

Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa 21.10.2020 o 12:00 hod.  

Ponuka doručená po lehote na predkladanie ponúk nebude predmetom vyhodnocovania a 

verejný obstarávateľ na ňu bude prihliadať ako keby nebola predložená. 

 

13. Spôsob predloženia ponuky:  
Ponuky sa môžu predkladať iba na celú zákazku v zmysle zadania výkazu výmer (príloha č. 1 

tejto výzvy).  

Uchádzač môže predložiť len 1 ponuku.  

 

V predloženej ponuke musia byť všetky dokumenty podpísané uchádzačom alebo osobou 

oprávnenou konať za uchádzača a doručené v lehote na predkladanie ponúk.  

Ponuku predloží uchádzač v uzavretom nepriehľadnom obale osobne alebo poštovou 

zásielkou na adresu: Mestská časť Bratislava-Rača, Kubačova 21,  831 06 Bratislava.  

 

Ponuka musí byť označená heslom (nápis na obale): „NEOTVÁRAŤ“ – DJ Tbiliská. 

Na obale musí byť viditeľne označený odosielateľ (názov, sídlo/miesto podnikania 

uchádzača). 

 

14. Kritériá na vyhodnotenie ponúk s pravidlami ich uplatnenia a spôsob hodnotenia   

ponúk:  

Kritérium na vyhodnotenie ponúk: Najnižšia celková cena v EUR bez DPH. 

Kritérium najnižšia cena sa uplatňuje takým spôsobom, že ponuky sa zoradia podľa cien za 

celý predmet zákazky ponúknutých jednotlivými uchádzačmi od najnižšej ponúknutej 

celkovej ceny bez DPH v EUR po najvyššiu ponúknutú cenu. Úspešným uchádzačom o 

realizáciu zákazky sa stane ten uchádzač, ktorý ponúkne za celý predmet zákazky bez DPH v 

EUR najnižšiu cenu. 

 

15. Spôsob určenia ceny: 

1. Cena za predmet zákazky musí byť stanovená v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách 

v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa tento zákon 

vykonáva, ako cena konečná, nemenná a maximálna, t.j. v cene sú zahrnuté všetky 

náklady spojené s plnením predmetu zákazky okrem prípadov zákonnej úpravy DPH. 
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2. Uchádzač uvedie cenu v eurách. V cene budú zahrnuté všetky náklady 

dodávateľa/zhotoviteľa  stavebných prác, ktoré sú s realizáciou zákazky spojené. 

3. Ak je uchádzač platiteľom dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“), uvedie navrhovanú 

cenu za celý predmet zákazky v členení: 

a) cena bez DPH v EUR, 

b) výška DPH v EUR, 

c) cena vrátane DPH v EUR. 

4. 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.  

 

16. Podmienky účasti 

Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti:  
1. Podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona:  

Uchádzač musí preukázať, že je oprávnený uskutočňovať stavebné práce v rozsahu, ktorý 

zodpovedá predmetu zákazky.  

Uchádzač je povinný preukázať splnenie podmienky podľa § 32 ods. 2 písm. e) zákona - 

doloženým dokladom o oprávnení uskutočňovať stavebné práce, ktorý zodpovedá 

predmetu zákazky. Uchádzač môže predložiť aj neoverenú kópiu dokladu (stačí fotokópia 

alebo doklad z verejne dostupných zdrojov). Uchádzač zapísaný do zoznamu 

hospodárskych subjektov vedeného Úradom pre verejné obstarávanie môže požadovaný 

doklad nahradiť predložením platného potvrdenia o jeho zapísaní do zoznamu 

hospodárskych subjektov. V prípade, že takáto informácia je uvedená vo verejne 

dostupnom a bezplatnom elektronickom registri, postačuje, ak uchádzač vo svojej ponuke 

uvedie link (odkaz na webovú stránku) na požadovanú informáciu.  

Odôvodnenie primeranosti podmienky účasti: Stanovené v súlade s platnou legislatívou.  

