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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 a výkon autorského dohľadu projektu s názvom „Vybudovanie 
nadstavby parkoviska na ulici Ľ. Fullu“. 
  
 
3.   Predpokladaná hodnota zákazky v EUR bez DPH:  55 000,-  
 
 
4. Podrobný opis predmetu zákazky a jeho rozsah:  

Predmetom zákazky je vypracovanie projektovej dokumentácie pre vydanie územného rozhodnutia, 
projektovej dokumentácie pre vydanie stavebného povolenia v rozsahu realizačného projektu, 
autorský dohľad, geodetické práce a súvisiace prieskumné práce pre stavbu viacúrovňového 
parkoviska situovaného na ulici Ľ.Fullu, na parcele č.1669/112 a dotknutých parcelách č.1669/308 
a 1669/327, katastrálne územie Karlova Ves, obec Bratislava-Karlova Ves (Prílohy č. 1, 2, 3, 4).  
Návrh by mal vychádzať z maximálneho využitia riešenej plochy (t.j. max. počet parkovacích miest). 
Pri návrhu je potrebné zohľadniť nasledovné požiadavky: 

- ohraničenie riešenej plochy je cca 40x40 m potrebnej na napojenie na okolitú dopravnú 
infraštruktúru (Príloha č. 2, 3, 4 k opisu predmetu zákazky), 

- plocha ohraničenia objektu je cca 30x30 m (Príloha č. 2, 3, 4 k opisu predmetu zákazky),  
- prístup pre automobily možný z dvoch strán (Z a J) a pre peších zo štyroch strán (S, J, V, Z), 
- objekt bude pozostávať z dvoch podlaží a bude osadený do mierne svahovitého terénu zo S, 

Z a J tak, aby 1.N.P. bolo prístupné z úrovne terénu zo západnej strany,  

- nosnú konštrukciu bude tvoriť skelet (železobetónový), 

- jednotlivé podlažia môžu (nemusia) byť prepojené pre peších (schodiskom, rampou), takisto aj 
prístup do objektu z okolitých komunikácií patrične zvážiť vzhľadom na terén, komfort 
a efektivitu využitia v nadväznosti na okolité komunikácie, 

- návrh umelého osvetlenia (senzorové led osvelenie + solar),  

- odvodnenie objektu (cez ORL do okolitej zelene, napr. suché jazierko, dažďová záhrada), 

- zabezpečiť priečne prirodzené odvetranie zapusteného podlažia, 

- zábradlie na hornom podlaží z ľahkej montovateľnej konštrukcie (prípadne aj pergola, lanová 
konštrukcia, sieťovina na uchytenie popínavej zelene na zabránenie priamemu slnečnému 
žiareniu), 

- predpokladaná stavba je stavbou nebytovej budovy v časti určenej na užívanie verejnosťou 
podľa § 43c ods. 1 písm. d) Stavebného zákona, na základe čoho je potrebné pri príprave a 
realizácii zákazky zohľadniť podľa štvrtej časti Vyhlášky MŽP SR č. 532/2002 Z. z.  
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všeobecné technické požiadavky na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou 
pohybu a orientácie 

- cez dotknuté parcely je vedené potrubie (vodovod), ktoré je nutné zachovať (Príloha č.5). 

Súčasťou riešenia bude : 

- napojenie a úprava nadväzujúcich cestných a peších komunikácií (chodníky, schodiská, rampy 
pre vstup do objektu),  

- dopravné značenie - vybavenie parkoviska a nadväzujúcich komunikácií vodorovným a 
zvislým dopravným značením, 

- el. prípojka a priestorová príprava pre budúcu realizáciu nabíjacej stanice pre elektromobily,  

- elektrické prípojky a priestorové prípravy pre možnosť uzavretia parkoviska elektronickými 
rampami a parkovací infosystém (parkovací platobný terminál, infosystém o obsadenosti, 
kamerový systém, služby operátora/ prevádkovateľa), 

- návrh sadových úprav. 

Prílohy: 
1. Riešená plocha - skutočný stav (foto Google) 
2. LV1 - ohraničenie riešenej plochy a objektu (par.č. 1669/112) 
3. LV2 - ohraničenie riešenej plochy a objektu (par.č. 1669/308) 
4. LV3 - ohraničenie riešenej plochy a objektu (par.č. 1669/327) 
5. Digitálna technická mapa HM SR Bratislava 

 
Projektant sa zaväzuje odovzdať objednávateľovi projektovú dokumentáciu v dvoch častiach  
s nasledovným obsahom: 

1. časť - prieskumy pre projektové práce a projektová dokumentácia pre územné 
rozhodnutie (ďalej len „DÚR“) bude obsahovať: 

