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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 (ZVO) 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: 

„Kaskády – modelové pilotné riešenie zrážkových vôd na verejnom priestranstve.“ 
(MČ  Bratislava-Karlova Ves – realizácia, SO 01 Vodozádržné opatrenia 1.etapa;  

SO 02 Vodozádržné opatrenia 2.etapa) 

parc. 1426/453, 1426/725, 1426/726, 1426/727. 
 

CPV: Hlavný predmet: hlavný slovník: 77300000-3 Záhradnícke služby       
   Doplňujúce predmety:                 03121000-5 Záhradnícke produkty 
                                                                  03441000-3 Okrasné rastliny, trávy, machy alebo lišajníky 
                                                                  03451000-6  Rastliny 
 
3.   Predpokladaná hodnota zákazky v EUR bez DPH:  36 060,-  
 
4. Podrobný opis predmetu zákazky a jeho rozsah. Predmetom zákazky je realizácia 

vodozádržných a bioretenčných opatrení na verejnom priestranstve horného bytového komplexu 
Kaskády, ktoré slúžia na zachytenie a využitie dažďovej vody. Majú charakter jednoduchých 
vodných zariadení v zastavanej časti Karlova Ves na ulici Hany Meličkovej 39,41,43 v Bratislave 
(viď, príloha č. 1 projektová dokumentácia). Dažďová voda z chodníkov a okolitých 
svahových trávnikov  je privádzaná gravitačne do miskovitých trávnikov a mokraďového záhona.  
Úplné odpojenie vrchného bytového komplexu od spoločnej verejnej kanalizácie bude prebiehať 
v dvoch etapách v závislosti od dostupnosti finančných zdrojov investora. V prvej etape prívodné 
kanalizačné potrubia bude privádzať dažďovú vodu do podzemnej PE akumulačnej nádrže 
s objemom 7,5 m3 len z dvoch zvislých dažďových zvodov. V akumulačnej nádrži plochého 
korugovaného tvaru sa nachádza filter hrubých plavenín a elektrické ponorné čerpadlo 
s hladinovým plavákom. Zavlažovanie vysadených stromov a trávnikov riadi jednotka kvapkovej 
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závlahy do dvoch samostatných vetiev kvapkovej závlahy. Až v  tretej etape SO 03 (nie je 
predmetom tejto výzvy) celé množstvo dažďovej vody za mokraďou bude prevedené z horného 
bytového komplexu Kaskády kanalizačným potrubím DN 250  do plytkého dvojpoľového 
mokraďového záhonu s výmerou 185,5 m2, retenčným objemom 55,2 m3 na parcele CKN č. 
1426/729 v spodnej časti trávnika verejného priestranstva vedľa cvičiska kynológov.  

 Sadové úpravy tvoria mokraďový záhon s vodným biotopom, výsadba stromov a kríkov,  

založenie 5 ks nových trávnikov miskovitého tvaru jednotkovej výmery 17 m2 ako kvitnúca lúka 

s mechanizovaným kosením 2 ročne.   

 
Vodozádržné opatrenia sú navrhnuté nasledovne pre S01 – 1. etapa: 
a/ Zberný systém akumulácie dažďovej vody z výmery 2/7 plochy strechy a obytných terás so 

závlahami 

- Podzemná PE plochá podzemná nádrž 1 ks s objemom 7,5 m3, s prívodným kanalizačným 
potrubím PVC DN 160  

b/ Bioretenčné systémy  
- Mokraďový záhon 1ks  s retenčným priestorom 39,71  m2,  
- 5 ks zatrávnené miskovité retenčné plochy na celkovej výmere 85 m2 

c/ Výsadby 
- Bude vysadených 14 ks (6 vysokých + 8 nižšie) stromov a 56 ks kríkov s kvapkovou  závlahou 

dĺžky120 m (60+60 m) 
 

Vodozádržné opatrenia sú navrhnuté nasledovne pre S02 – 2. etapa: 

a/ Zberný systém akumulácie dažďovej vody z výmery 2/7 plochy strechy a obytných terás so 
závlahami 

- Podzemná PE plochá podzemná nádrž 1 ks s objemom 7,5 m3, s prívodným kanalizačným 
potrubím PVC DN 160  

b/ Bioretenčné systémy  
- Mokraďový záhon 1ks  s retenčným priestorom 39,71 m2,  
- 2 ks zatrávnené miskovité retenčné plochy na celkovej výmere 34 m2 

c/ Výsadby 
- Bude vysadených 7 ks stromov a 28 ks kríkov s kvapkovou závlahou 189 m.  

