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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: 

„ Obnova materskej školy Kolískova, Bratislava- Karlova Ves – vyňatie rozsahu prác  -   

   3 umyvárne detí “ 

Spoločný slovník obstarávania CPV – hlavný slovník: 

        45000000-7        Stavebné práce 

        45214100-1        Stavebné práce na stavbe budov materských škôl 

 

3. Predpokladaná hodnota zákazky v EUR bez DPH:   38 256,03 € 

 

4.  Podrobný opis predmetu zákazky a jeho rozsah: 

Predmetom zákazky sú rekonštrukčné práce vnútorných priestorov - 3 umyvárne: 

- vnútorné povrchové úpravy – výmena podláh, povrchové úpravy stien a stropov, 

vrátane výmeny hliníkových podhľadov za kazetové resp. pevné sadrokartónové 

- elektroinštalácie – výmena vnútorných inštalácií silnoprúdu pre 3 umyvárne. 

Káblové trasy budú zrealizované v podhľadoch, v podlahe a v drážkach. Pred 

každou triedou (1. p.p., 1.n.p., 2.n.p.) do existujúcej niky bude umiestnená dočasne 

plastová rozvodnica jednoradová, pričom bude zrealizovaný prepoj z existujúceho 

rozvádzača z prívodných svoriek káblom tej istej dimenzie.  

-  vnútorný pitný vodovod – demontáž existujúceho potrubia vody a vybudovanie 

nového pitného vnútorného vodovodu, 

- vnútorná kanalizácia – demontáž zariaďovacích predmetov, demontáž 

existujúceho kanalizačného potrubia, odkanalizovanie a napojenie nových 

zariaďovacích predmetov na existujúce potrubie splaškovej kanalizácie pod 

podlahou. 
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Podkladom pre vypracovanie ponuky Výkaz výmer, v ktorom sú zadefinované rozsahy prác 

rekonštruovaných častí. 

Bližšie informácie týkajúce sa predmetu zákazky, ktoré môžu záujemci potrebovať 

k vypracovaniu ponuky je možné získať u kontaktnej osoby verejného obstarávateľa, s ktorou 

je možné dohodnúť si čas a termín konania miestnej obhliadky. Výdavky spojené s miestnou 

obhliadkou idú na ťarchu záujemcu.  

Práce je nutné vykonať počas mesiacov júl, august.  

 

5. Obhliadka:   

Záujemci si môžu dohodnúť termín vykonania obhliadky, v prípade, že si chcú  sami overiť 

a získať potrebné informácie, ktoré budú potrebovať na prípravu a spracovanie ponuky. 

 

Kontaktná osoba:  Ing. Jolana Kodhajová  

Tel.:   02/707 11 171  

E-mail:   jolana.kodhajova@karlovaves.sk  

 

6.  Miesto dodania predmetu zákazky: 

       Názov:               Materská škola 

Adresa:      Kolískova 14, Bratislava  

Kontaktné miesto:           Námestie sv. Františka č. 8, 842 62 Bratislava 4 

Kontaktná osoba:  Ing. Jolana Kodhajová  

Tel.:   02/707 11 171  

E-mail:   jolana.kodhajova@karlovaves.sk  

 

7.  Lehota dodania predmetu zákazky:    

     Zmluva o dielo bude viazaná na dobu určitú od 01.07.2018 do 31.08.2018.  

 

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.  
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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 uskutočnené služby 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 uskutočnených služieb 

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) zákona o verejnom obstarávaní. K preukázaniu 

stanovenej podmienky účasti musí uchádzač v ponuke predložiť doklad o oprávnení 

podnikať, a to predložením kópie výpisu z Obchodného registra Slovenskej republiky 

v prípade právnickej osoby alebo predložením kópie výpisu zo Živnostenského 

registra Slovenskej republiky v prípade fyzickej osoby – podnikateľa - kópia 

• 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 predložením minimálne troch 

referencií k úspešne zrealizovanej zákazke v oblasti realizácie stavebných 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 súhrnnej hodnote min. 20.000,- € 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. 
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14.  Obsah cenovej ponuky:    

Ponuka predložená uchádzačom 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: 

• základe 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, 

• požadované doklady (podľa bodu 12. a 13. výzvy) 

• nacenený výkaz výmer (príloha č.1) 

• podpísaný návrh zmluvy o dielo (príloha č.2). 

 

 

15. Lehota na predkladanie cenových ponúk:   

Ponuku je možné doručiť osobne alebo poštou v lehote najneskôr do 21.5.2018 do 10.00 hod. 

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

842 62 Bratislava 4. 

 

Ponuky doručené po lehote na predkladanie ponúk sa vrátia uchádzačom neotvorené. 

Ponuku je potrebné predložiť v zalepenej obálke s označením: 

„ Obnova materskej školy „Kolískova, Bratislava- Karlova Ves – vyňatie rozsahu prác 3 

umyvárne detí “– cenová ponuka – NEOTVÁRAŤ“ 

 

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. 

 

 

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.   Oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk:  

• úspešnému uchádzačovi bude zaslané oznámenie o prijatí jeho ponuky. 
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19.  Použitie elektronickej aukcie:   Nie 

 

20.  Doplňujúce informácie:   

       Predmetné práce je nutné zrealizovať v mesiacoch júl, august nakoľko v danom       

termíne je materská škola mimo prevádzku.  

 

21.  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. 

 

 

 

V Bratislave, dňa 09.05.2018 

 

 

Dana Čahojová, v.r. 

starostka 

 


