
 

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:      „Štruktúra nástroja CRELOCAF („klimasken“).“ 
 
3. Predpokladaná hodnota zákazky v EUR bez DPH:   11 050,- € 
 
4.  Podrobný opis predmetu zákazky a jeho rozsah: 

     Predmetom zákazky je naprogramovanie on-line nástroja na hodnotenie miest, mestských častí a 
budov z hľadiska príspevku k zmene klímy  a adaptácie na zmenu klímy.  Nástroj je zostavený 
z niekoľkých desiatok indikátorov, ktoré užívateľ naplní požadovanými dátami a prostredníctvom 
jednoduchých výpočtov je z nich následne stanovený hlavný index a jeho dielčie zložky. Dáta 
získané užívateľom i výsledky sa ukladajú do databázy. 

Spôsob odovzdania:  

- Funkčná on-line  aplikácia, ktorá bude po otestovaní nahratá na webovú stránku (vo 
vlastníctve odberateľa, 

- Na CD nosiči. 

Požiadavky na technické riešenie: 

Nástroj je určený pre prístup prostredníctvom www predovšetkým z desktopových platforiem.  

Požadujeme technické riešenie v prostredí HTML, CSS, PHP a MySQL. Užívateľské rozhranie 
nástroje bude vykazovať responzívne chovanie (korektné zobrazovanie všetkých prvkov na 
mobilných zariadeniach), aj keď používanie nástroja z mobilných platforiem nie je  vo väčšom 
rozsahu očakávané.  

 

Jazykové mutácie:  

CZ, SK, EN 

Úrovne užívateľov/ oprávnenie 



 Super administrátor, 
 Administrátor profilu (mesto) – nebudú nastavované žiadne dielčie práva, len adminis-

trácia profilu zo strany mesta, 
 Užívateľ – nepodlieha registrácii. 

Súčasťou zákazky je i jednoduché a prehľadné statické grafické spracovanie nástroja. 

Obsahová stránka riešenia: 

Základnou dátovou entitou je indikátor s nasledujúcimi atribútmi: 

 Oblasť (popisný POP, expoziční EXP, adaptácia citlivosť/kapacita ACK, mitigácia 
MIT, pripravenosť GOV) – v každej oblasti max. 25 indikátorov, 

 ID (číslo), 
 Názov indikátoru, 
 Definícia indikátoru, 
 Verzia (full/basic), 
 Názov vstupu, 
 Hodnota vstupu, 
 Jednotka vstupu, 
 Emisný faktor (aby sa zjednotila databáza s rôznymi oblasťami, u adaptačných indiká-

torov bude hodnota 1), 
 Hodnota výstupu (na základe výpočtu), 
 Jednotka výstupu, 
 Zdroj dát – select box (medzi nimi i kvalifikovaný odhad), 
 Rok výpočtu. 

Príklad indikátorov 

OBOR (oblasť) ACK 
ID 9 

NÁZOV Podíl počtu obyvatel bydlících v území ohroženém povodněmi z přívalových zrážek z celkového 
počtu obyvatel 

DEFIN 
Podíl počtu obyvatel bydlících v rizikovém území ohrožených přívalovými srážkami z celkového 
počtu obyvatel administrativního území obce. Rizikové území je stanoveno na základě modelů od-
toku dešťových srážek při vyšších intenzitách v území. 

VERZIA FULL 
NVST Počet obyvatel bydlících v rizikovém území 
HVST IN 
JVST OBYVATEL 
EF 1 
HVYST OUT 
JVYST % 
ZDROJ IN 
ROK IN 



IN = Hodnotu zadáva užívateľ. 

OUT = Hodnota sa vypočíta ako podiel k popisnému indikátoru „počet obyvateľov mesta“. 

Hlavné kroky práce užívateľa s nástrojom: 

 Vytvorenie profilu (Stav profilu – žiadosť/schválenie), príde administrátorovi mail o 
zmene profilu, že sa vytvoril nový, 

 Schválenie registrácie – superadministrátor skontroluje, či sa nejedná o falošný profil 
a schváli ju alebo  zamietne, 

 Zadávanie hodnôt indikátorov v užívateľskom rozhraní 
o Najprv sa zvolí rok, 
o Postupne sa zadávajú dáta podľa oblastí (cca 5 obrazoviek), 
o Budú sa zadávať len hodnoty vstupných dát a bude prevedený prepočet na 

hodnotu indikátorov (pomocou EF alebo pomocou prepočtu na obyvateľov, 
rozlohy, %), 

o Každé zadávanie hodnôt sa bude automaticky ukladať, k tomu však vyžaduje-
me i tlačidlo uložiť, 

o Každý indikátor bude mať nadefinovaný svoj vzorec (editovateľný), 
o Pri každom indikátore bude zobrazený metodický list (alebo skupina metodic-

kých listov pre jednu oblasť), 
o Dáta sa budú môcť editovať, pokiaľ sa nedá pokyn k uzavretiu výpočtu, 
o Po uzavretí zadávania by mala prísť superadministrátorovi informácia 

o uzavretí  a výzva k validácii, 
 Validácia – kontrola dát superadministrátorom, možnosť úpravy dát, alebo odoslanie 

späť administrátorovi profilu k doplneniu, možnosť znovuotvorenie profilu, po validá-
cii príde administrátorovi profilu informácia o schválení. 

