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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: 

„Projektová dokumentácia Kaskády – modelové pilotné riešenie zrážkových vôd na 
verejnom priestranstve.“ 
 
CPV: Hlavný predmet: 

           hlavný slovník: 71000000-8       Architektonické, stavebné, inžinierske a inšpekčné služby 
                                     71320000-7       Inžinierske projektovanie 

 
3. Predpokladaná hodnota zákazky v EUR bez DPH:  12 000,-  
 
4.  Podrobný opis predmetu zákazky a jeho rozsah: 

Predmetom zákazky je vypracovanie projektovej dokumentácie pre realizáciu stavby.  

Projektová dokumentácia bude riešiť revitalizáciu existujúcej zelene, vybudovanie prírode blízkych 
riešení a prvkov udržateľného hospodárenia so zrážkovými vodami.  

Cieľom návrhu v spracovanej  projektovej dokumentácii je navrhnúť  kombináciu riešení, ako využiť 
zrážkovú vodu v danej lokalite udržateľným spôsobom (vodu z povrchového odtoku a  zrážkovú vodu 
zo susediacej budovy) a zároveň pozitívne zlepšiť mikroklímu, podporiť biodiverzitu  a vytvoriť 
edukatívny priestor pre deti. 

Riešený priestor je ohraničený plochou medziblokovej a sídliskovej zelene, ktorá je známa 
pod názvom „Kaskády“ a je využívaná verejnosťou na krátkodobú rekreáciu na ul. H. Meličkovej, 
Bratislava I, parc. 1426/453, 1426/725, 426/726, 1426/727 k.ú. Karlova Ves (805211), obec Bratisla-
va-Karlova Ves. 

Dokumentácia pre realizáciu stavby by mala byť vypracovaná najmä v nasledovnej štruktúre: 

A. Sprievodná správa (identifikačné údaje, základné údaje, prehľad východiskových podkladov, 
povolení a rozhodnutí, členenie stavebných úprav na jednotlivé stavebné objekty). 
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B. Súhrnná technická správa (opis, charakteristika územia, koncepcia, architektonické a dispo-
zičné riešenie, stavebno-technické riešenie, sadové a terénne úpravy. 

C. Situácia (súčasný stav, situácia-návrh vrátane vizualizácie). 
D. Členenie stavebných úprav na jednotlivé stavebné objekty - Výkresy: 

 

D.1 SO-01 Komplexný návrh pre všetky časti 1 až 6 v súlade s „Predbežným návrhom“. 

Technická správa, terénne modelácie a prvky hospodárenia so zrážkovou vodou (vsakovacie 
prielahy a vytvorené mokraďové spoločenstvo, retenčná podzemná nádrž na zrážkovú vodu za 
účelom zálievky zelene, edukačný priestor, spevnené plochy – pešie komunikácie, skladby, rezy, 
komplexný výkaz výmer). 

 

D.2 SO-02 Časti 1 a 2 (v súlade s „Predbežným návrhom“).  

Terénne modelácie a prvky hospodárenia so zrážkovou vodou (vsakovacie depresie/prielahy 
a vytvorené mokraďové spoločenstvo za účelom vsakovania zrážkovej vody z povrchového odtoku 
a zo zrážkových zvodov – technické riešenie (výkaz výmer, technická správa, stavebné detaily), 
sadovnícke úpravy  a sadovnícke riešenie prvkov hospodárenia so zrážkovými vodami (technická 
správa, detailný výsadbový plán, výkaz výmer a pod), prípadne spevnené plochy, drevené 
konštrukcie, prvky malej architektúry a pod. (pôdorysy, rezy, pohľady, technická správa, výkaz 
výmer, výpis stavebných prvkov). 

 

D.3 SO-03 Časť 3 (v súlade s „Predbežným návrhom“). 

Retenčná podzemná nádrž na zachytenie zrážkovej vody z bytového domu za účelom zálievky 
zelene, technické riešenie zálievky (výkaz výmer, technické detaily).  