 

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: Zuzana Hudeková, Tel.: 0948 944 966, E-mail: zunka.hudekova@gmail.com , tento  
kontakt použite aj pre vysvetľovanie súťažných podkladov.  

 
 
6.  Miesto dodania predmetu zákazky:  
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Miesto plnenia:    pozemky parc. „C“ č. 1426/453, 1426/725, 1426/726, 1426/727“., k.ú. Karlova 
Ves, obec Bratislava-Karlova Ves, LV č. 2396 

Kontaktná osoba:   Viera Kaštílová Tonková, Tel.: 0940 634 189, email:viera.kastilova@karlovaves.sk
  
 
7.  Lehota dodania predmetu zákazky:   do 15.9.2021 

Verejný obstarávateľ vyžaduje od zhotoviteľa prevzatie staveniska do 14 dní od potvrdenia 
objednávok.  Termín ukončenia prác je závislý od poveternostných podmienok (sadovnícke práce 
vykonať v termínoch zodpovedajúcich agrotechnickým termínom výsadby prípadne podľa aktuálnych 
klimatických podmienok tak, aby boli zabezpečené všetky podmienky odbornej výsadby a ďalšieho 
rozvoja rastlinného materiálu). 
 
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. 
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.  
 

10. Podmienky financovania:  

Predmet zákazky sa bude financovať z nasledovných zdrojov:  
1) v rámci projektu PERFECT: Planning for Environment and Resource eFficiency in European 

Cities and Towns (index projektu: PGI01983), zdroj financovania: Európska komisia, program 
Interreg Europe,  

2) v rámci projektu MITADAPT: Nízkouhlíková Bratislava-Karlova Ves odolná voči zmene klímy 
- adaptačné a mitigačné opatrenia (číslo projektu: ACC02P02), zdroj financovania: Nórsky 
finančný mechanizmus 2014-2021, Nórske granty a štátny rozpočet SR, správca programu: 
Ministerstvo životného prostredia SR 

3) spolufinancovanie zo schváleného rozpočtu Mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, 
4) v rámci projektu DELIVER: Sídliská ako živé miesta odolné voči zmene klímy, (kód projektu 

LIFE17 CCA/SK/000126 – LIFE DELIVER), zdroj financovania: Európska komisia, z 
finančného nástroja pre životné prostredie: program LIFE, z podprogramu Ochrana klímy 
a štátny rozpočet SR – prostredníctvom partnerského rozpočtu BROZ na základe Dohody o 
spolupráci č. 1/2018, uzavretej medzi Mestskou časťou Bratislava-Karlova Ves a BROZ.  
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Zákazka je realizovaná ako spoločné príležitostné verejné obstarávanie na základe Dohody 
o príležitostnom verejnom obstarávaní medzi zmluvnými stranami Mestská časť Bratislava-Karlova 
Ves  – „vedúci partner“  tejto dohody a Bratislavské regionálne ochranárske združenie (BROZ) ako 
„partner“. Partneri sa dohodli, že práce realizované na diele sa budú uskutočňovať na základe  
objednávok, ktoré budú vystavené v súlade s Rámcovou dohodou.  
Financovanie bude upravené v Rámcovej dohode  a to tak, že zhotoviteľ vystaví faktúry pre jednotli-
vých partnerov na základe vystavených objednávok. 
V súlade s dohodou budú práce financované nasledovne: 

Vedúci partner (Mestská časť Bratislava –Karlova Ves) bude financovať:  
Vodozádržné opatrenia pre S01 – 1. etapa: 
 a/ Zberný systém akumulácie dažďovej vody z výmery 2/7 plochy strechy a obytných terás so 
závlahami. Podzemná PE plochá podzemná nádrž 1 ks s objemom 7,5 m3, s prívodným kanalizačným 
potrubím PVC DN 160  
 
