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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: 

„Parkovisko pred Cirkevnou školou sv. Františka z Assisi na Karloveskej ulici č. 32,  
Bratislava - projektová dokumentácia a autorský dohľad“ 

 
3. Predpokladaná hodnota zákazky v EUR bez DPH :  11 000, - 
 
4. Podrobný opis predmetu zákazky a jeho rozsah: 

Predmetom zákazky je projektová dokumentácia pre stavbu verejného parkoviska pre osobné 
automobily a 1 autobus a dva elektromobily v priestore ohraničeného budovou Cirkevnej školy 
sv. Františka z Assisi na Karloveskej ulici č. 32, miestnou komunikáciou (MK) ul. Karloveská, 
ďalej križovatkou MK ul. Pernecká s MK Karloveská a existujúcim výjazdom na MK ul. Kar-
loveská (ďalej len „projektová dokumentácia“) a občasný odborný autorský dohľad projek-
tanta nad uskutočňovaním stavebných prác podľa overenej projektovej dokumentácie (ďalej len 
„autorský dohľad“). Vyznačenie ohraničenia riešenej časti územia je v priloženej kópii z ka-
tastrálnej mapy. 

V súčasnosti je parkovanie vozidiel riešené v tomto priestore šikmými stojiskami v zábere pri-
liehajúcej zelene a pozdĺžnym radením na jazdných pruhoch v dopravnom priestore obslužnej 
komunikácie a je kapacitne nevyhovujúce. 
Navrhované verejné parkovisko bude mať z dôvodu zvýšenia kapacity odstavných a parkova-
cích plôch v projektovej dokumentácii riešené najmä: 

- nové pôdorysné usporiadanie (stojiská, odstavné plochy, jazdné pruhy priliehajúcej ob-
služnej MK, chodník, nabíjanie pre elektromobily, priliehajúca zeleň), 

- elektrická prípojka pre budúcu realizáciu nabíjacej stanice pre elektromobily, 
- analýza dopravnej situácie, dopravné napojenie na nadradený komunikačný systém (bez-

pečný a plynulý vjazd, výjazd vozidiel a dostatočný rozhľad),  
- nová organizácia dopravy s dopravným značením, 
- rešpektovanie, ochrana inžinierskych sietí v zábere, 
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- odvodnenie - odvedenie zrážkových vôd zo spevnených plôch dažďovou kanalizáciou a 
v súlade s platnou legislatívou v prípade potreby aj ich predčistenie cez odlučovač rop-
ných látok (ORL), 

- verejné osvetlenie (s odborným posúdením súčasného stavu, návrh nového stavu), 
- dendrologický prieskum, inventarizácia a spoločenské ohodnotenie drevín určených na 

výrub,  
návrh sadových úprav. 

V projektovej dokumentácii bude rešpektovaná existujúca obsluha priľahlej nehnuteľnosti 
školy na Karloveskej 32 – konkrétne chodník pre žiakov a zamestnancov školy, vstupy do bu-
dovy (škola, kaviareň), vjazd a výjazd do areálu školy pre vozidlá zásobovania, požiarnej 
ochrany, záchrannej služby, existujúce inžinierske siete, existujúce reklamné stavby v zeleni 
a pod. 

Stavbou dotknuté pozemky - podľa katastra nehnuteľností: 
-  časť pozemku registra „C“ parc. č. 284/2, k. ú. Karlova Ves 
-  časť pozemku registra „C“ parc. č. 11/1 - identické parcely reg. „E“ parc. č. 3511/3, 3513, 
3512/1, 3512/2, 3517/3, 3518/1, 3518/2, 3518/3, 3518/4, 3735, 3740/1, k. ú. Karlova Ves. 
 
 
OBSAH  A  ROZSAH  PROJEKTOVEJ  DOKUMENTÁCIE (PD) 

1. Časť - prieskumy pre projektové práce a projektová dokumentácia pre územné roz-
hodnutie  (ďalej len „DÚR“)  - bude obsahovať: 
 zameranie polohopisu, výškopisu a existujúcich inžinierskych sietí (vrátane šácht) v zá-

bere stavby – oprávneným geodetom a kartografom (elaborát), overenie inžinierskych 
sietí v zábere u  majiteľov a správcov – optické siete, kanalizácia (dažďová, splaš-
ková,..), voda, plyn, elektrina, tepelné siete (vrátane šácht, potvrdené situácie ich maji-
teľmi), 

 analýza dopravnej situácie, riešenie dopravného napojenia na MK Karloveská, MK Per-
necká (v súčinnosti s Krajským dopravným inšpektorátom a Magistrátom hl. m. SR 
Bratislavy) 

 projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie s náležitosťami § 3 Vyhl. MŽP SR č. 
453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, bude 
slúžiť pre územné konanie, bude obsahovať členenie na stavebné objekty 

 návrh organizácie dopravy s trvalým dopravným značením (POD) 
 