 

Možné stavy a notifikácie profilu: 

- žiadosť (nový) 
- žiadosť - overený mail * 
- zrušený (zmazaný) * 
- schválený (editovateľný) # 
- žiadosť o uzavretie * 
- uzavretý (skontrolovaný) # 

     * notifikácia superadminovi 

     # notifikácia adminovi profilu 

 



Registrácia profilu (položky) 

A) Pre časť mesto: 

 Názov, 
 Mesto, mestská časť (buď alebo), 
 Meno a priezvisko, kto to zakladá, 
 Mail – overiť, že mail je existujúci (hash), 
 Telefón,  
 Vzťah k právnickej  osobe, 
 IČ 
 Prístup k verzii full alebo verzii basic (zaškrtávacie pole) – podľa tejto voľby sa 

v ďalšom kroku zobrazia indikátory z verzie full alebo verzie basic. 
 

B) Pre časť budovy: 

 Názov budovy, 
 Adresa, 
 Poloha budovy (geografické súradnice), 
 Meno a priezvisko,  kto to zakladá, 
 Mail – overiť, či mail je existujúci (hash), 
 Telefón,  
 Vzťah k budove, 
 Súhlas so zverejnením výsledku (verejný, neverejný) - dá  sa meniť i spätne. 

Pokiaľ budú  zadané neexistujúce údaje, administrátor zmaže profil – možnosť mazania profilov. 

 

Výstupy 

 Zobrazenie všetkých dát po prihlásení v tabuľke (vždy jedna tabuľka za jeden rok) 
alebo porovnanie vedľa seba z hľadiska vývoja, 

 Zobrazenie klimatického štítku – ten bude rozklikávací (tzn. pri označení myšou sa 
zobrazí hodnota a názov poľa a pri kliknutí na vybrané pole sa dané pole a súvisiaca 
oblasť zväčší). Nižšie sa nachádza orientačná podoba klimatického štítku.  



 
 

 Vygenerovanie certifikátu s klimatickým štítkom pre administrátora (pre mestá i bu-
dovy), 

 Nadefinovať štatistické výstupy pre neregistrovaných užívateľov – budú to štatistické 
tabuľky vybraných indikátorov (bude dodefinované do 2 mesiacov od podpisu zmluvy 
s dodávateľom),  

 Generovanie grafu, 
 Generovanie  pdf, 
 Porovnávanie profilov  (dve mestá navzájom, vývoj v čase). 

 

Stanovenie hodnôt klimaskenu (vytvorenie  klimatického štítku) – výpočet 

Všeobecne  sa budú aplikovať jednoduché matematické výpočty:  

a) H_out = H_in { +,-,x,/} číslo 

b) H_out = H_in { +,-,x,/} iný_indikátor. 

Kde H_out je výstupná hodnota, H_in je vstupná hodnota 



Popisné indikátory nevstupujú do výpočtu 

Samotný výpočet klimatického skenu prebieha nasledujúcim spôsobom.  

 Vstupné hodnoty, čo sa  zadávajú,  sa pomocou jednoduchých matematických operácií 
prepočítajú na hodnoty indikátorov.  

 Hodnota indikátorov sa prevedie  pomocou škály (ďalej v texte) na hodnotu 1-5, tomu 
bude v prezentácii zodpovedať farba škály. 

 Následne bude vypočítaná priemerná hodnota oblasti – priemerná preškálovaná hod-
nota každého indikátora bude vynásobená váhou (ďalej  v texte) a vypočítaná jeho 
priemerná hodnota, 

 Výsledná hodnota klimatického štítku bude vypočítaná ako priemerná hodnota všet-
kých priemerných hodnôt oblasti. 

Škály hodnôt indikátorov – samostatná tabuľka – 5 kategórií, každý indikátor má svoju päťstupňovú 

škálu, (každá kategória bude definovaná intervalom hodnôt a bude mať svoje minimum a 

maximum), A max, A min, B max, B min…. 

Váhy indikátorov – samostatná tabuľka - každý indikátor bude mať svoju váhu, primárne nastavenie 

1, inak asi hodnoty 0,5. 