Vodozádržné opatrenia pre S02 – 2. etapa: 
a/ Zberný systém akumulácie dažďovej vody z výmery 2/7 plochy strechy a obytných terás so 

závlahami. Podzemná PE plochá podzemná nádrž 1 ks s objemom 7,5 m3, s prívodným 
kanalizačným potrubím PVC DN 160. 

b/ Bioretenčné systémy v zložení 1 ks mokraďový záhon  s retenčným priestorom 39,71 m2, 2 ks za-
trávnené miskovité retenčné plochy na celkovej výmere 34 m2. 

c/ Výsadby v zložení 7 ks stromov a 28 ks kríkov s kvapkovou závlahou 189 m.  
 
Partner (Bratislavské regionálne ochranárske združenie)  bude financovať:  
Vodozádržné opatrenia pre S01 – 1. etapa:  
a) Bioretenčné systémy v zložení mokraďový záhon 1ks s retenčným priestorom 39,71 m2, 5 ks 

zatrávnené miskovité retenčné plochy na celkovej výmere 85 m2. 
b) Výsadby - 14 ks (6 vysokých + 8 nižšie) stromov a 56 ks kríkov s kvapkovou závlahou dĺžky120 m 

(60+60 m). 

Na predmet zákazky verejný obstarávateľ/obstarávateľ neposkytuje žiadne preddavky ani zálohové 
platby. Platby budú vykonané na základe faktúr, ktorých prílohou bude odovzdávajúci/preberací 
protokol diela. Cenu za dielo sa verejný obstarávateľ/obstarávateľ zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi 
na základe faktúry s lehotou splatnosti 60 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/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 diela riadne a včas v zmysle požiadaviek objednávateľov podpísaný 
zodpovednými osobami objednávateľov  a zhotoviteľa. 
 
 
11. Typ zmluvy: Rámcová dohoda   

V súlade s § 11 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zá-
konov „verejný obstarávateľ a obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú 
dohodu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov ve-
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rejného 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 partne-
rov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora“. 
  
12. Požadované doklady: 

Každý uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného 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: 
12.1 čestné vyhlásenie podľa priloženej prílohy č. 3 
12.2  Uchádzač musí mať oprávnenie k podnikaniu v požadovanej činnosti. Túto skutočnosť si verejný 

obstarávateľ overí sám náhľadom do registra právnických osôb. K preukázaniu tejto podmienky 
uchádzač predloží:  
Základné údaje o uchádzačovi: obchodný názov a sídlo uchádzača, alebo miesto podnikania, me-
no a funkcia štatutárneho orgánu, IČO, DIČ, bankové spojenie, číslo účtu, kontaktné telefónne 
číslo a emailovú adresu.  

 
13.  Podmienky účasti uchádzačov vo verejnom obstarávaní týkajúce sa odbornej  spôsobilosti:  

Uchádzač musí svoju odbornú spôsobilosť preukázať:  

13.1 predložením zoznamu poskytnutých služieb v elektronickej forme k úspešne zrealizovanej 
zákazke v oblasti vykonávania prác rovnakého alebo podobného charakteru ako predmet zákazky, 
za predchádzajúce 3 roky, resp. za tie, ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia 
prevádzkovania činnosti v súhrnnej hodnote minimálne v hodnote zákazky. Uchádzač musí na 
preukázanie odbornej spôsobilosti predložiť podľa § 34 ods.1 písm. a) zoznam poskytnutých 
služieb. Zoznam poskytnutých služieb (referencia) musí obsahovať: 

 názov a sídlo odberateľa, 
 kontaktné údaje odberateľa (meno, tel. č., e-mail), 
 predmet poskytnutej služby, 
 cena a lehota dodania. 

