
 

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: 
„Doplnenie vyhotovenie  modelu a  mapovania povodňového ohrozenia riešeného územia 
sídliska Dlhé diely v MČ Karlova Ves v dôsledku intenzívneho dažďa.“ 
 
3. Predpokladaná hodnota zákazky v EUR bez DPH:  6 200,- € 
 
4.  Podrobný opis predmetu zákazky a jeho rozsah: 

Predmetom zákazky je Modelovanie a mapovanie povodňového ohrozenia územia sídliska Dlhé diely 
v MČ Karlova Ves, v dôsledku intenzívneho dažďa: 

 Zistenie smerov a trás koncentrovaného odtoku v dôsledku intenzívneho dažďa, 
 Zistenie rozsahu územia ktoré bude zasiahnuté koncentrovanou vodou, 
 Vytvorenie a dodanie mapy znázorňujúcej maximálnu hĺbku vody v riešenom území (formát 

vhodný pre spracovanie v GIS), 
 Vypracovanie správy popisujúcej postup modelovania a použité podklady (predpokladaný roz-

sah je 10 strán). 

Podmienky: 

 Modelovaný bude zrážkovo-odtokový proces pre jeden modelový dážď (intenzitu modelového 
dažďa určí objednávateľ), 

 Pri modelovaní a mapovaní odtoku bude zohľadnená reálny topografia územia a existujúcich  
budov, 

 Odvádzanie vody cez kanalizáciu a proces infiltrácie budú zanedbané, 
 Podklady o topografii územia si zabezpečí zhotoviteľ v rámci dodávky. 

Riešené územie sídliska Dlhé diely je vyznačené na obrázku č.1 - Vonkajšia červená hranica – DTM 
(digitálny terénny model) pre sídliskovú časť 4,9 km2. Od tejto plochy treba odrátať plochu v  
Dlhých Dielov (1,3 km2) v žltom rámiku,  kde DTM je už vyhotovené. Potrebný nový DTM  je 
v rozsahu  4,9 – 1,3 = 3,6 km2. 



 
Obrázok č. 1 

5. Obhliadka:   

Neuplatňuje sa  
 
6.  Miesto dodania predmetu zákazky: 
Názov:       MČ Karlova Ves   
Adresa:                Námestie sv. Františka č. 8, 842 62 Bratislava 4 
Kontaktná osoba:   Mgr. Viera Kaštílová Tonková   
Tel.:                      02/707 11 172  
E-mail:       viera.kastilova@karlovaves.sk  
 
 
7.  Lehota dodania predmetu zákazky:    
do 21 dní od podpisu zmluvy 

 
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, iných programov, 
fondov a finančných mechanizmov 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 diela 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 č. 2 



 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.  

 
13.  Podmienky účasti uchádzačov vo verejnom obstarávaní týkajúce sa odbornej spôsobilosti:  
Doklady podľa § 34 ods. 1 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní :  
Údaje o vzdelaní a odbornej praxi alebo odbornej kvalifikácii osôb určených na plnenie zmluvy.  
Požadované odborné vzdelanie: vysokoškolské vzdelanie technické alebo prírodovedné, minimálne 
druhého stupňa v niektorom z odborov: vodné hospodárstvo, vodné stavby, hydrológia. 
Minimálne 3 roky praktických skúseností v oblasti predmetu zákazky doložené profesijným 
životopisom.  

 
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) 

 Čestné vyhlásenie podľa priloženej prílohy č. 2 

 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, 

 Údaje o vzdelaní a odbornej praxi podľa bodu 13 

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

 
15. Lehota na predkladanie cenových ponúk:   

Ponuku je potrebné zaslať v lehote najneskôr do 12.11.2019 do 13:00 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 po-

žadované 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 ob-
starávanej 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:  
 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 originálnych vyhotovení zmluvy o dielo (podpis, pečiatka, dátum); 
 harmonogram prác – záväzný (vzhľadom na predpokladanú dĺžku realizácie). 

 
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 5.11.2019        Dana Čahojová 
                            starostka  