2. Podľa § 32 ods. 1 písm. f) zákona:  

Uchádzač musí preukázať, že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní 

potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta 

podnikania alebo obvyklého pobytu.  

Uchádzač je povinný preukázať splnenie podmienky podľa § 32 ods. 2 písm. e) zákona o 

verejnom obstarávaní - doloženým čestným vyhlásením.  

Odôvodnenie primeranosti podmienky účasti: Stanovené v súlade s platnou legislatívou. 

3. Podľa § 34 ods. 1 písm. b) zákona: 
Uchádzač preukáže zoznamom stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich 5 

rokov, resp. za tie, ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania 

činností, od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a 

odberateľov; dokladom je referencia preukazujúca skúsenosti v požadovanej náplni ako 

je predmet zákazky. 

Zoznam stavebných prác (referencia) musí obsahovať:  

a) názov a sídlo odberateľa,  

b) kontaktné údaje odberateľa (meno, tel. č., e-mail),  

c) predmet stavebných prác, 

d) cena a lehota dodania.  

Odôvodnenie primeranosti podmienky účasti: Stanovené v súlade s platnou legislatívou. 

4. Podľa § 34 ods. 1 písm. g) zákona údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo odbornej 

kvalifikácií osôb určených na plnenie zmluvy alebo riadiacich zamestnancov 

zodpovedných za uskutočnenie stavebných prác - uchádzač predloží osvedčenie o 

odbornej spôsobilosti na výkon činnosti stavbyvedúci vydané SKSI. 
Odôvodnenie primeranosti podmienky účasti: Stanovené v súlade s platnou legislatívou  

5. Podľa § 41 ods. 1 písm. a) zákona: 

Uchádzač v ponuke uviedie podiel zákazky, ktorý má v úmysle zadať subdodávateľom, 

navrhovaných subdodávateľov a predmety subdodávok. Navrhovaný subdodávateľ musí 

preukázať splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 

1 písm. e) zákona vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú bude realizovať v 
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subdodávke. Zároveň subdodávateľ musí preukázať splnenie podmienky účasti týkajúcej 

sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. f) zákona a nesmie u tejto osoby 

existovať dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. f) zákona (konflikt záujmov podľa 

§ 23 nemožno odstrániť inými účinnými opatreniami). 

Odôvodnenie primeranosti podmienky účasti: Stanovené v súlade s platnou legislatívou 

 

17. Pokyny na zostavenie ponuky:   

Požadujeme, aby ponuka obsahovala nasledovné doklady a údaje:  

1. Identifikačné údaje uchádzača: 
obchodné meno, sídlo/miesto podnikania uchádzača, IČO, DIČ, IČ DPH, telefón, e-mail,  

kontaktná osoba.  

2. Návrh uchádzača na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk: v zmysle zadania 

výkazu výmer - príloha č. 1 tejto výzvy. 

3. Návrh zmluvy: v zmysle prílohy č. 2 tejto výzvy. 

4. Čestné vyhlásenie: v zmysle prílohy č. 3 tejto výzvy. Uchádzač musí preukázať, že nemá 

uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v 

Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. 

5. Čestné vyhlásenie o neprítomnosti konfliktu záujmov: v zmysle prílohy č. 4 tejto 

výzvy. 

6. Referencia preukazujúca skúsenosti v požadovanej náplni ako je predmet zákazky, 

postačuje, ak uchádzač vo svojej ponuke uvedie link (odkaz na webovú stránku) na 

požadovanú informáciu. 

7. Platné osvedčenie o odbornej spôsobilosti na výkon činnosti stavbyvedúci vydané 

SKSI. 

8. Podiel zákazky zadanej subdodávateľom, údaj o navrhovaných subdodávateľoch 

a predmety subdodávok (ak sa uplatňuje). 

 

18. Otváranie ponúk: 
Otváranie ponúk sa uskutoční na adrese sídla verejného obstarávateľa dňa 21.10.2020 o 13:00 

hod.   

