
      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:  

 

„Vybudovanie nového umelého osvetlenia futbalového ihriska Molecova 407/3.“ 

  

 

3.   Predpokladaná hodnota zákazky v EUR bez DPH: 66 600,-  

 

 

4. Podrobný opis predmetu zákazky a jeho rozsah:  

Predmetom zákazky je dodávka a montáž umelého osvetlenia futbalového ihriska na základe projekto-

vej dokumentácie. Projektová dokumentácia rieši vybudovanie osvetlenia futbalového ihriska. Projekt 

rieši vybudovanie nových stožiarov a ich osádzanie novými svietidlami a zároveň rieši napojenie tých-

to svetelných bodov. Projekt rieši aj výmenu existujúceho rozvádzača RO.1 pre osvetlenie ihriska za 

nový rozvádzač. 

Nové osvetlenie sa napojí na existujúcu elektroinštaláciu kábel CYKY-J 5x16mm2 z nového rozvá-

dzača RO.1. Nový rozvádzač bude plastovo-polyesterová pilierová skriňa. Existujúca elektroinštalácia 

sa v prípade posunutia stožiara naspojkuje a predĺži vetva novým káblom CYKY-J 5x16mm2. V časti 

vybudovania nového zemného káblového vedenia sa vykope nová káblová ryha a položí nový kábel 

CYKY-J 5x16mm2 v chráničke DN63 a zemniaca pásovina FeZn 30x4. Ovládanie osvetlenia futbalo-

vého ihriska je ovládané z rozvádzača RO.1. Spínanie osvetlenia v RO.1. bude pomocou riadiaceho 

systému. Meranie elektrickej spotreby energie ostáva pôvodné a nemení sa. Hlavný istič pri elektro-

mery ostáva pôvodný t.j. 80A. 

Pre napájanie stožiarov sa využije pokiaľ to bude možné existujúce káblové vedenie CYKY-J 

5x16mm2, ktoré je momentálne vyhovujúce. 

V pôvodnej inštalácii mal každý stožiar vlastný prívodný kábel z RO.1, to sa v novej inštalácii nezme-

ní a každý stožiar bude mať vlastný prívodný kábel. 

Osvetľovacie stožiare sú sklopné, hydraulické zariadenie s čerpadlom, ktoré sa používa na sklápanie 

sa napojí priamo zo stožiara. Stožiare budú osadené na bokoch ihriska podľa Svetelno-technického 

výpočtu a Situácie. Osvetľovaciu sústavu bude tvoriť 4ks sklápajúcich stožiarov výšky 15m typu SS1. 
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Stožiare sú oceľovej kónickej konštrukcie osemstranného prierezu, pozostávajúci z troch dielcov plus 

výložník, montovať sa budú až na mieste inštalácie, spoje sú tvorené definovaným presahom bez 

ďalšieho zvarovania či spojovacieho materiálu. Stožiar bude kotvený na prírubu k zabetónovaným 4ks 

kotviacim skrutkám M30 vo štvorici o hrane 400mm. Stožiare sú pozinkované. Hmotnosť stožiara je 

432kg. Kĺb stožiara je len 0,73m nad prírubou a sklápanie sa prevádza pomocou hydraulického sklá-

pacieho zariadenia poháňaného čerpadlom s elektromotorom 230V. Dôvod použitia sklápacích stožia-

rov je hlavne z dôvodu polohy futbalového ihriska. Je nutné ochrániť novú umelú trávu a zabezpečiť 

v budúcnosti ľahší a prístupnejší servis osvetlenia. Na futbalovom ihrisku je problémový prístup 

k stožiarom a sklápacie stožiare zabezpečujú bezpečnú a jednoduchú údržbu svietidiel zo zeme (po 

sklopení) rovnako tak i samotná inštalácie sa vykoná bez výškových prác a bez vysokozdvižnej ploši-

ny. Tieto stožiare nemajú rebrík ani stúpačky. Káble sa vedú vnútrajškom a cez základ do káblovej 

ryhy. Stožiare budú vybavené výložníkom-konzolou typu SK1 pre odpovedajúci počet svietidiel. 

Svietidlá sú uchytené centrálne pomocou skrutiek M20. Na päte každého stožiara bude osadená pred-

radníková skriňa box zo zinkovaného oceľového plechu s núteným odvetraním. 

Stožiare sú umiestnené po bokoch ihriska vo vzdialenosti približne 34m od stredovej čiary. Osvetlenie 

je navrhnuté v počte 12ks halogenidových svietidiel. Na každom stožiari bude nainštalovaných po 3ks 

svietidiel podľa Svetelno-technického výpočtu a Situácie. 

 

 

5. Obhliadka:  

Záujemcovia si môžu dohodnúť obhliadku miesta realizácie, 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  

 

 

6. Miesto dodania predmetu zákazky: 

Názov:  Futbalový štadión Molecova 407/3  

Kontaktné miesto: MiÚ 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:  

 

Do 31.8.2020 

 

 

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 
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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: 

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 telefónne číslo 

a emailovú adresu.  

 

 

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

Uchádzač musí svoju odbornú spôsobilosť preukázať:  

a) predložením minimálne dvoch referencií v elektronickej forme k úspešne zrealizovanej 

zákazke v oblasti vykonávania prác rovnakého alebo podobného charakteru ako predmet 

zákazky za predchádzajúcich 5 rokov, resp. za tie, ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku 

alebo začatia prevádzkovania činností v hodnote min.  60.000,- € bez DPH. 

 Zoznam poskytnutých služieb (referencia) musí obsahovať: 

• názov a sídlo odberateľa, 

• kontaktné údaje odberateľa (meno, tel. č., e-mail), 

• predmet poskytnutej služby, 

• cena a lehota dodania. 

 

b) oprávnením vykonávať vedenie uskutočňovanie stavieb v súlade s príslušnými ustanoveniami 

zákona č. 138/1992 Z.z. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných 

inžinieroch v znení neskorších predpisov, a to zaslaním dokladu kópie osvedčenia pre 

činnosť stavbyvedúci s originálnou pečiatkou a podpisom.  
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c) Oprávnenie podnikať v požadovanej činnosti predmetu zákazky verejný obstarávateľ preverí 

v príslušných verejne dostupných registroch.  

 

 

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 

• Ponuku zhotoviteľa 

• Referencie 

• Časový harmonogram stavebných prác 

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

 

15. Lehota na predkladanie cenových ponúk: 

Ponuku je možné doručiť osobne alebo poštou v lehote najneskôr do 22.6.2020 do 11:00 hod. 

na adresu Miestny úrad Mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, Námestie sv. Františka č. 8, 

842 62 Bratislava 4. 

Ponuku je potrebné predložiť v zalepenej obálke s označením: „Vybudovanie nového umelého 

osvetlenia futbalového ihriska Molecova 407/3.“ 

 

Ponuky doručené po lehote na predkladanie ponúk nebudú akceptované, nebudú predmetom vyhodno-

covania 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. 
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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:  

• 5 originálnych vyhotovení zmluvy o dielo (podpis, pečiatka, dátum); 

• harmonogram prác – záväzný (vzhľadom na predpokladanú dĺžku realizácie 

stavebných prác). 

 

 

20. Použitie elektronickej aukcie:  

nie 

 

 

21. Doplňujúce informácie:  

• Mestská časť si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených ponúk. 

• 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, 
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• 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  10.6.2020 

 

        

Dana Čahojová 

starostka 


