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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  Karloveskej knižnice“ 

 
3. Predpokladaná hodnota zákazky v EUR bez DPH :  35 000,-  € 
 
4. Podrobný opis predmetu zákazky a jeho rozsah: 
 
Predmetom zákazky je projektová dokumentácia (realizačná) a rekonštrukcia priestorov Karloveskej 
knižnice, ktorá spočíva v nasledovnej obnove zázemia: 
 
a) Hygienické zariadenia pre návštevníkov (WC M a WC Ž) : 

 demontáž pôvodnej sanity a osvetlenia, odstránenie keramických obkladov, pôvodnej 
dlažby (možnosť zachovať ako podklad podľa stavu a výšky finálnej podlahy),  

 úprava/skrátenie existujúcich zvislých rozvodov ÚK do výšky podhľadu (cca 2,5-3m), 
demontáž radiátorov (2ks - vo WC Ž a v šatni pre personál), 

 dodávka a pokládka novej dlažby a obkladov (veľkoformátové), 
 dodávka a montáž novej sanity vrátane nových rozvodov (SV, TV, odpady s možnos-

ťou napojenia do existujúcich rozvodov kanalizácie podľa posúdenia stavu), 
 vyčistenie a dezinfekcia potrubí, 
 dodávka a montáž novej elektroinštalácie (kabeláž + zásuvky + senzorové osvetlenie),  
 maľovka + vyspravenie stien, 
 zbúranie priečok medzi záchodmi a predsieňami, dodávka a montáž montovaných 

priečok (3x kabíny z HPL) a montovanej zásteny pre pisoár (z HPL). 
 vyrezanie otvoru z chodby pre vstup do chodby (ku WC Ž a M, š = 90cm), 
 vyrezanie otvoru pre dvere do WC Ž (š = 70cm), 
 zamurovanie 2-och pôvodných dvier (do WC M a WC Ž). 

 
b) Vytvorenie WC pre imobilných (zároveň WC pre personál) : 

 dodávka a pokládka novej dlažby a obkladov (veľkoformátové),  
 dodávka a montáž sanity pre imobilných (WC + umývadlo + batéria + sklápacie 

madlo) vrátane nových rozvodov (SV, TÚV, odpady),  
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 dodávka a montáž prietokového ohrievača na ohrev teplej úžitkovej vody, 
 dodávka a vyhotovenie vydláždenej sprchy (90x90 cm) so sprchovým žľabom (podla-

hový alebo stenový) a tyčovou konštrukciou (pre záves) + batéria, 
 dodávka a montáž novej elektroinštalácie (kabeláž + zásuvka + senzorové osvetlenie),  
 maľovka + vyspravenie stien, 
 demontáž podhľadu (AL profily - cca 4 m2) v časti WC pre imobilných. 
 vymurovanie priečky (cca 7,8 m2) v šatni na oddelenie navrhovaného WC pre imobil-

ných /WC pre personál s dverovým otvorom (š = 85cm) 
 

c) Vytvorenie sociálnej miestnosti pre personál: 
 zbúranie priečky (o ploche cca 10 m2) medzi chodbou a šatňou pre personál a demon-

táž podhľadu na chodbe po rozvodnú skriňu (plocha cca 3 m2), 
 dodávka a montáž novej elektroinštalácie (kabeláž + zásuvky + osvetlenie + vypí-

nače), 
 maľovka + vyspravenie stien, 
 nové rozvody (SV, TÚV, odpad),  
 dodávka a montáž prietokového ohrievača na ohrev teplej úžitkovej vody a vodovod-

nej batérie, 
 dodávka a pokládka novej dlažby, odstránenie pôvodnej dlažby (možnosť zachovať 

ako podklad podľa stavu a výšky finálnej podlahy, poklop na šachte). 
 

d) Vytvorenie skladu kníh z miestnosti pre vzduchotechniku (ďalej len „VZT“): 
 odstránenie nefunkčnej VZT (v spolupráci s VPS MiÚ Karlova Ves), 
 vyrezanie dverového otvoru (š= 85 cm) do skladu kníh (z priestoru knižnice do pô-

vodnej miestnosti VZT). 
 zamurovanie pôvodných dvier (zo šatne personálu do pôvodnej miestnosti VZT). 
 dodávka a pokládka novej dlažby, odstránenie pôvodnej dlažby (možnosť zachovať 

ako podklad podľa stavu a výšky finálnej podlahy) a základu pod vzduchotechnickým 
zariadením (cca v = 10cm), 

 dodávka a montáž novej elektroinštalácie (kabeláž + zásuvka + osvetlenie + vypínač), 
 maľovka + vyspravenie stien, zamurovanie otvorov v stenách po VZT potrubí. 