• zameranie polohopisu, výškopisu a existujúcich inžinierskych sietí (vrátane šácht a iných vidi-
teľných znakov) v zábere stavby oprávneným geodetom a kartografom (elaborát), overenie in-
žinierskych sietí v zábere u vlastníkov a správcov - optické siete, kanalizácia (dažďová, splaš-
ková), voda, plyn, elektrina, tepelné siete (vrátane šácht, potvrdené situácie ich vlastníkmi), 

• inžiniersko-geologický a hydrogeologický prieskum, hluková štúdia, svetlo-technický posudok, 
• riešenie dopravného napojenia na miestnu komunikáciu Ľ. Fullu v súčinnosti s Krajským do-

pravným inšpektorátom Bratislava a Magistrátom Hlavného mesta SR Bratislava, 
• návrh organizácie dopravy s trvalým dopravným značením (POD), 
• náležitosti podľa § 3 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré usta-

novenia stavebného zákona ako aj ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov, po-
trebné na účely územného konania, obsahujúce členenie na stavebné objekty(vrátane ich zá-
kresu do kópie z katastrálnej mapy s vyznačením rozsahu trvalých a dočasných záberov). 

 

2. časť - projektová dokumentácia pre stavebné povolenie s podrobnosťou na realizáciu a na 
ponuku na výber zhotoviteľa stavby (ďalej len „DSP“) bude obsahovať: 

• zapracovanie opodstatnených požiadaviek dotknutých orgánov a organizácií, ktoré vyplynuli 
z prerokovania projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie a pre stavebné povolenie, 

• náležitosti podľa § 9 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré usta-
novenia stavebného zákona ako aj ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov, po-
trebné na účely stavebného konania a na ponuku na výber zhotoviteľa diela v procese verejné-
ho obstarávania, 

• podrobnosti na realizáciu diela v nasledovnej štruktúre a to najmä: 
A. Sprievodná správa 
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B. Súhrnná technická správa 
C. Celková situácia stavby (zastavovací plán) 
D. Koordinačný výkres stavby  
E. Dokumentácia stavebných objektov a ochrany inžinierskych sietí v zábere stavby  
F. Projekt organizácie výstavby (POV), Projekt organizácie dopravy (POD) – s  trvalým 

dopravným značením, POD počas realizácie stavby  s dočasným dopravným značením  
G. Rozpočet: neocenený a ocenený (kontrolný), ktorý bude obsahovať najmä krycí list, 

súhrnný rozpočet stavby, podrobný položkový rozpočet so súpisom položiek 
stavebných prác a dodávok, výkaz výmer, jednotková cena, celková cena. Neocenený 
rozpočet bude slúžiť na ponuku pre ocenenie prác a dodávok uchádzačmi o realizáciu 
diela v procese verejného obstarávania a ocenený rozpočet bude slúžiť výhradne pre 
potrebu objednávateľa. 

 
Výkon autorského dohľadu bude zabezpečovaný podľa odporúčaného obsahu a rozsahu Prílohy č.4 
sadzobníka UNIKA (2020) a to najmä: 

• občasný odborný autorský dohľad nad uskutočňovaním stavebných prác podľa overenej 
projektovej dokumentácie od začatia stavebných prác až do ich ukončenia, 

• účasť na odovzdaní staveniska zhotoviteľovi stavebných prác, 
• účasť na kontrolných dňoch účastníkov výstavby a operatívnych poradách vedenia stavby, 
• účasť na predpísaných skúškach, upozorňovanie na prípadné zrejmé vady a nedorobky diela,  
• sledovanie postupu výstavby z technického hľadiska a z hľadiska časového plánu výstavby, 
• posudzovanie navrhovaných zmien a odchýlok od projektovej dokumentácie  počas realizácie 

stavebných prác na diele z pohľadu dodržania technicko-ekonomických parametrov stavby, 
• účasť na odovzdaní a prevzatí stavby alebo jej časti, 
• účasť na kolaudačnom konaní. 

 
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.  
 

Požiadavka na výsledný elaborát projektovej dokumentácie:  
 Kompletnú projektovú dokumentáciu je potrebné predložiť v slovenskom jazyku. Objednávateľ 

vyžaduje odovzdať grafickú i textovú časť:  
• DÚR - 10 x v tlačenej forme a 1 x v elektronickej forme na USB (CD, DVD) nosiči vo 

formáte DWG/DGN a PDF, 
• DSP - 8 x v tlačenej forme a 1 x v elektronickej forme na USB (CD, DVD) nosiči vo 

formáte DWG/DNG a PDF, 
• rozpočet z DSP - 2 x v tlačenej forme a 1 x v elektronickej forme na USB (CD, DVD) 

nosiči v editovateľnom formáte DOC/XLS alebo XLSX. 
 