 

19. Postup pri otváraní ponúk:  

Ponuky predložené uchádzačmi v lehote na predkladanie ponúk budú otvorené na adrese sídla 

verejného obstarávateľa dňa 21.10.2020 o 13:00 hod. Verejný obstarávateľ neumožňuje 

uchádzačom účasť na otváraní ponúk. 

Verejný obstarávateľ poverí vyhodnotením verejného obstarávania zodpovednú osobu. 

Všetkým uchádzačom, ktorých ponuky sa budú vyhodnocovať, bude oznámený výsledok 

vyhodnotenia ponúk. Verejný obstarávateľ po vyhodnotení ponúk bezodkladne zašle v 

elektronickej podobe (e-mailom) informáciu o vyhodnotení ponúk všetkým uchádzačom, 

ktorých ponuky sa vyhodnocovali. Verejný obstarávateľ bude úspešného uchádzača 

kontaktovať telefonicky ihneď po vyhodnotení ponúk. 

 

20. Lehota viazanosti ponúk: do 31.12.2020 

 

21. Osoby určené pre styk so záujemcami a uchádzačmi:  
Kontaktná osoba:  Ing. Štefan Borovský 

Kontaktná adresa: MČ Bratislava-Rača, Kubačova 21, 831 06 Bratislava  

e-mail:    stefan.borovsky@raca.sk  

tel. č.:    02/4911 2465 

 

 

mailto:stefan.borovsky@raca.sk
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22. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa: 

1. Proti rozhodnutiu verejného obstarávateľa pri postupe zadávania zákazky podľa § 117 

zákona nie je možné podať žiadosť o nápravu, ani námietku v zmysle zákona. 

2. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo podpísať zmluvu s uchádzačom, ktorý sa 

umiestnil ako ďalší v poradí za úspešným uchádzačom, ak z rôznych dôvodov nedôjde k 

poskytnutiu služby úspešným uchádzačom.  

3. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať žiadnu ponuku, ak cena položiek alebo 

celej ponuky prekročia finančné možnosti rozpočtu, z ktorého majú byť hradené.  

4. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo súťaž zrušiť v súlade s § 57 zákona.  

5. Všetky náklady uchádzačov spojené s účasťou v tomto postupe zadávania zákazky si 

uchádzači hradia v plnej výške.  

6. Verejný obstarávateľ vylúči z verejného obstarávania uchádzača alebo záujemcu, ak na 

základe dôveryhodných informácií má dôvodné podozrenie, že uchádzač alebo záujemca 

uzavrel v danom verejnom obstarávaní s iným hospodárskym subjektom dohodu 

narúšajúcu hospodársku súťaž.  

7. Z dôvodu, že predmet plnenia bude financovaný z prostriedkov poskytnutých verejnému 

obstarávateľovi na základe Zmluvy o NFP, verejný obstarávateľ požaduje, aby sa úspešný 

uchádzač zaviazal strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s poskytovanými službami 

kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o NFP, a to oprávnenými osobami na 

výkon tejto kontroly/auditu a poskytnúť im všetku súčinnosť. Oprávnené osoby na výkon 

kontroly/auditu sú najmä:  

a) Poskytovateľ NFP a ním poverené osoby,  

b) Útvar vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu a 

nimi poverené osoby,  

c) Najvyšší kontrolný úrad SR, Úrad vládneho auditu, Certifikačný orgán a nimi 

poverené osoby,  

d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby,  

e) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,  

f) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,  

g) Osoby prizvané orgánmi podľa písm. a) - f) tohto bodu v súlade s príslušnými 

Právnymi predpismi. Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ.  

 

 

 

 

 

V Bratislave, dňa 07.10.2020 

 

 

 

 

 

 

 

Prílohy:  

 

Príloha č. 1: Zadanie výkazu výmer  

Príloha č. 2: Návrh zmluvy  

Príloha č. 3: Čestné vyhlásenie  

Príloha č. 4: Čestné vyhlásenie o neprítomnosti konfliktu záujmov 

 