 

D.4 SO-04 Časť 4 (v súlade s „Predbežným návrhom“).  

Terénne modelácie a prvky hospodárenia so zrážkovou vodou – technické riešenie (výkaz 
výmer, technická správa, stavebné detaily), Spevnené plochy – nová pešia komunikácia a prípadne 
iné úpravy (skladby, rezy, technická správa, výkaz výmer, stavebné detaily), Sadovnícke úpravy  
(návrh sadových úprav – výsadby, technická správa, výsadbový plán, výkaz výmer a pod). Drevené 
konštrukcie - (pôdorysy, rezy, pohľady, technická správa, výkaz výmer, výpis stavebných prvkov). 

 

D.5 SO-05 Časť 5 (v súlade s „Predbežným návrhom“). 

Edukačný priestor – menšia retenčná podzemná nádrž na zachytenie zrážkovej vody, mobiliár a 
drobná architektúra, (pôdorysy, rezy, pohľady, technická správa, výkaz výmer, výpis stavebných 
výrobkov), Spevnené plochy a prípadne iné úpravy (skladby, rezy, technická správa, výkaz výmer, 
stavebné detaily), Sadové úpravy (návrh sadových úprav – výsadby, technická správa, výsadbový 
plán, výkaz výmer a pod.).  

 
D.6 SO-06 Časť 6 (v súlade s „Predbežným návrhom“).  
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Prvky hospodárenia so zrážkovou vodou (vsakovacie depresie/prielahy – technické riešenie 
(výkaz výmer, technická správa, stavebné detaily)  Sadové úpravy  a sadovnícke riešenie prvkov 
hospodárenia so zrážkovými vodami (technická správa, detailný výsadbový plán, výkaz výmer a 
pod)  

E. Projekt organizácie výstavby 
F. Celkové náklady stavby (osobitne pre jednotlivé časti č.1 až č.6), výkaz výmer vo formáte Ex-

cel (osobitne pre jednotlivé časti č.1 až č.6) 

 
Osobitné požiadavky na plnenie 

1. Technické riešenie a rozsah dokumentácie bude zodpovedať požiadavkám objednávateľa v súlade 
s materiálom „Kaskády – modelové pilotné riešenie zrážkových vôd - Predbežný návrh“, ktorý 
tvorí neoddeliteľnú prílohu k vymedzeniu predmetu zákazky. „Kaskády – modelové pilotné 
riešenie zrážkových vôd - Predbežný návrh“ je možné upraviť na základe zistených skutočností 
v predprojektovej a projektovej fáze spracovania po odsúhlasení objednávateľom. 

2. Dokumentáciu pre realizáciu stavby v štádiu spracovania je nutné min. 4x odsúhlasiť zástupcami 
objednávateľa.  

3. Dokumentácia pre realizáciu stavby bude dodaná v množstve: 6x PD v listinnej forme, 2x PD v 
digitálnej forme (dwg. s jednotlivými vrstvami a zároveň vo formáte pdf.). 

4. Objednávateľ si vyhradzuje právo v rámci tejto cenovej ponuky u zhotoviteľa požiadať o 
doplnenie, resp. technické prepracovanie určitej časti dokumentácie v prípade, že legislatívny 
proces v súlade s vydaním záväzného stanoviska alebo povoľovacieho konania si to bude 
vyžadovať. Uvedené doplnenie, resp. technické prepracovanie určitej časti dokumentácie 
zhotoviteľ doručí do 10 pracovných dní od jeho vyžiadania objednávateľom, resp. do termínu po 
vzájomnej dohode zachytenej v písomnej podobe vo forme zápisu. 