Full / basic – jedná sa  len o rozdielny počet indikátorov, full je komplexný scan, možnosť o 

zobrazenie full verzie, keď má nastavený basic – administrátorovi sa potom zobrazí kompletný 

zoznam indikátorov, zohľadní full/basic vo výstupoch, inak  bude vyzerať i štítok – pre tie 

indikátory budú šedivé hodnoty. 

 

Modelácia výsledku koeficientu nad uzavretým výsledkom  

 Rozbaľovacie zoznamy podľa oblasti – kde je uvedená zostávajúca hodnota a vedľa 
toho sa zadá nová hodnota, 

 Takto bude možné namodelovať všetky indikátory a ako  výsledok modelovania bude 
porovnanie klimaštítkov vedľa seba (pôvodný i model) – toto bude možné vyexporto-
vať. 

Ďalšie požiadavky 

 V prípade, že nebudú vyplnené všetky indikátory – buď najhoršia hodnota alebo šedivá 

hodnota 

 Vizuálna podoba / grafické riešenie bude súčasťou dodávky. Základnú predstavu o farebnosti a 

vizuálnu identitu projektu dodá zadávateľ. Funkčné grafické prvky v súlade s vizuálnym 

konceptom stránok vytvorí zhotoviteľ. 



 Súčasťou nástroja bude statická stránka obsahujúca pravidlá pre použitie nástroja, pravidlá 

nakladania s osobnými údajmi užívateľov a zrieknutie  sa zodpovednosti. Súhlas s týmito 

pravidlami bude nutné vyjadriť pri založení profilu (viď. vyššie) napr. checkboxom. 

 

5. Obhliadka:  neaplikuje sa 

 
6.  Miesto dodania predmetu zákazky: 

Názov:       MČ Bratislava-Karlova Ves   
Adresa:                Námestie sv. Františka č. 8, 842 62 Bratislava 4 
 
Kontaktné osoby: 
verejné obstarávanie:     Mgr. Viera Kaštílová Tonková, tel.: 02/707 11 172,  

e-mail: viera.kastilova@karlovaves.sk  

Odborný gestor:  Ing. Zuzana Hudeková, Phd., tel.: 02/707 11 143,  
e-mail: zuzana.hudekova@karlovaves.sk 

Ing. Jolana Kodhajová, tel: 02/707 11 143, 
e-mail: jolana.kodhajova@karlovaves.sk 

 
 
7.  Lehota dodania predmetu zákazky:    

Termín dodania k testovaniu: do 31.12.2019 

Termín dodania finálneho diela: do 28.2.2020 

Počas realizácie vytvárania diela verejný obstarávateľ požaduje min. 3 stretnutia, na ktorých bude pre-

biehať konzultácia prebiehajúcich prác.  

Dielo bude odovzdané na základe preberacieho protokolu v mieste sídla verejného obstarávateľa.  

 
8. Možnosť rozdelenia predmetu zákazky na časti:  

Rozdelenie predmetu zákazky na samostatné časti nie je možné. 
 
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:  

Na predmet zákazky verejný obstarávateľ neposkytuje žiadne preddavky ani zálohové platby. Predmet 
zákazky sa bude financovať z Európskych štrukturálnych a investičných fondov z podprogramu 
„Ochrana klímy“, prioritná oblasť „adaptácia na zmenu klímy“ nástroja LIFE Európskej komisie a  
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 odovzdanie uskutočnených stavebných 
prác 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 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-
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: 

 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 tele-
fónne číslo a emailovú adresu.  

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

Neuplatňuje sa 
 

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 tlačia-
renským výstupným zariadením výpočtovej techniky a musí obsahovať:  

 Cenová ponuka v rozsahu priloženej prílohy (návrh na plnenie kritérií – príloha č. 1), prí-
lohou má byť cenová ponuka vypracovaná podľa zadania v bode 4.  

 Čestné vyhlásenie príloha č. 2 



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

 Súhlas so znením Zmluvy o dielo – príloha č. 3 (1 x originál scan zmluvy podpísaný 
s dátumom a pečiatkou). 

 
15. Lehota na predkladanie cenových ponúk:   

Ponuku je potrebné zaslať v lehote najneskôr do 19.9.2019 do 14:00 hod. mailom na adresu:  
viera.kastilova@karlovaves.sk.  
Ponuky doručené po lehote na predkladanie ponúk nebudú akceptované. 

 
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. 

 
17.  Iné požiadavky na predloženie cenovej ponuky: 

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 sa v predchádzajúcom dodávateľskom záväzkovom vzťahu uzavretom s Mestskou 

časťou Bratislava -Karlova Ves dopustil podstatného porušenia zmluvných povinností. 
 

19.   Oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk:  

 Bude zaslané úspešnému uchádzačovi spolu s oznámením 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); 

 
20.  Použitie elektronickej aukcie:   Nie 

21.  Doplňujúce informácie:   

Mestská časť si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených ponúk. 
 
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 12.9.2019        Dana Čahojová 
                            starostka  


