
      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:  „Projektová dokumentácia – rekonštrukcia DI Adámiho – Márie 

Jančovej, Mestská časť Bratislava-Karlova Ves.“ 
  
3.   Predpokladaná hodnota zákazky v EUR bez DPH: 9 100,-  
 
4. Podrobný opis predmetu zákazky a jeho rozsah:  

Predmetom zákazky projektová dokumentácia na rekonštrukciu detského ihriska na uliciach Adámiho 
– Márie Jančovej v mestskej časti Bratislava-Karlova Ves. Jedná sa o plochu oploteného, verejne 
prístupného, detského ihriska (DI) o rozmere cca 3 300 m2, vrátane chodníkov. Mapový podklad 
z vyznačením hranice plochy pripájame v prílohe. Plocha je rovinatá, zarastená v niektorých častiach 
vzrastlými drevinami, ktoré ostávajú zachované a teda pri príprave projektu treba brať do úvahy 
i existujúce koreňové systémy drevín a optimálnu vzdialenosť herných prvkov a zostáv od drevín. 
 
Cieľom projektu je kompletná rekonštrukcia, úprava existujúcej plochy. Nakoľko sa nejedná o zmenu 
účelu využitia, podľa informácie zo Stavebného úradu, úpravy nepodliehajú žiadnej forme stavebného 
povolenia. 
 
Na ploche DI sa nachádza viacero herných prvkov a zostáv: herné domčeky so šmýkačkami, 
šmýkačka, hojdačky, hojdačka hniezdo, lanovka, herný prvok v piesku, lezecký kameň, basketbalový 
kôš, kolotoč, pružinky, preliezky, herný hrad, bránky a prevažovačky. Na základe obhliadky 
predpokladáme odstránenie temer všetkých herných prvkov, na zváženie sú možno dva až tri kusy. 
Všetky nové herné prvky a zostavy musia spĺňať existujúce bezpečnostné normy, vyhlášky a musia 
disponovať certifikátmi (EN 1176-1,2,3). Herné prvky a zostavy požadujeme bezúdržbové (hliník, 
nerez, nehrdzavejúca oceľ v obmedzenom množstve) s odolnou povrchovou úpravou s antikoróznou 
exteriérovou úpravou a následne eloxom či komaxitom, v kombinácii s HDPE plastom odolným voči 
tepelným výkyvom, nerezovými reťazami, lanami  s oceľovou výstužou, drevoplastovými 
platformami s kvalitnou dopadovou plochou (EN 1177), zatrávňovacou rohožou – optimálne gumový 
granulát hrúbky 4,5 cm, alternatíva vymývaný riečny štrk – v takom prípade je nutné ohradenie, aby 
nedošlo k rozsýpaniu štrku do širokého okolia. 
 
Plánom MČ Bratislava-Karlova Ves je realizácia komplexnej úpravy etapovito, vzhľadom na 
predpokladanú finančnú náročnosť, optimálne rozdelenie celkovej rekonštrucie  do maximálne troch 
rokov – troch etáp.  
Celková plocha DI bude rozdelená do troch sektorov – malé deti, väčšie deti a plocha určená na 
streetworkout, fitness, pingpong pre viaceré vekové kategórie.  
V projekte požadujeme nasledujúce prvky – lanovka i s rampou na spustenie sa, hojdačky – so 
sedákmi pre malé i väčšie deti, kolotoč, lezeckú zostavu, pingpongový stôl, prvky streetworkoutu, 
fitness stroje, herný domček so šmýkačkou, herný prvok do piesku, dvojpružinku, pružinky veľké, 
lanové prvky, lezecké prvky a basketbalový kôš. V projekte navrhujeme odstránenie betónového 



2-5 
 

múrika v tvare U, taktiež dvoch menších pieskovísk – tak, aby sa zväčšila plocha na osadenie herných 
prvkov. Okolo zostávajúceho pieskoviska požadujeme následne úpravu a zjednotenie spevnených 
plôch, tak aby došlo k odstráneniu nerovností. 
 
Ako súčasť projektu požadujeme geodetické zameranie a overenie existencie podzemných sietí,  
projektovú dokumentáciu vrátane všetkých profesií. 
 
V areáli je plánované v tomto roku i osadenie pitnej fontánky, jej umiestnenie je potrebné 
zakomponovať do víťazného projektu,  s ohľadom na prístup k pitnej vode. 
 
Súčasťou projektu nie je obnova oplotenia plochy DI, projekt odvodnenia ani rekonštrukcia chodníkov 
– s výnimkou spevnených plôch okolo pieskoviska. Súčasťou projektu taktiež nie je ošetrenie 
existujúcich drevín a sadové úpravy. 
Podmienkou nie je ani návrh nového mobiláru – lavičiek i košov,  túto možnosť však neodmietame. 

