
      MESTSKÁ  ČASŤ  BRATISLAVA-KARLOVA  VES 
   Nám. sv. Františka č. 8,  842 62  B r a t i s l a v a  

 

 
 

VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY 

Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

 
 
1. Identifikácia verejného obstarávateľa: 

Názov organizácie:  Mestská časť Bratislava-Karlova Ves 
IČO:   00 603 520 
DIČ:   20 20 91 91 64 
Sídlo organizácie:  Námestie sv. Františka č. 8, 842 62  Bratislava 4 
Štatutárny orgán:  Dana Čahojová, starostka 

 

2. Názov predmetu zákazky: „Vybudovanie multifunkčného ihriska Karloveská 61,“ 
Bratislava-Karlova Ves.“ 

  
3.   Predpokladaná hodnota zákazky v EUR bez DPH: bude zistená týmto prieskumom trhu  
 
4. Podrobný opis predmetu zákazky a jeho rozsah:  

Predmetom zákazky je vybudovanie multifunkčného ihriska s kvalitných tréningových plôch pre 
atletiku, ktoré by zodpovedali súčasným požiadavkám a normám v areáli základnej školy na 
Karloveskej 61.  
 
Špecifikácia prác:  
 
4.1 Búracie a prípravné práce 

 Odstránenie pôvodného asfaltového povrchu,  
 Odstránenie časti betónového podkladu pre betónové základy, 
 Odvoz odpadu na regulovanú skládku.  

 
4.2 Zemné práce 

 Vytýčenie inžinierskych sietí podľa výkresu pred realizačného zamerania, 
 Odkopávka zeminy priem. hr. 250mm, vrátane odvozu a likvidácie na regulovanej skládke, 
 Prehutnenie pláne na hodnotu min. Epdf1 = min. 15 MPa,  
 Vyhĺbenie rýh pre drenáž ihriska,  
 Výkop jám pre základy oplotenia a športového vybavenia,  
 Výkop nezapaženej jamy pre novú vsakovaciu jamu,  
 Odvoz odpadu na regulovanú skládku,  
 Terénne úpravy. 

 
4.3 Vytýčenie ihriska 

 Výškopisné osadenie 
 Polohopisné osadenie  

4.4  Obrubníky 
 Betónové obrubníky po obvode ihriska 1000x200x50mm, osadeným do lôžka z prostého 

betónu C12/15. Horná hrana obrubníka bude na úrovni športového povrchu.  
 Cestný nábehový obrubník v mieste prechodu malotraktora, kvôli neskoršej údržbe trávnatej 

plochy ihriska. 



2-7 
 

4.5  Podkladné vrstvy ihriska a spevnených plôch 
Na upravenú a zhutnenú pláň bude prevedené vôd priepustné podložie v nasledujúcej zostave: 
VIACÚČELOVÉ IHRISKO (VYBÚRANÁ ČASŤ A ROZŠÍRENIE IHRISKA) 

 Drenážna  vrstva   hr. 150 mm z drveného  kameniva  frakcie  32/63mm, 
 drenážna vrstva hr. 160 mm z drveného kameniva frakcie 32/63mm, 
 spojovacia vrstva hr. 40 mm z drveného kameniva frakcie 8/16mm, 
 vyrovnávajúca vrstva hr. 20 mm z drveného kameniva frakcie 4/8mm, 
 zakalovacia vrstva hr. 10 mm z drveného kameniva frakcie 0/4mm, (prevádzať ručne). 

 
VIACÚČELOVÉ IHRISKO (NA PÔVODNEJ BET. DOSKE) 

 drenážna vrstva hr. 160 mm z drveného kameniva frakcie 32/63mm, 
 spojovacia vrstva hr. 40 mm z drveného kameniva frakcie 8/16mm, 
 vyrovnávajúca vrstva hr. 20 mm z drveného kameniva frakcie 4/8mm, 
 zakalovacia vrstva hr. 10 mm z drveného kameniva frakcie 0/4mm, (prevádzať ručne). 

