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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 
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: 
„Rekonštrukcia  nebytových  priestorov  č. 101 a 102  v bytovom  dome  Kuklovská 5 - 
  stavebné práce“ 

 
3. Predpokladaná hodnota zákazky v EUR bez DPH :  40 460  € 
 
4. Podrobný opis predmetu zákazky a jeho rozsah: 
     Predmetom zákazky je rekonštrukcia nebytových priestorov (NP) č. 101 a č. 102 v suteréne 

bytového domu Kuklovská 5, súpisné č. 494, na pozemku reg. „C“ parc. č. 2167 v k. ú. Karlova Ves, 
bez zásahu do nosných konštrukcií a spoločných prípojok domu, bez zmeny dispozície. NP majú 
prístup a samostatné vstupy zo spoločných priestorov domu, podlahovú plochu 62,45 m2 a 62,20 m2, 
boli užívané ako sekretariát organizácie s priestormi chodby, kuchyne, hygienickým zázemím, 
miestnosťami kancelárií, sú dostatočne preslnené oknami a priamo vetrané, sú pripojené na rozvody 
vody, elektriny, kanalizácie domu, ohrev TÚV a vykurovanie je teplovodné, ústredné. 
PREDMETNÉ  STAVEBNÉ  ÚPRAVY  A  UDRŽIAVACIE  PRÁCE – budú realizované v rozsahu 
podľa overenej projektovej dokumentácie s názvom: „Rekonštrukcia nebytových priestorov č. 101 a 
102 v bytovom dome Kuklovská 5 v Bratislave“ s podrobnosťou pre realizáciu vypracovanej 
oprávnenou projektantkou Ing. arch. Zuzanou Dudákovou v decembri 2018 a s požadovanými 
drobnými zmenami od projektu uvedenými v tomto texte nižšie pod označením „upozornenie“, 
najmä: 
- búracie práce: 

- nenosná priečka medzi miestnosťami č. 102.4 a 102.3 (zlúčenie miestností – spoločná 
kancelária), 

- nenosná oddeľovacia priečka inštalačného jadra a WC - v  m. č. 102.7 pre prístup 
k inštaláciám, 

- plechová zástena medzi inštalačným jadrom a WC v m. č. 101.6, 
- vstavané kúpeľňové konštrukcie, múriky, obklady, dlažby, murovaný sprchový kút, 

sanita, - v m. č. 102.5 – pre jej uvedenie do pôvodného stavu – kuchyňa, 
- odstránenie kuchynskej linky s príslušenstvom, inštaláciami v m. č. 102.8 - pre jej 

uvedenie do pôvodného stavu - kúpeľňa 
- odstránenie kuchynskej linky v miestnosti č. 101.4 – miestnosť kuchyňa, 
- odstránenie sanitárnych predmetov - spolu 2x WC kombi, spolu 3x umývadlá, sprchová 

zástena a vanička, s príslušenstvom  v m. č. 101.6, 101.7, 102.7 
- odstránenie interiérových dverí , 
- odstránenie všetkých pôvodných podláh - PVC, dlažby 
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- zariaďovacie predmety, zdravotechnika: 

- nové 2x (spolu) stojaté WC kombi zadný odpad s potrebným príslušenstvom vrátane 
napojenia do existujúcich odbočiek z kanalizácie – v m. č. 101.6 a 102.7, 

- spolu 2x sprchová zástena a  2 x vaničky, 2x umývadlá na konzoly, s  potrebným 
príslušenstvom, inštaláciami, odtokový systém zo spŕch - v m. č. 101.7 a 102.8, 

- 2 x kuchynská linka s potrebným príslušenstvom, predprípravou inštalácií a miesta pre 
spotrebiče v m. č. 101.4 a 102.5 

- inštalácie: 
- vyčistenie potrubí, dezinfekcia 

- odtokový systém v kúpeľniach, 

- vnútorné rozvody do  miestností kuchyne, kúpeľne, 

- napojenie bude do existujúcich odbočiek vody, kanalizácie zo spoločných rozvodov, 

- funkčné skúšky (tlakové, tesnosti) 

