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Zadanie zákazky podľa § 117 

zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní ́
 

Identifikačné údaje 

1 Verejný obstarávateľ mestská časť Bratislava-Dúbravka 
Adresa : Žatevná 2, 844 02 Bratislava 

2 Organizačná zložka Prednosta miestneho úradu 

3 Kontaktná osoba  
(meno, telefón, email) 

Ing. Rastislav Bagar, +421 (2) 6920 2524, 
prednosta@dubravka.sk 

4 Kontaktná osoba pre verejné 
obstarávanie (meno, telefón, 
email) 

Marek Havaš, +421 (2) 2102 5897, 
klient@tenders.sk 

5 Kontaktná osoba pre obhliadku 
(meno, telefón, email) 

Marek Havaš, +421 (2) 2102 5897, 
klient@tenders.sk 

 
Predmet zákazky 

6 Názov zákazky „Rekonštrukcia tried a chodieb v ZŠ Beňovského““ 

7 Druh zákazky 
(tovary/služby/stavebné práce/ 
potraviny): 

Stavebné práce 

8 Spoločný slovník obstarávania 
(CPV): 

45214210-5 Stavebné práce na objektoch základných škôl 

9 Stručný opis predmetu zákazky Predmetom zákazky je odstránenie starých podláh a 
položenie nových podláh v triedach, učebniach a chodbách 
školy, v presvetlení chodieb odstránením starého obkladu z 
tmavomodrých obkladačiek s následnou opravou omietok. 
Pôvodné oceľové schodisko bude obložené plechom hr. 3mm 
s položenou nášľapnou vrstvou z protišmykového PVC. Pod 
schodiskami budú vybudované odpočívadlá zo SDK dosiek 
vnútri obložené čalúnenými doskami. Chodby budú doplnené 
o náučné grafické polepy. Všetky rekonštruované priestory 
budú premaľované novým hygienickým náterom. 
  
Podrobný popis predmetu zákazky je uvedený v Prílohe č. 3 – 
Výkaz výmer a v zjednodušenej projektovej dokumentácii 
v Prílohe č. 6a-c.  
 
Práce budú realizované počas prebiehajúceho školského roka 
bez prerušenia vyučovania. Všetky hlučné práce musí 
uchádzač vykonávať v poobedňajších hodinách, počas 
školských prázdnin a počas víkendov. Priebeh prác bude 
rozdelený obstarávateľom na etapy, tak aby 
boli minimalizované dopady na výuku žiakov a chod školy. 
Podrobný záväzný harmonogram stavebných prác je v Prílohe 
č. 7. Uchádzač je povinný si zabezpečiť dostatočné personálne 
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zabezpečenie a technické vybavenie potrebné na realizáciu 
stavebných prác v požadovanom termíne. Na oneskorenie 
zapríčinené bežnou prevádzkou školy nebude obstarávateľ 
prihliadať. 
Termín realizácie stavebných prác je od 14.1.2022 do 
17.7.2022 v zmysle priloženého harmonogramu.  

10 Predpokladaná hodnota zákazky  173 134,43 EUR bez DPH resp. 207 761,32 EUR s DPH 

 
Výsledok zadania zákazky 

11 Zmluva, rámcová zmluva alebo 
objednávka 

Zmluva o dielo 

12 Ak zmluva, uveďte dĺžku jej 
trvania v mesiacoch  

7 mesiacov 

13 Požadované obchodné a platobné 
podmienky 

Splatnosť faktúry do 30 dní odo dňa vystavenia 

 

Kritériá na vyhodnotenie ponúk 

14 Najnižšia cena s DPH Váha – 100% 

 
Podmienky účasti uchádzačov 

15 Verejný obstarávateľ požaduje 
predloženie týchto 
dokladov/dokumentov: 
 
 
 

Osobné postavenie: 

1. § 32 ods. 1 písm. f) ZVO: uchádzač predloží čestné 
vyhlásenie, že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom 
obstarávaní potvrdený končeným rozhodnutím v Slovenskej 
republike alebo štáte sídla, miesta podnikania alebo 
obvyklého pobytu. 
 
2. § 32 ods. 1 písm. e) ZVO: uchádzač predloží kópiu dokladu 
o oprávnení uskutočňovať práce, ktoré zodpovedajú 
predmetu zákazky (výpis zo živnostenského alebo 
obchodného registra). Uchádzač nepredkladá ak je doklad 
prístupný na portáloch verejnej správy. 
 