Požiadavka na spracovanie projektu: Požadujeme realizačný projekt vrátane vizualizácie z jedného 
celkového pohľadu zhora – z nadhľadu a každý z jednotlivých sektorov pohľadov detailných. 
Projektovú dokumentáciu požadujeme v 6 ks kompletnej dokumentácie v tlačenej podobe, vrátane 
rozpočtu, výkazu a výmeru, s ohľadom na plán etapovitej obnovy celej plochy detského ihriska. 
Tu je nutné zapracovať aj spôsob ochrany existujúcich drevín pred mechanickým poškodením počas 
výstavby, pred zaťažením koreňov stromov pojazdom, parkovaním vozidiel, skladovaním materiálov 
a pod. Cena musí obsahovať všetky náklady spojené s prácami na zákazke, zhotovenie, doprava, 
odvozom odpadu, konzultáciami s verejným obstarávateľom, geodetickými prácami i prácami 
jednotlivých profesistov. V projektovej dokumentácii požadujeme technickú dokumentáciu 
navrhovaných prvkov. 

Digitálne spracovanie výkresovej časti na USB kľúči alebo CD nosiči, vo formáte .dgn a .dwg v 
súradnicovom systéme S-JTSK, textovú časť vo formáte .doc, tabuľkovú časť .xls a všetko vo formáte 
.pdf  
 
Realizačný projekt musí byť spracovaný v súlade:  

- so zákonom č. 50/76 Zb. v znení neskorších predpisov (Stavebný zákon) a vyhláškami MŽP 
SR č. 453/2000 Z. z. a č. 532/2002 Z. z.,  

- s príslušnými STN, všeobecno-technickými požiadavkami na výstavbu,  
so zákonom č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.  

 
5. Obhliadka:  
Uchádzačom sa odporúča pred vypracovaním ponuky vykonať fyzickú obhliadku detského ihriska za 
účelom riadneho oboznámenia sa so skutkovým stavom tak, aby bolo z jeho strany možné predložiť 
presne definovanú ponuku. Obhliadky budú prebiehať dňa 26.3.2021 od 10,00 do 12,00 hod. a dňa 
29.3.2021 od 13,00 do 15,00 hod. Pred vlastnou obhliadkou je potrebné si dohodnúť presný termín 
obhliadky. Vlastné výdavky záujemcu spojené s miestnou obhliadkou idú na jeho ťarchu.  
 
Kontaktná osoba: Mgr. Halina Trubínyiová, 0940 634 153, e-mail: halina.trubinyiova@karlovaves.sk 

  
 
6. Miesto dodania predmetu zákazky: 

Názov:   Mestská časť Bratislava-Karlova Ves  
Kontaktné miesto: MiÚ 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: Od platnosti zmluvy  – 30 dní 
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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. 
 
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 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 projektovej dokumentácie riadne a včas 
v zmysle požiadaviek verejného obstarávateľa podpísaný zodpovednými osobami verejného 
obstarávateľa a zhotoviteľa. 
 

11. Typ zmluvy:  Zmluva o dielo 

 
12. Požadované doklady: 

1. Každý uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobitného 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 
 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, 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:  

Neuplatňuje sa 

 

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 
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 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, 

 Referencie 

 Súhlas so znením zmluvy o dielo (scan podpísaného a vyplneného originálu zmluvy 
s dátumom a pečiatkou) 

 
15. Lehota na predkladanie cenových ponúk: 
Ponuku je možné doručiť elektronicky (e-mailom) v lehote najneskôr do 31.03.2021 do 12:00 hod. 
na adresu – viera.kastilova@karlovaves.sk. 
 
Ponuky doručené po lehote na predkladanie ponúk nebudú akceptované a nebudú predmetom 
vyhodnocovania. 
 
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. 

 ponuková cena musí kryť všetky náklady potrebné na dodržanie zmluvne dohodnutých 
kvalitatívnych, dodacích a platobných podmienok podľa uzatvorenej zmluvy a výzvy na 
predloženie ponuky. 

 
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 

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 odoslané oznámenie o prijatí jeho ponuky  
 Úspešný uchádzač je povinný v lehote do 5 pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia 

o úspešnosti ponuky predložiť:  
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 4 originálne vyhotovenia zmluvy o dielo (podpis, pečiatka, dátum); 
 
20. Použitie elektronickej aukcie: nie 

 
21. Doplňujúce informácie:  

 Mestská časť si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených ponúk. 
 Cena za spracovanie PD bude obsahovať všetky súčasti dokumentácie potrebné pre 

plnohodnotné vypracovanie projektovej dokumentácie. V prípade, že pri obhliadke počas 
spracovania cenovej ponuky bolo zistené, že je potrebné skladbu objektov uvedenú v krycom 
liste ponuky rozšíriť, je to potrebné uviesť už v prvotnej predloženej cenovej ponuke, inak sa 
má za to, že všetky náležitosti pre správne vypracovanie PD, ktoré bolo možné zistiť 
obhliadkou územia, sú započítané v predloženej skladbe objektov. Nevykonanie obhliadky 
nebude brané ako dôvod nepochopenia predmetu zákazky. 

 Pokiaľ bude cenová ponuka s najnižšou cenou v rozpore s usmerneniami v tejto výzve na 
predloženie ponuky, s uchádzačom nebude podpísaná ZoD a bude oslovený uchádzač, ktorý sa 
umiestnil ako ďalší v poradí v súťaži. 

 
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 obstarávanie zrušiť, a to aj bez uvedenia dôvodu. O zrušení 
obstarávania budú všetci uchádzači písomne upovedomení.  
 
 
 
V Bratislave, dňa  22.3.2021 
 
        

Dana Čahojová 
starostka 