 
5. Obhliadka:  

Uchádzači si môžu dohodnúť obhliadku, aby si 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: 

Názov:  Mestská časť Bratislava-Karlova Ves  
Kontaktné miesto: Námestie sv. Františka č. 8, 842 62  Bratislava 4  
Kontaktná osoba:  Mgr. Viera Kaštílová Tonková  
Tel.:   02/70711172, 0940 634 189    
E-mail:   viera.kastilova@karlovaves.sk     

 
 
7. Lehota dodania predmetu zákazky:  

• DÚR - do 12 týždňov od nadobudnutia účinnosti zmluvy o dielo.  
• DSP  vrátane rozpočtu - do 12 týždňov od doručenia výzvy objednávateľa (po vydaní 

územného rozhodnutia a nadobudnutí jeho právoplatnosti). 
• AD - od začatia stavby, t.j. od odovzdania 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 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 a podpísaním Zmluvy o spolupráci  
pri realizácií projektov v podfinancovaných mestských častiach hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy podľa Čl. I, ods. 2, písm. c), bod iii., účinnej dňom 10.08.2019 a 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: 
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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 
• Základné údaje o uchádzačovi: obchodný názov a sídlo uchádzača, alebo miesto podnikania, 

meno a funkcia štatutárneho orgánu, IČO, DIČ, bankové spojenie, číslo účtu, kontaktné tele-
fónne číslo a emailovú adresu.  

• Doklady preukazujúce odbornú spôsobilosť podľa bodu 13. 

Verejný obstarávateľ skontroluje podmienky splnenia účasti podľa §32, na základe predložených do-
kladov, náhľadom Registra hospodárskych subjektov.  

 
 

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

Uchádzač preukáže svoju odbornú spôsobilosť: 

13.1 Referenciami: Uchádzač musí svoju odbornú spôsobilosť preukázať predložením zoznamu 
referenčných projektov v rozsahu: minimálne 2 zákazky podobného rozsahu a charakteru 
ako je predmet zákazky (projekty s riešením stavieb s parkovaním, nad 50 p. m. aspoň pri 
jednej stavbe) za posledných 10 rokov.  

  Zoznam poskytnutých služieb (referencia) musí obsahovať: 
• názov a sídlo odberateľa, 
• kontaktné údaje odberateľa (meno, tel. č., e-mail), 
• predmet a rozsah poskytnutej služby, 
• cena a lehota dodania. 

13.2 Osvedčením o odbornej spôsobilosti. K tomuto uchádzač predloží kópiu osvedčenia o 
odbornej spôsobilosti zodpovedného projektanta, v zmysle zákona NR SR č. 138/1992 Z.z. 
v znení neskorších zmien a doplnkov, s originálnym odtlačkom pečiatky a podpisom 
odborne spôsobilej osoby, 

13.3 Verejný obstarávateľ požaduje, aby všetci členovia projekčného kolektívu vlastnili odbornú 
spôsobilosť pre vybrané činnosti. Uchádzač predloží zoznam projektantov, ktorí sa 
zúčastnia na vypracovávaní PD. Za splnenie tejto podmienky bude zodpovedný zmluvný 
projektant. Originály resp. overenú fotokópiu predloží potom iba vybraný uchádzač. 

 

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 prílohy č. 1 (návrh na plnenie kritérií)  

• Čestné vyhlásenie podľa prílohy č. 2 

• Základné údaje o uchádzačovi 
• Referencie + doklady preukazujúce odbornú spôsobilosť uchádzača 

• Krycí list ponuky s uvedením názvu a sídla uchádzača, ceny (s DPH) a doby realizácie 
(začatie a ukončenie spracovania predmetu zákazky). 

• Súhlas so znením zmluvy o dielo (podpísaný scan originálu s dátumom a pečiatkou) 

15. Lehota na predkladanie cenových ponúk: 
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Ponuku je možné doručiť osobne alebo poštou v lehote najneskôr do 15.7.2020 do 12:00 hod. 
na adresu – Mestská časť Bratislava-Karlova Ves, Nám. sv. Františka 8, 842 62 Bratislava 4. Ponuku je 
potrebné predložiť v zalepenej obálke s označením:  

PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA A VÝKON AUTORSKÉHO DOHĽADU PRO-
JEKTU S NÁZVOM „VYBUDOVANIE NADSTAVBY PARKOVISKA NA ULICI Ľ. 
FULLU“ - CENOVÁ PONUKA – NEOTVÁRAŤ.   

Ponuky doručené po lehote na predkladanie ponúk nebudú akceptované a budú uchádzačovi vrátené 
na adresu uvedenú na obálke ako adresa odosielateľa.  

 
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 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. 
• 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  29.6.2020 
 
        

Dana Čahojová 
starostka 