3. Doklady podľa bodu 1 a 2 môže uchádzač nahradiť 
dokumentom čestné vyhlásenie o zapísaní v zozname 
hospodárskych subjektov s číslom zápisu, ak je v ňom 
registrovaný, ktorý vedie úrad (§ 152 ods. 1 ZVO). 
 
4. Uchádzač so sídlom mimo územia Slovenskej republiky 
predloží dokument podľa bodu 1. ak nie je verejne dostupný 
v krajine uchádzača, a nahradí požadované doklady čestným 
vyhlásením podľa predpisov platných v krajine svojho sídla v 
prípade, ak sa v krajine sídla uchádzača rovnocenný doklad 
podľa bodu 1. nevydáva a o doklad podľa bodu 3. nepožiadal 
na území SR. 
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5. V prípade, že má uchádzač sídlo v inom v členskom štáte 
EU ako Slovenská republika a právo tohto členského štátu 
neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, možno ho nahradiť 
vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, 
notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou 
inštitúciou podľa predpisov platných v krajine pôvodu alebo v 
krajine sídla uchádzača. 
 
6. Ak uchádzač predloží doklady podľa bodov 1. až 5. ktoré sú 
neúplné alebo nie je zrejmá ich pravdivosť, bude uchádzač 
vyzvaný na ich vysvetlenie, poprípade doplnenie údajov. Ak 
uchádzač vysvetlenie nepredloží, alebo nedoplní požadované 
dokumenty, ktorými potvrdzuje úplnosť predloženého 
dokladu v súlade so stanovenými podmienkami, bude zo 
zákazky s nízkou hodnotou vylúčený. 
 
7. Ak uchádzač nepredloží doklady podľa bodov 1. až  5. alebo 
budú neplatné podľa súťažných podkladov, bude zo zákazky 
s nízkou hodnotou vylúčený. 
 
Technická a odborná spôsobilosť: 

1. Podľa § 34 ods. 1 písm. a) ZVO: zoznamom uskutočnených 
stavebných prác za predchádzajúcich päť roky od vyhlásenia 
verejného obstarávania s uvedením názvu zákazky, cien, 
lehôt dodania, miesta realizácie a odberateľov, kontakt na 
zodpovednú osobu odberateľa (telefonický kontakt, email 
kontakt). Zoznam musí byť doplnený potvrdením o 
uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení 
uskutočnených stavebných prác podľa obchodných 
podmienok. Dokladom je referencia, ak odberateľom: 

a) bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa 

tohto Zákona, 

b) bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo 

obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení 

potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač nemá 

k dispozícii, vyhlásením uchádzača o ich uskutočnení, 

doplneným dokladom, preukazujúcim ich 

uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe 

ktorého boli uskutočnené. 

2. Minimálna požadovaná úroveň štandardov pre bod 1.:  
Týmto spôsobom uchádzač preukáže poskytnutie min. 3 
zákaziek rovnakého alebo obdobného charakteru, 
v kumulatívnom objeme v hodnote predpokladanej hodnoty 
zákazky, v rozsahu za posledné 3 roky. 
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3. Zoznam stavebných prác sa vydokladuje referenciami 
podľa § 12 ZVO, alebo potvrdením o uspokojivom vykonaní 
stavebných prác objednávateľom pri splnení podmienok 
podľa bodu 2. Zverejnené referencie postačuje doložiť linkom 
ich umiestnenia. 
 
4. Za stavebné práce obdobného charakteru sa považujú 
práce na bytových a nebytových budovách podľa § 43b a § 
43c Zákona č. 50/1976 Zb. v platnom znení účinnom od 
25.4.2020 (stavebný zákon). 
 
5. § 34 ods. 1, písm. g) ZVO: uchádzač predloží oprávnenie 
stavbyvedúci – kópia vydaného osvedčenia, alebo výpis z SKSI 
na odborne spôsobilú osobu. 
 