 
 4.6  Športové povrchy 

 Umelý trávnik na ploche ihriska s kremenným vsypom o výške vlákna 15-20 mm vo farbe 
zelenej. 

 Vsyp tvorený z kremičitého piesku o guľatej zrnitosti 0,3 – 0,9 mm.  
 Čiarovanie je prevedené vkladaním čiar š.50mm z rovnakého materiálu.  

 
4.7 Vyznačené tieto typy športov: 

 2 x streetbal (atyp) 
 1 x volejbal 
 1 x malý futbal 

 
4.8 Odvodnenie 

 Podpovrchové odvodnenie viacúčelového ihriska je navrhnuté pomocou drenážneho systému. 
 Zberné drenážne perá budú postavené z PVC perforovaných flexibilných trubiek DN 100 mm 

uložených v spáde 0,3% do pripravených rýh š. 300 mm obalené do geotextílie 200g/m2 a 
opatrených obsypom z drveného kameniva 8/16.   

 Drenáže budú zaústené cez šachty s napojením na novú vsakovaciu jamu. Na začiatku a na 
konci zvodného potrubia bude osadená kontrolná a čistiaca PVC šachta DN 400 mm (príp. 
315mm) napr. AWA Rehau, ACO Opticontrol, Wavin atď. 
 

4.9 Športové príslušenstvo 
 Stĺpiky sietí na volejbal   
 Bránky na malý futbal vrátane sietí   
 Streetbalové koše.  

 
4.10 Oplotenie 

 Záchytné mantinelové oplotenie v. 3,0 a 4,0 m 
 PVC mantinel hr. 10 mm 
 Tkaná polypropylénová  sieť 
 Jednokrídlová bránka 1000 x 2100 mm (výplň zn. Nyloflor 2D Super).  
 Pozinkovaná povrchová úprava všetkých kovových prvkov oplotenia.  
 Šponovacie lanká 4/5 alebo  5/6  mm  pozinkované  oceľové  lanko  s  PVC obalom. 

 
4.11 Výsadba a ochrana zelene 

 Zhotoviteľ je povinný pri realizácií stavby zabezpečiť opatrenia proti poškodeniu všetkých 
drevín. 
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 Realizátor stavby je povinný pri realizácii stavby dodržiavať všetky platné právne predpisy na 
ochranu drevín vrátane normy č. STN 83 70 10 Ochrana prírody  Ošetrovanie, udržiavanie a 
ochrana stromovej vegetácie, taktiež Arboristický štandard č. 2 a VZN č. 5/2018 o 
starostlivosti o verejnú Zeleň a ochrane drevín, ktoré sú  Súčasťou verejnej zelene na území 
hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava. 

 Po ukončení všetkých stavebných prác dôjde po vonkajšom a vnútornom obvode športoviska 
šírky 1 meter k zatrávneniu a prípadne k výsadbe nových drevín. 
 

4.12 Kontrolný a skúšobný plán stanovenie požadovaných tolerancií 
 

PRE VÝSTAVBU VONKAJŠÍCH IHRÍSK DOPORUČUJEME: 
I. ROZMEROVÉ A ROVINNOSTNÉ TOLERANCIE 
(STN 730205- Navrhovanie geometrickej presnosti, STN 730270, STN 730212) 
 
A) Celkové dodržanie rozmerových tolerancií +/-30 mm od Údajov obsiahnutých v projekte 
B) Dodržanie spádových tolerancií do +/- 0,5 % od Údajov obsiahnutých v projekte 
C) Dodržanie miestnych nerovností do +/- 5 mm na 4 m late 
D) Dodržanie projektovaných hrúbok podkladných vrstiev 

D1) Podkladové vrstvy ( štrkopiesok, HDK) +/-30 mm od projektovaných parametrov pri dodržaní 
priemernej odchýlky hr. vrstiev 20 mm 

D2) Koncové vrstvy +/-10 mm za podmienky dodržania požadovanej miestnej rovinnosti +/- 5 mm 
na 4 m late. 