 
14. Obsah cenovej ponuky:    

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

 Cenová ponuka v rozsahu priloženej prílohy č. 2 (návrh na plnenie kritérií)  
 Čestné vyhlásenie (príloha č. 3) 
 Základné údaje o uchádzačovi  
 Referencie  
 Rámcová dohoda s objednávateľmi Mestská časť Bratislava-Karlova Ves a Bratislavské 

regionálne ochranárske združenie (1 x originál podpísaný s dátumom a pečiatkou) – príloha 
č. 4 
 

 
15. Lehota na predkladanie cenových ponúk:   
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Ponuku je možné doručiť poštou alebo osobne v lehote najneskôr do 02.6.2021 do 12:00 hod. 
na adresu – Miestny úrad Mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, Námestie sv. Františka č. 8, 
842 62 Bratislava 4. 
Ponuku je potrebné predložiť v zalepenej obálke s označením: „VEREJNÉ OBSTARÁVANIE - 
KASKÁDY – REALIZÁCIA – NEOTVÁRAŤ.“ 
Ponuky doručené po lehote na predkladanie ponúk nebudú akceptované a nebudú predmetom vyhod-
nocovania. Ponuky doručené po lehote na predkladanie ponúk budú neotvorené vrátené uchádzačom. 
Zároveň žiadame uchádzačov, aby pre potreby kontroly verejného obstarávania, zaslali výkaz výmer aj 
emailom v programe excel na adresu viera.kastilova@karlovaves.sk. V záujme zachovania nestrannos-
ti a transparentnosti verejného obstarávania, prosíme uchádzačov, aby zaslali vyplnené výkazy výmery 
v elektronickej podobe až po termíne na odovzdávanie ponúk (poslať až 2.6.2021 po 12,00 hod.) 
 
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. 
Na vyhodnotenie ponúk bude zriadená komisia, ktorá bude posudzovať zaslané ponuky z hľadiska 
ceny, splnenia podmienok účasti a odbornej spôsobilosti. V prípade, že bude vykazovať niektorá zo 
zaslaných ponúk znaky mimoriadne nízkej ponuky bude verejný obstarávateľ postupovať podľa § 53 
zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní. 

 
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 objednávatelia a zhotoviteľ riadiť príslušnými ustanoveniami 
Obchodného zákonníka, vzťahujúcimi sa na Rámcovú dohodu 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 a uchádzač nevie dostatočne vysvetliť dôvody mimoriadne nízkej 
ponuky, alebo nezodpovie otázky v požadovanom termíne, 

 ponuka uchádzača nespĺňa požiadavky na predmet obstarávania,  
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 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:  
 Úspešnému uchádzačovi bude odoslané oznámenie o prijatí jeho ponuky emailom. 
 Úspešný uchádzač je povinný v lehote do 5 pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia 

o úspešnosti ponuky predložiť:  
 5 originálnych vyhotovení Rámcovej dohody s  Mestskou časťou Bratislava-

Karlova Ves a Bratislavským regionálnym ochranárskym združením (podpis, 
pečiatka, dátum). 

 
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 požiadavkami na vypracovanie 

cenovej ponuky v tejto výzve na predloženie ponuky, uchádzačovi nebude zaslaná objednávka, 
bude oslovený uchádzač, ktorého ponuka sa umiestnila ako ďalšia v poradí v súťaži. 

  Pri zákazke s nízkou hodnotou nie je možné v zmysle § 170 zákona č. 343/2015 o verejnom 
obstarávaní podať námietku.   

 
22.  Dôvody zrušenia obstarávania: 

 nebola predložená žiadna ponuka, 
 ani jeden uchádzač nesplnil podmienky výzvy a požiadavky na predmet zákazky, 
 zmenili sa okolnosti, za ktorých bola výzva zverejnená, 
 cena ponúknutá uchádzačmi za predmet zákazky je vyššia ako predpokladaná hodnota zákazky. 

Mestská časť si vyhradzuje právo toto obstarávanie zrušiť, a to aj bez uvedenia dôvodu. O zrušení 
obstarávania budú všetci uchádzači písomne upovedomení. 

 
 
 
V Bratislave, dňa 18.05.2021         
 
          Dana Čahojová 
                            starostka  
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