 
e) Nové nútené odvetranie (vo WC /Ž,M, pre imobilných/, sociálna miestnosť, sklad kníh) : 

 dodávka a montáž cca 14 m potrubie so 6-mi nasávacími otvormi a s 1 výfukovým 
otvorom (použitie existujúceho otvoru z nefunkčnej VZT) s ventilátorom (s dobehom 
a so spätnou klapkou) a s gravitačnou mriežkou. 
 

f) Výmena starej rozvodnej skrine na chodbe pred existujúcimi toaletami: 
 dodávka a montáž rozvodnej skrine (podľa projektu elektroinštalácie), 
 doplnenie elektrických zásuviek v priestore knižnice (cca 4 x dvojitá zásuvka), 
 presunutie existujúcich svietidiel v rámci priestoru knižnice v podhľade (cca 4 ks). 

 
g) Všetky revízie (elektroinštalácia) a funkčné skúšky (tlakové, tesnosti) týkajúce sa nových rozvodov 
budú potvrdené oprávnenou osobou. 
 
h/ Odvoz a likvidácia odpadu (prípadne recyklácia) v súlade s platnou legislatívou.  
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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   
Tel.:                     02/707 11 172, 0940 634 189  
E-mail:       viera.kastilova@karlovaves.sk  
  
 
6. Miesto dodania predmetu zákazky: 

Názov:  Karloveská knižnica  
Adresa:  Jurigovo nám. 1, Bratislava-Karlova Ves 
Kontaktné miesto:  Námestie sv. Františka č. 8, 842 62 Bratislava 4 

 
 
7. Lehota dodania predmetu zákazky: 

    Do 30.06.2020 

 
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 dotácie schválenej Mestským zastupiteľstvom hlavného mesta Slovenskej 
republiky Bratislavy uznesením č. 110/2019 zo dňa 28.3.2019,  uznesením č. 171/2019 zo dňa 30.5.2019 
a na základe uznesenia č. 201/2019 zo dňa 27.6.2019, ktorým bol schválený rozpočet resp. zmeny 
rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2019 2019 a podpísaním Zmluvy o spolupráci  pri 
realizácií projektov v podfinancovaných mestských častiach hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy podľa Čl. I ods. 2 písmena c bodu v. a 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 
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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). 
 

- 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 troch 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. 
30 000,- € bez 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) 
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 nacenený výkaz výmer so súpisom stavebných prác – vyhotovený podľa požiadaviek podľa 
bodu 4. Podrobný opis predmetu zákazky a jeho rozsah, 

 súhlas so znením zmluvy: podpísaný scan zmluvy o dielo 
 požadované doklady podľa bodu 12 

 
 

15. Lehota na predkladanie cenových ponúk: 
Ponuku je možné zaslať emailom na adresu viera.kastilova@karlovaves.sk v lehote najneskôr do 
4.11.2019  (pondelok) do 10,00 hod.  
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 5 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 a časový harmonogram prác. 
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20. Použitie elektronickej aukcie: nie 
 

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 11.10.2019 
 
 
 
 

Dana Čahojová 
Starostka 

 
 

 
 
 

Prílohy:  1. Návrh na plnenie kritérií 
    2. Čestné vyhlásenie 
    3. Zmluva o dielo 
    4.  Pôdorys knižnice (výkres r.1979) 
    5.  Pôdorys - ohraničenie priestorov (skica) 
    6.  Pôdorys - reálny stav - zameranie (skica) 
    7.  Pôdorys - búracie a murárske práce (skica) 
    8.  Pôdorys - inštalácie (ÚK, voda, elektro) - reálny stav (skica) 
    9.  Pôdorys - elektroinštalácia - návrh (skica) 
   10. Pôdorys - návrh rekonštrukcie (skica) 
   11. Pôdorys - návrh - odvetranie (skica) 
  

  
 
 

 