II. PREVEDENIE DOPORUČENÝCH KONTROLNÝCH SKÚŠOK (STN 73 61 25 tab.11 a STN 73 
61 21 Tab.16– Preberacie skúšky hotovej vrstvy) 

 
A) Kontrola rovnosti koncovej vrstvy. Počet meraní určený podľa rozsahu plôch stanoví dodávateľ 

stavebných prác odkazom na príslušné STN (min.12 skúšok). 
B) Doklad o skúške priepustnosti koncovej vrstvy - požiadavka min 45 l/m2/min. 
C) Kontrola zhutnenia pláne – metódou Proctor standart, alebo metódou objemovej hmotnosti, 

kontrolný parameter PS 98% (súdržná zemina), min. 6 statické skúšky a 6 dynamické skúšky. 
D) Kontrola zhutnenia podkladových vrstiev metódou (STN 72 10 06) - min. 6 statické skúšky a 6 

dynamické skúšky. objemovou hmotnosťou hutniacim pokusom relatívnej hutnosti v zmysle TSm – 
katalóg miestnych komunikácií alebo TSm tuhé a netuhé vozovky. 

 
Kontrolný parameter : 
a) štrkopiesok (v prípade návrhu v konštrukčných vrstvách) relatívna hutnosť Id = 0,8 
b) upravená zemná pláň zhutnením (prípadne stabilizáciou) modul pretvárnosti Edf1 = min 15Mpa 
c) konštrukčné vrstvy drveného kameniva modul pretvárnosti Edf2 = min 50Mpa u poslednej vrstvy 

kameniva (fr. 0-4mm) 
  
4.13 Prevádzanie a kontrola drenáží 

 kontrola spádu 
 kontrola napojenia 

 
5. Obhliadka:  

Záujemcovia si môžu dohodnúť obhliadku, aby si sami overili a získali potrebné informácie, ktoré 
budú potrebovať na prípravu a spracovanie ponuky. 

Kontaktná osoba: Mgr. Viera Kaštílová Tonková, tel.: 0940 634 189, viera.kastilova@karlovaves.sk 
 
 
6. Miesto dodania predmetu zákazky: 
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Názov:  Karloveská ulica v Bratislave – ihrisko – na pozemku registra „E“ parc. č. 
3643 a 3644/1 v katastrálnom území Karlova Ves 

Kontaktné miesto: MiÚ Bratislava-Karlova Ves, Námestie sv. Františka č. 8, 842 62 Bratislava 
Kontaktná osoba:  Mgr. Viera Kaštílová Tonková,  0940 634 189, viera.kastilova@karlovaves.sk 
     
 
7. Lehota dodania predmetu zákazky: Od 1.4.2022 do 31.5.2022 

 
8. Možnosť rozdelenia predmetu zákazky na časti:  

Rozdelenie predmetu zákazky na samostatné časti nie je možné. Variantné riešenia sa nepripúšťajú.  

9. Spôsob určenia ceny predmetu zákazky:  

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 navýšenia 
tejto ceny, zmeny termínov, nárokov a podmienok jej uplatnenia, okrem prípadov zákonnej úpravy 
DPH. 
 
10. Podmienky financovania:  

Na predmet zákazky verejný obstarávateľ neposkytuje žiadne preddavky ani zálohové platby. Predmet 
zákazky sa bude financovať z rozpočtových prostriedkov verejného obstarávateľa na základe faktúry, 
ktorej prílohou bude odovzdávajúci/preberací protokol diela. Cenu za dielo sa verejný obstarávateľ 
zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi na základe faktúry s lehotou splatnosti 30 dní odo dňa jej doručenia. 
Faktúry vystavené zhotoviteľom musia 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 predmet zákazky riadne a včas v zmysle požiadaviek 
verejného obstarávateľa podpísaný zodpovednými osobami verejného obstarávateľa a zhotoviteľa. 
 

11. 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“. 