2. Časť - projektová dokumentácia pre stavebné povolenie s podrobnosťou na realizáciu 
a na ponuku na výber zhotoviteľa stavby stavby (ďalej len „DSP“) – bude vypracovaná: 
 v zmysle § 9 Vyhl. MŽP SR č. 453/2000 Z. z., s podrobnosťou na realizáciu, vrátane 

zapracovania opodstatnených požiadaviek dotknutých orgánov a organizácií, ktoré vyp-
lynuli z prerokovania projektovej dokumentácie v územnom konaní a v stavebnom ko-
naní,  
bude podkladom pre stavebné konanie, pre vypracovanie ponúk uchádzačmi v procese 
verejného obstarávania a bude vypracovaný do podrobností potrebných pre realizáciu 
stavby a zostavenie položkového rozpočtu s výkazom výmer, bude obsahovať (najmä): 

- Sprievodná správa 
- Súhrnná technická správa 
- Celková situácia stavby (zastavovací plán) 
- Koordinačný výkres stavby 
- Dokumentácia stavebných objektov a ochrany inžinierskych sietí v zábere stavby 
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- Projekt organizácie výstavby (POV), Projekt organizácie dopravy (POD) – s  trvalým doprav-
ným značením, POD počas realizácie stavby  s dočasným dopravným značením  
- Rozpočet: neocenený a ocenený (kontrolný) 

 bude vyhotovený v Exceli 
 bude obsahovať najmä krycí list, súhrnný rozpočet stavby, podrobný položkový rozpočet 

so súpisom stavebných prác a dodávok, výkaz výmer, jednotková cena, celková cena, 
 neocenený rozpočet – bude slúžiť na ponuku - pre ocenenie prác a dodávok  uchádzačmi 

v procese verejného obstarávania 
 ocenený rozpočet – bude slúžiť výhradne len pre potrebu objednávateľa 

 
Počet vyhotovení projektovej dokumentácie: 
- DÚR – 8 x v tlačenej forme a 1 x v elektronickej forme na CD nosiči vo formáte dwg a pdf, 
- DSP bez časti rozpočet – 10 x v tlačenej forme a 1 x v elektronickej forme na CD nosiči vo  
  formáte dwg a pdf, 
- rozpočet z DSP – 2 x v tlačenej forme a 1 x v elektronickej forme na CD nosiči v editovateľ-
nom formáte xls alebo xlsx.     
 
Prerokovanie DÚR a DSP s dotknutými orgánmi a organizáciami v konaniach stavebného 
úradu pre územné rozhodnutie a  pre stavebné povolenie (stanoviská, vyjadrenia, rozhodnutia), 
územné rozhodnutie, stavebné povolenie zabezpečí objednávateľ a to nadväzne (bez zbytoč-
ného odkladu) vždy po odovzdaní a prevzatí príslušnej časti projektovej dokumentácie. 
                                                                     
OBSAH A ROZSAH VÝKONU AUTORSKÉHO DOHĽADU:  

 bude vykonávaný ako občasný odborný autorský dohľad nad uskutočňovaním staveb-
ných prác podľa overenej projektovej dokumentácie, 

 bude vykonávaný od začatia stavebných prác (po odovzdaní staveniska) do ich ukonče-
nia, 

 súčasťou bude aj účasť pri odovzdaní staveniska vybranému zhotoviteľovi stavebných 
prác, 

 účasť na pravidelných týždenných kontrolných dňoch, na predpísaných skúškach, upo-
zorňovanie na prípadné zrejmé vady a nedorobky diela,  

 posúdenie opodstatnenosti prípadných navrhovaných zmien a odchýlok od projektovej 
dokumentácie  počas realizácie stavebných prác na diele, 

 vyznačenie zmien ku ktorým došlo počas uskutočňovania stavebných prác do overenej 
projektovej dokumentácie,  

 účasť pri prevzatí ukončeného diela objednávateľom. 
     

5. Obhliadka:   

Obhliadku miesta parkoviska sa odporúča, 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 
Tel.:   02/707 11 172, 0940 634 189  
E-mail:   viera.kastilova@karlovaves.sk  
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6. Miesto dodania predmetu zákazky: 

Adresa:                   Mestská časť Bratislava-Karlova Ves 
Kontaktné miesto:      Námestie sv. Františka č. 8, 842 62 Bratislava 4 
Kontaktná osoba:      Mgr. Viera Kaštílová Tonková  
Tel.:                    02/ 707 11 172, 0940 634 189 
E-mail:          viera.kastilova@karlovaves.sk  
 
 
7. Lehota dodania predmetu zákazky:  
DÚR – do 2 mesiacov od nadobudnutia účinnosti zmluvy o dielo   
DSP vrátane rozpočtu – do 2 mesiacov od doručenia výzvy objednávateľa (po vydaní                                            
územného rozhodnutia a nadobudnutí jeho právoplatnosti) 
AD  - od začatia stavby po odovzdaní staveniska vybranému zhotoviteľovi stavebných prác do 
prevzatia ukončeného diela objednávateľom 
 