6. § 34 ods. 1, písm. h) ZVO: uchádzač predloží: 

a) Certifikát, že uchádzač spĺňa požiadavky 

medzinárodnej normy v systéme manažérstva 

v systéme BOZP ISO 45001:2018 pre zabezpečovanie 

stavebnej činnosti komerčných a súkromných 

objektov, zabezpečenie revitalizácie budov a iných 

objektov, 

b) Certifikát, že uchádzač spĺňa požiadavky 

medzinárodnej normy v systéme manažérstva  kvality 

spoločnosti ISO 9001:2015 pre zabezpečenie 

stavebnej činnosti komerčných a súkromných 

objektov, zabezpečenie revitalizácie budov a iných 

objektov, 

c) Certifikát, že uchádzač spĺňa požiadavky 

medzinárodnej normy v systéme environmentálneho 

manažérstva spoločnosti ISO 14001:2015 pre 

zabezpečenie stavebnej činnosti komerčných 

a súkromných objektov, zabezpečenie revitalizácie 

budov a iných objektov. 

7. Požadované údaje o vzdelaní v bode 5. môže byť nahradené 
ekvivalentným dokumentom vydávaným v inom štáte. 
 
8. Uchádzač môže na preukázanie technickej spôsobilosti 
alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné 
kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V 
takomto prípade musí uchádzač verejnému obstarávateľovi 
preukázať, že pri plnení zmluvy bude skutočne používať 
kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie 
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technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. 
Skutočnosť podľa druhej vety preukazuje uchádzač 
písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej technickými 
a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú 
spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť. Z písomnej zmluvy 
musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne svoje kapacity 
počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej 
kapacity majú byť použité na preukázanie technickej 
spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, musí preukázať 
splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného 
postavenia a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie 
podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7; oprávnenie dodávať 
tovar, uskutočňovať stavebné práce, alebo poskytovať službu 
preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú 
boli kapacity uchádzačovi poskytnuté. Ak ide o požiadavku 
súvisiacu so vzdelaním, odbornou kvalifikáciou alebo 
relevantnými odbornými skúsenosťami najmä podľa odseku 
1 písm. g), uchádzač môže využiť kapacity inej osoby len, ak 
táto bude reálne vykonávať stavebné práce alebo služby, na 
ktoré sa kapacity vyžadujú. 

 
Predloženie ponuky 

16 Požadovaný spôsob určenia ceny 
v cenovej ponuke 

Celková cena s DPH 

17 Obsah ponuky 1. základné identifikačné údaje uchádzača 

2. doklady požadované verejným obstarávateľom (bod 15 

tejto výzvy) 

3. návrh na plnenie kritéria (Príloha č.1)  

4. vyhlásenie uchádzača (Príloha č. 2) 

5. vyplnený a nacenený podrobný výkaz výmer (Príloha č. 3) 

6. podpísaný a schválený návrh zmluvy o dielo (Príloha č. 4) 

7. podpísané a schválené všeobecné zmluvné podmienky 

(Príloha č. 5) 

18 Označenie ponuky Heslo súťaže – „Rekonštrukcia tried a chodieb v ZŠ 
Beňovského ” 

19 Miesto a spôsob doručenia 
ponuky 

Ponuka sa doručuje: 
Elektronicky mailom na adresu uvedenú v bode 4 tejto výzvy 
a označenú v predmete správy heslom podľa bodu 18 tejto 
výzvy. 

20 Lehota na predkladanie ponúk 
(deň a hodina) 
Lehota na otvárania ponúk 
(deň a hodina) 

21.12.2021, 12:00 hod. 
 
21.12.2021, 12:30 hod./ neverejné otváranie ponúk 

21 Lehota viazanosti ponuky (dátum) 31.12.2022 

22 Všetky výdavky spojené s prípravou, predložením dokladov a predložením cenovej ponuky znáša 
výhradne uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi.  
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Miesto a termín uskutočnenia stavených prác 

23 Miesto realizácie prác ZŠ Beňovského 1, Bratislava-Dúbravka. 
 

24 Termín realizácie Práce budú realizované počas prebiehajúceho školského roka 
bez prerušenia vyučovania. Všetky hlučné práce musí 
uchádzač vykonávať v poobedňajších hodinách, počas 
školských prázdnin a počas víkendov. Termín realizácie 
stavebných prác je od 14.1.2022 do 17.7.2022 v zmysle 
záväzného harmonogramu prác v Prílohe č. 7.  

 

Obhliadka miesta uskutočnenia stavebných prác 

25 Za účelom špecifikácie rozsahu prác, množstiev a druhov potrebných materiálov a spôsobu 
realizácie verejný obstarávateľ stanovil záujemcom dobrovoľnú obhliadku miesta uskutočnenia 
prác, aby si mohli overiť a získať informácie, ktoré sú nevyhnutné na prípravu a spracovanie 
ponuky. 