- umelé vetranie: 

- predĺženie vetracích potrubí v inštalačnom jadre (m. č. 101.6 a 102.7), 

- napojenie nových vetracích zariadení – digestor z kuchyne, odvetranie WC a kúpeľne, 
spolu 4ks ventilátorov s dobehom a so spätnou klapkou, revízne správy 

- elektroinštalácie: 

- nové elektrické rozvody v NP vrátane ich súčastí, revízne správy potvrdené oprávnenou 
osobou 

- murovacie práce: 

- po osadení WC – vymurovanie priečok od inštalačného jadra s revíznymi otvormi 
s dvierkami – v  m. č. 101.6 a 102.7, 

- ochrana umiestnených domových rozvodov, prívodu a merania tepla - spoločné 
zariadenia domu, ktoré prechádzajú cez obidva NP budú rešpektované a ochránené proti 
neoprávnenej manipulácii – obložením SDK konštrukciami, niektoré s revíznymi 
dvierkami, štítkami s upozornením, 

- vykurovacie telesá - existujúce liatinové telesá zostávajú (budú opatrené náterom), 
- stavebné výplne - okná ani vchodové dvere sa nevymieňajú,   

- montáž spolu 12 ks nových štandardných interiérových dverí (z toho - 2x dvere budú 
mať vymenenú zárubňu a obrátené otváranie) 

- povrchy: 

- nové podlahy - v chodbách, hygien. zázemí, kuchyniach s krytinou dlažba, 

  v kanceláriách - laminátové parkety, 

- oprava omietok, vymaľovanie, vyspravenie ostenia okien (okná sa nevymieňajú), 

- nátery existujúcich liatinových vykurovacích telies, zárubní, vonkajších mreží na oknách. 

V cene predmetu zákazky bude zahrnutý aj odvoz, znehodnotenie, likvidácia odpadu zo stavebnej 
činnosti oprávneným subjektom - v súlade so zákonom o odpadoch č. 79/2015 Z. z. v znení neskorších 
predpisov a jeho vykonávacích vyhlášok., súvisiacich predpisov. 
 
!  Upozornenie - obstarávateľom požadované drobné zmeny oproti projektu: 
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- nevymieňajú sa vchodové protipožiarne bezpečnostné dvere so zárubňami, 
- nebudú sa inštalovať v projekte navrhované samozatvárače dverí, 
-  nebude sa realizovať navrhované závesné WC s automatickým splachovačom ale bude osadené 

WC stojaté – kombi, 
-   umývadlá nebudú osadené polozápustné do pultu – budú umývadlá na konzoly, 
-  nebude inštalovaný elektricky vyhrievaný rebrík v kúpeľniach - zostáva inštalovanie súvisiacej 

elektroinštalácie vrátane zásuvky k nemu, 
-  nebudú inštalované hasiace prístroje. 
 

 
5. Obhliadka:   
 
Obhliadka priestorov je potrebná, aby si záujemcovia sami overili a získali potrebné informácie na 
prípravu cenovej ponuky. Obhliadku možno dohodnúť u kontaktnej osoby. Vlastné  výdavky záujemcu 
spojené s miestnou obhliadkou idú na  jeho ťarchu. 

 
Kontaktná osoba:  

Mgr. Viera Kaštílová Tonková, 02/707 11 172, viera.kastilova@karlovaves.sk 
Kontakt v neprítomnosti: Kancelária prednostky, 02/707 11 133, prednosta@karlovaves.sk   
  
 
6. Miesto dodania predmetu zákazky: 

Názov:  Nebytové priestory č. 101 a č. 102 v bytovom dome Kuklovská 5 v 
Bratislave, súpisné č. 494, na pozemku reg. „C“ parc. č. 2167 v  k. ú. Karlova Ves 

Adresa:  Kuklovská 5, Bratislava-Karlova Ves 

Kontaktné miesto:  Námestie sv. Františka č. 8, 842 62 Bratislava 4 

 
 
7. Lehota dodania predmetu zákazky: 
    Do 12 týždňov od nadobudnutia účinnosti zmluvy o dielo. 

 
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. 