 
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: 
Na predmet zákazky verejný obstarávateľ neposkytuje žiadne preddavky ani zálohové platby. 
Predmet zákazky sa bude financovať z rozpočtových prostriedkov verejného obstarávateľa 
na základe troch samostatných faktúr – faktúra za vypracovanie a dodanie projektovej doku-
mentácie pre územné rozhodnutie vrátane prieskumov pre projektové práce (DÚR), druhá fak-
túra za vypracovanie a dodanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie s podrobnos-
ťou na realizáciu a na ponuku na výber zhotoviteľa stavby (DSP) a samostatne tretia faktúra za 
výkon autorského dohľadu. Prílohou faktúr bude odovzdávajúci/preberací protokol diela 
a vykonania autorského dohľadu. Cenu za uskutočnené práce sa verejný obstarávateľ zaväzuje 
zaplatiť zhotoviteľovi na základe faktúry s lehotou splatnosti 30 dní odo dňa jej doručenia. Fak-
túry vystavené zhotoviteľom musia spĺňať náležitosti podľa všeobecne záväzných právnych 
predpisov platných v Slovenskej republike. V opačnom prípade je verejný obstarávateľ opráv-
nený faktúry 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 faktúr bude doklad preukazujúci odovzdanie uskutočnených služieb riadne 
a  včas v  zmysle požiadaviek verejného obstarávateľa podpísaný zodpovednými osobami ve-
rejného obstarávateľa a zhotoviteľa. 

 
11. Typ zmluvy:  zmluva o dielo 
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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, ktoré je prílohou č. 2 tejto 
výzvy. 
 

Na overenie splnenia podmienky oprávnenia k podnikaniu pomocou verejne dostupných data-
báz registrov právnických osôb, verejný obstarávateľ požaduje základné údaje o uchádzačovi:  
obchodný názov a sídlo uchádzača, alebo miesto podnikania, meno a funkcia štatutárneho or-
gánu, IČO, DIČ, bankové spojenie, číslo účtu, kontaktné telefónne číslo a e-mailovú adresu. 
 
 
13. Podmienky účasti uchádzačov vo verejnom obstarávaní týkajúce sa odbornej spôso-
bilosti: 

Uchádzač musí preukázať svoju odbornú spôsobilosť predložením  
 minimálne dvoch referencií k úspešne zrealizovanej zákazke v oblasti vypracovania projektovej 

dokumentácie 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. 11 000,- € 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 

 
 zaslaním dokladu o oprávnení projektovať v súlade s príslušnými ustanoveniami stavebného 

zákona a zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných 
inžinieroch v znení neskorších predpisov – kópiu osvedčenia autorizovaný stavebný inžinier 
v obore inžinierske stavby, alebo architekt pre komplexné architektonické a inžinierske 
služby. 

 
14.  Obsah cenovej ponuky: 
Cenová ponuka musí byť v štátnom jazyku (t. j. v slovenskom jazyku), resp. v českom jazyku, 
bude v elektronickej podobe (vo forme scanu vypracovanej a potvrdenej predmetnej cenovej 
ponuky) a musí obsahovať:  

 Cenu za predmet zákazky v zmysle v rozsahu príloha č. 1 – Návrh na plnenie kritérií  
 Základné údaje o uchádzačovi, t. j. obchodný názov a sídlo uchádzača alebo miesto 

podnikania, meno a funkcia štatutárneho orgánu, IČO, DIČ, IČ DPH, bankové spojenie, 
číslo účtu, kontaktné telefónne číslo a e-mailovú adresu, 

 Doklady podľa bodu 12 a 13 tejto výzvy:  
- čestné vyhlásenie (Príloha č. 2),  
- kópia dokladu o oprávnení projektovať,  
- referencie, 

 Súhlas so znením zmluvy o dielo (podpísaný scan originálu s dátumom a pečiatkou).  
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15. Lehota na predkladanie cenových ponúk: 

Ponuku je možné doručiť elektronicky v lehote najneskôr do 11.9.2019 do 11.00 hod. 
na mailovú adresu: viera.kastilova@karlovaves.sk.  
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 v zmysle 

tejto výzvy 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. 
 
19. Oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk: 

 úspešnému uchádzačovi bude zaslané oznámenie o prijatí jeho ponuky, 
 úspešný uchádzač je povinný v lehote do 5 pracovných dní  doručiť : 

a) doklad preukazujúci odbornú spôsobilosť podľa osobitného predpisu - 
zákon č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných 
inžinieroch v znení neskorších predpisov - fotokópiu autorizačného osvedčenia 
oprávňujúceho na projektovanie stavieb v obore inžinierske stavby alebo v obore 
autorizovaný architekt pre komplexné architektonické a inžinierske služby                    
s originálnym odtlačkom pečiatky a podpisom, 

b) podpísanú zmluvu o dielo (tvoriacu prílohu tejto výzvy) v 5-tich rovnopisoch (z 
toho 4 obdrží objednávateľ a zhotoviteľ jedno vyhotovenie). 

 
 
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 zru-
šení bude informovať všetkých záujemcov/uchádzačov. 
 
 
 
 
V Bratislave, dňa 27.8.2019 
 
 
 

Dana Čahojová 
starostka 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