26 Termín obhliadky bude určený po dohode s kontaktnou osobou uvedenou v bode 5. 

27 Výdavky spojené s obhliadkou miesta uskutočnenia stavebných prác idú na ťarchu uchádzača. 

 

Doplňujúce informácie 

28 V prípade potreby verejný obstarávateľ môže vysvetliť a ak to bude nevyhnutné aj doplniť  
informácie uvedené v zadávaní zákazky.  

29 Ponuky predložené po lehote na predkladanie ponúk nebudú zaradené do vyhodnotenia. 

30 Všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote predkladania ponúk bude zaslané oznámenie 
o výsledku vyhodnotenia ponúk. 

31 V prípade, ak úspešný uchádzač odstúpi od svojej ponuky, verejný obstarávateľ opätovne vyhodnotí 
ponuky ostatných uchádzačov a môže uzavrieť objednávku s uchádzačom, ktorý skončil druhý alebo 
tretí v poradí. 

32 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ponuku aj v prípade, keď sa podstatne zmenia 
okolnosti, za ktorých sa výzva na predloženie cenovej ponuky vyhlásila, ak cenová ponuka 
uchádzača bude vyššia ako predpokladaná cena predmetu zákazky alebo ak všetky ponuky 
prekročia výšku finančných prostriedkov, ktoré má verejný obstarávateľ na tento účel vyčlenené. 
Projekt rekonštrukcie bude spolufinancovaný zo zdrojov Ministerstva školstva, vedy, výskumu 
a športu SR a v prípade nezískania týchto prostriedkov v predpokladanej výške má obstarávateľ 
právo neprijať ponuku. 

33 Úspešnou ponukou sa stane ponuka uchádzača, ktorého ponuka nebola vylúčená, a  ktorého ponuka 
bude cenovo najnižšia. 

34 Uchádzač predloží cenovú ponuku na celý predmet zákazky. 

35 Variantné riešenie sa nepripúšťa. 

36 Ponuky sa predkladajú v slovenskom alebo českom jazyku. 
37 Ponuky sa predkladajú v mene euro. 

38 V tejto výzve na predkladanie ponúk a jej prílohách sú uvedené všetky podklady na predloženie 
cenovej ponuky. Ďalšie súťažné podklady sa preto neposkytujú. 
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39 Cenové ponuky uchádzačov musia spĺňať všetky náležitosti uvedené v tejto výzve na predkladanie 
ponúk. 

 

Podrobný opis predmetu zákazky 

40 Podrobný opis predmetu zákazky tvorí prílohy tejto výzvy (Príloha č. 3). Zjednodušená projektová 
dokumentácia je uvedená v Prílohe č. 6a-c. 
 
Ak niektorý z použitých parametrov, alebo rozpätie parametrov identifikuje konkrétny typ výrobku, 
alebo výrobok konkrétneho výrobcu, verejný obstarávateľ/obstarávateľ/osoba podľa § 8 zákona 
o verejnom obstarávaní č. 343/2015 umožňuje nahradiť takýto výrobok ekvivalentným výrobkom. 
Pri výrobkoch, príslušenstvách konkrétnej značky, môže uchádzač predložiť aj ekvivalenty inej 
značky v rovnakej alebo vyššej kvalite. 

 
 
 
........................................................ 
Marek Havaš 
osoba zodpovedná za proces VO 
 
 
Zoznam príloh 

Príloha č. 1 – Návrh na plnenie kritéria (tvorí samostatnú prílohu) 
Príloha č. 2 – Vyhlásenie uchádzača (tvorí samostatnú prílohu) 
Príloha č. 3 – Výkaz-výmer (tvorí samostatnú prílohu) 
Príloha č. 4 – Návrh zmluvy o dielo (tvorí samostatnú prílohu) 
Príloha č. 5 – Všeobecné zmluvné podmienky (tvorí samostatnú prílohu) 
Príloha č. 6a – pôdorys_1NP (tvorí samostatnú prílohu) 
Príloha č. 6b – pôdorys_schodisko (tvorí samostatnú prílohu) 
Príloha č. 6c – Technická správa (tvorí samostatnú prílohu) 
Príloha č. 7 – Harmonogram prác (tvorí samostatnú prílohu) 