 
12. Požadované doklady: 

Každý uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobitného postavenia uvedené v §32 ods. 
1 písm. e) a f) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní. K preukázaniu stanovenej podmienky 
účasti musí uchádzač v ponuke predložiť: 

 Čestné vyhlásenie podľa priloženej prílohy 
 Základné údaje o uchádzačovi: obchodný názov a sídlo uchádzača, alebo miesto podnikania, 

meno a funkcia štatutárneho orgánu, IČO, DIČ, bankové spojenie, číslo účtu, kontaktné 
telefónne číslo a emailovú adresu.  

Verejný obstarávateľ skontroluje podmienky splnenia účasti podľa §32, na základe predložených 

dokladov, náhľadom Registra hospodárskych subjektov.  
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13. Podmienky účasti uchádzačov vo verejnom obstarávaní týkajúce sa odbornej  spôsobilosti:  

13.1 Uchádzač musí svoju odbornú spôsobilosť preukázať predložením minimálne dvoch referencií 
v elektronickej forme k úspešne zrealizovanej zákazke rovnakého alebo podobného rozsahu a 
charakteru ako predmet zákazky za predchádzajúcich 5 rokov, resp. za tie, ktoré sú dostupné 
v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činností v hodnote min.  60.000,- € vrátane DPH 
jednotlivo. 

 Zoznam poskytnutých prác (referencia) musí obsahovať: 
 názov a sídlo odberateľa, 

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

 predmet poskytnutej služby, 

 cena a lehota dodania. 
 

13.2  Zaslaním scanu osvedčenia pre činnosť stavbyvedúci s originálnou pečiatkou a podpisom na 
preukázanie odbornej spôsobilosti dokladom o oprávnení vykonávať vedenie uskutočňovanie stavieb – 
v súlade s prísl. ustanoveniami zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a 
autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov. 
 
13.3  Technické a kvalitatívne požiadavky:  

Zhotoviteľ zrealizuje dielo, ktoré musí zodpovedať záväzným Slovenským technickým normám. 
Všetky stavebné výrobky a materiály musia spĺňať vlastnosti stanovené zákonom č.133/2013 Z. z. o 
stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a technické požiadavky na požiarnu 
bezpečnosť pri výstavbe podľa Vyhlášky č. 94/2004 Z. z., a následných novelizácii ktorou sa 
stanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb. V 
priebehu realizácie diela je povinnosťou zhotoviteľa viesť stavebný denník v zmysle § 46d Stavebného 
zákona č. 50/1976 Z. z. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov. Po 
celú dobu výstavby zhotoviteľ zaistí bezpečnosť zdravia, a to najmä dodržiavaním predpisov BOZP 
a PO na pracovisku a zodpovedá za škody na zdraví a majetku, ktoré vznikli ich porušením 
zhotoviteľovi, objednávateľovi alebo tretím osobám. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri realizácií diela 
dodržiavať ustanovenia vyhlášky č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie 
bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti 
o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností  a takisto sa zaväzuje dodržiavať 
nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných 
požiadavkách na stavenisko.  

 
14. Obsah cenovej ponuky:    

Ponuka predložená uchádzačom na celý predmet zákazky musí byť v štátnom jazyku (t.j. v 
slovenskom jazyku), resp. v českom jazyku, vyhotovená v písomnej forme, písacím strojom alebo 
tlačiarenským výstupným zariadením výpočtovej techniky a musí obsahovať:  
 

 Cenová ponuka v rozsahu priloženej prílohy č. 1 (návrh na plnenie kritérií)  

 Rozpočet stavebných prác 

 Čestné vyhlásenie podľa priloženej prílohy č. 3 

 Základné údaje o uchádzačovi, t.j. obchodný názov a sídlo uchádzača alebo miesto 
podnikania, meno a funkcia štatutárneho orgánu, IČO, DIČ, bankové spojenie, číslo účtu, 
kontaktné telefónne číslo a e-mailovú adresu, 

 Referencie 



6-7 
 

 Súhlas so znením zmluvy o dielo (podpísaný scan originálu s dátumom a pečiatkou) 

 
15. Lehota na predkladanie cenových ponúk: 

Ponuku je možné doručiť elektronicky (e-mailom) v lehote najneskôr do 24.11.2021 do 10:00 hod. 
na adresu viera.kastilova@karlovaves.sk . 
 