5. Ak príslušný úrad v rámci povoľovacieho procesu uzná, že niektorá časť bude definovaná ako 
vodná stavba, stavba alebo sú potrebné konania pre územné rozhodnutie podľa par. 39 písm. b., 
zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)  použije sa 
na tento účel Dokumentácia pre realizáciu stavby. V prípade potreby úpravy pre vyššie uvedené 
účely, zabezpečí toto projektant. Uvedené doplnenie, resp. technické prepracovanie určitej časti 
dokumentácie zhotoviteľ doručí do 10 pracovných dní od jeho vyžiadania objednávateľom, resp. 
do termínu po vzájomnej dohode zachytenej v písomnej podobe vo forme zápisu. 

6. V rámci projektu je potrebné počítať s etapizáciou prác.  

7. Projektovú dokumentáciu musí spracovať len osoba autorizovaná podľa osobitného predpisu 
(SKA/SKSI). 

8. Projektant si zabezpečí na vlastné náklady zameranie súčasného stavu (polohopis, výškopis). 
Zameranie a vytýčenie inžinierskych sietí si zabezpečí rovnako na vlastné náklady, ako aj 
prípadné ďalšie potrebné posudky, resp. expertíznu činnosť potrebnú pre vypracovanie návrhu 
v rámci povoľovacích konaní. Objednávateľ poskytne podklad „Zrážkovo-odtokový model 
územia“ (DHI, 2019) 

9. Odovzdanie projektovej dokumentácie je nutné rozdeliť na 2 časti. Predpokladaný termín 
odovzdania prvej časti projektovej dokumentácie D.2 SO-02 Časti 1 a 2 je 15.2.2021, ostatných 
častí do 15.4.2021, v súlade s materiálom „Kaskády – modelové pilotné riešenie zrážkových vôd - 
Predbežný návrh“, ktoré tvorí neoddeliteľnú prílohu k vymedzeniu predmetu zákazky. 

 

5. Obhliadka:   



 

4 

 

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: 
Názov:                   Mestská časť Bratislava-Karlova Ves   
Adresa:                Námestie sv. Františka č. 8, 842 62 Bratislava 4 
Kontaktná osoba:  Mgr. Viera Kaštílová Tonková, Tel.: 0940 634 189, E-mail:

  viera.kastilova@karlovaves.sk  

 
7.  Lehota dodania predmetu zákazky:    

1.časť  a 2. časť  do 15.02.2021   

Ostatné časti do  15.04.2021 
 
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:  

Na predmet zákazky verejný obstarávateľ neposkytuje žiadne preddavky ani zálohové platby. Predmet 
zákazky sa bude financovať zo zdrojov Európskej komisie : Pilotná aktivita projektu PERFECT, zdroj 
financovania: program Interreg Europe a v rámci projektu DELIVER, zdroj financovania: program 
LIFE, 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 služieb riadne a včas 
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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: 
12.1 čestné vyhlásenie podľa priloženej prílohy č. 2 

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 minimálne troch referencií 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 12 000,- Eur s DPH. 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. 1 (návrh na plnenie kritérií)  
 Čestné vyhlásenie (príloha č. 2) 
 Základné údaje o uchádzačovi  
 Referencie  
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 Zmluva o dielo  (1 x originál podpísaný s dátumom a pečiatkou) – príloha č. 4 
 

15. Lehota na predkladanie cenových ponúk:   

Ponuku je možné zaslať emailom na adresu viera.kastilova@karlovaves.sk v lehote najneskôr do 
11.01.2021 do 12:00 hod.  
Ponuky doručené po lehote na predkladanie ponúk nebudú akceptované a nebudú predmetom vyhod-
nocovania.  
 
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) a referencie, 
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: 
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 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 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 originálnych vyhotovení zmluvy o dielo (podpis, pečiatka, dátum); 
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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 uchádzačovi nebude zaslaná objednávka a bude oslovený uchádzač, ktorého 
ponuka sa umiestnila ako ďalšia v poradí v súťaži. 

 
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 16.12.2020          Dana Čahojová 
                            starostka  