 

10. Podmienky financovania: 
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Na predmet zákazky verejný obstarávateľ neposkytuje žiadne preddavky ani zálohové platby. Predmet 
zákazky sa bude financovať z rozpočtových prostriedkov verejného obstarávateľa na základe faktúr, 
ktorých prílohou bude odovzdávajúci/preberací protokol diela. 

Cenu za uskutočnené práce sa verejný obstarávateľ zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi na základe faktúry 
s  lehotou splatnosti 30 dní odo dňa jej doručenia. Faktúra vystavená zhotoviteľom musí 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 
12. Požadované doklady: 
Každý uchádzač musí spĺňať podmienky účasti - týkajúce sa osobného postavenia uvedené            v § 
32 ods. 1 písm. e) a  f) zákona o verejnom obstarávaní. K preukázaniu stanovených podmienok musí 
uchádzač v ponuke predložiť: 

- čestné vyhlásenie podľa § 32 zákona o verejnom obstarávaní (príloha č. 2). 

- doklad o oprávnení vykonávať vedenie uskutočňovania stavieb - v súlade s príslušnými 
ustanoveniami stavebného zákona a zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a 
autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov, a to zaslaním kópie 
osvedčenia pre činnosť stavbyvedúci - s originálnou pečiatkou a podpisom tejto kópie. 
 

- 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 e-mailovú adresu. 

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

 uchádzač musí svoju odbornú spôsobilosť' preukázať predložením minimálne dvoch 
referencií k úspešne zrealizovanej zákazke v oblasti realizácie stavebných prác 
rovnakého alebo podobného charakteru ako predmet zákazky za predchádzajúce tri 
roky, resp. za tie, ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia 
prevádzkovania činností, v hodnote každej z nich min. 15 000,- € vrátane DPH, 
 
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 

 
14.  Obsah cenovej ponuky: 
Cenová ponuka musí byť v štátnom jazyku (t. j. v slovenskom jazyku), resp. v českom jazyku, 
bude vyhotovená v písomnej forme tlačiarenským zariadením zaručujúcim stálosť tlače a musí 
obsahovať: 

 Návrh na plnenie kritérií (príloha č. 1) 
 nacenený výkaz výmer so súpisom stavebných prác (príloha č. 3), 
 podpísaná zmluva o dielo 
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 požadované doklady podľa bodu 12 
 

15. Lehota na predkladanie cenových ponúk: 
Ponuku je možné doručiť  v písomnej forme osobne alebo poštou v lehote najneskôr 29.7.2019  
(pondelok) do  14,00 hod. v zalepenej obálke s označením: 
„Rekonštrukcia  nebytových  priestorov  č. 101 a 102  v bytovom  dome  Kuklovská 5 - 
 stavebné práce – cenová ponuka -NEOTVÁRAŤ“ na  adresu – Miestny úrad Mestskej časti 
Bratislava-Karlova Ves, Námestie sv. Františka č. 8, 842 62 Bratislava 4. 
 
Ponuky doručené po lehote na predkladanie ponúk sa vrátia uchádzačom neotvorené. 
Ponuky doručené po lehote na predkladanie ponúk nebudú predmetom vyhodnocovania. 
 
16. Kritériá na vyhodnotenie ponúk: 

 kritériom na vyhodnotenie ponúk bude celková cena za  celý 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 celý 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 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: 

 úspešnému uchádzačovi bude zaslané oznámenie o prijatí jeho ponuky 
 úspešný uchádzač doručí v lehote 7 pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia o výsledku 

vyhodnotenia ponúk verejnému obstarávateľovi podpísanú zmluvu o dielo v piatich 
originálnych vyhotoveniach vrátane časového harmonogramu prác a  doklad o poistení 
zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone povolania. 
 

20. Použitie elektronickej aukcie: nie 
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21.  Doplňujúce informácie:   
Mestská časť si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených ponúk. 

 

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, 
 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 bude 
informovať všetkých záujemcov/uchádzačov. 
 
 
 
 
V Bratislave, dňa 2.7.2019 
 
 
 
 

Dana Čahojová 
starostka 