Ponuky doručené po lehote na predkladanie ponúk nebudú akceptované a nebudú predmetom 
vyhodnocovania. 
 
16. Kritériá na vyhodnotenie ponúk: 

 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), 

 úspešným uchádzačom sa stane uchádzač, ktorého celková cena v EUR za predmet zákazky 
bude zo všetkých predložených ponúk najnižšia. 

 ponuková cena musí kryť všetky náklady potrebné na dodržanie zmluvne dohodnutých 
kvalitatívnych, dodacích a platobných podmienok podľa uzatvorenej zmluvy a výzvy na 
predloženie ponuky. 

 
17. Iné požiadavky na predloženie cenovej ponuky:  
Pokiaľ sa v opise zákazky z dôvodu zjednodušenia a umožnenia popisu jednotlivých položiek v 
súťažných podkladoch, projektovej dokumentácii alebo výkaze výmer vyskytne odkaz na konkrétneho 
výrobcu, typ, značku, výrobný postup, krajinu, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby alebo iný 
odkaz, uchádzač môže v ponuke uviesť ekvivalent s kvalitatívne rovnakými alebo s vyššími 
parametrami. 

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. 

 
18. Vylúčenie uchádzača: 
Mestská časť Bratislava-Karlova Ves si vyhradzuje právo vylúčiť uchádzača alebo jeho ponuku 
z procesu obstarávania, ak: 

 Uchádzač nesplnil stanovené podmienky účasti, 
 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, 

 uchádzač vo svojej ponuke uviedol nepravdivé alebo zámerne skreslené údaje, alebo predložil 
falšované alebo pozmenené doklady, 

 cenová ponuka uchádzača je mimoriadne nízka vzhľadom na trhové podmienky dodávania 
obstarávanej komodity, 

 ponuka uchádzača nespĺňa požiadavky na predmet obstarávania,  
 uchádzač, alebo jeho zamestnanec je v konflikte záujmov podľa § 23 zákona o verejnom 

obstarávaní, 
 uchádzač sa v predchádzajúcom dodávateľskom záväzkovom vzťahu uzavretom s Mestskou 

časťou Bratislava-Karlova Ves dopustil podstatného porušenia zmluvných povinností. 
 

19. Oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk: 
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 Úspešnému uchádzačovi bude odoslané oznámenie o prijatí jeho ponuky  
 Úspešný uchádzač je povinný v lehote do 5 pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia 

o úspešnosti ponuky predložiť:  
 4 originálne vyhotovenia zmluvy o dielo (podpis, pečiatka, dátum); 

 harmonogram prác – záväzný (vzhľadom na predpokladanú dĺžku realizácie 
stavebných prác). 

 
20. Použitie elektronickej aukcie: nie 

 

21. Doplňujúce informácie:  

 Mestská časť si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených ponúk. 
 Pokiaľ bude cenová ponuka s najnižšou cenou v rozpore s usmerneniami v tejto výzve na 

predloženie ponuky, s uchádzačom nebude podpísaná ZoD a bude oslovený uchádzač, ktorý sa 
umiestnil ako ďalší v poradí v súťaži. 

 
 

22. Dôvody zrušenia súťaže: 

 nebola predložená žiadna ponuka, 

 ani jeden uchádzač nesplnil podmienky výzvy a požiadavky na predmet zákazky, 

 zmenili sa okolnosti, za ktorých bola výzva zverejnená. 
 
Mestská časť si vyhradzuje právo obstarávanie zrušiť, a to aj bez uvedenia dôvodu. O zrušení 
obstarávania budú všetci uchádzači písomne upovedomení.  
 
 
V Bratislave, dňa  15.11.2021 
 
        

Dana Čahojová 
starostka 


