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Výzva na predkladanie cenových ponúk na určenie predpokladanej hodnoty 
zákazky podľa § 6 a následne podľa § 117 

 
zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon 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 „Projektová dokumentácia – Florbalové ihrisko 
Bilíkova, MČ Bratislava-Dúbravka“ 

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

Služby 

8 Spoločný slovník obstarávania 
(CPV): 

71250000-5 - Architektonické a inžinierske služby a 
dozor  
71242000-6 - Príprava projektov a návrhov, odhad 
nákladov 

9 Stručný opis predmetu zákazky Predmetom zákazky je vypracovanie realizačnej 
projektovej dokumentácie (v rozsahu nevyhnutných 
profesií)  pre stavebné povolenie/ohlásenie drobnej 
stavby, ako aj výkon autorského dozoru počas výstavby. 
Vypracovanie projektovej dokumentácie je vrátane 
výkazu-výmer, naceneného podrobného rozpočtu, 
sprievodnej správy a technickej správy. 
                                                                  
Dokumentácia sa požaduje v 6 ks paré + 2 x v digitálnej 
podobe na CD nosiči. 
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10 Stanovenie predbežnej 
hodnoty zákazky – PHZ sa 
zlučuje s ostrou súťažou 

...........,- EUR bez DPH resp. ...........,-  s DPH 
 
Výzva slúži na predloženie cenovej ponuky a vedie k 
uzatvoreniu obchodného vzťahu iba v prípade určenia 
úspešného uchádzača pri zákazke s nízkou hodnotou 
do 30 000,- EUR bez DPH. 

 
Výsledok zadania zákazky 

11 Zmluva, rámcová zmluva alebo 
objednávka 

Objednávka 

12 Ak zmluva, uveďte dĺžku jej 
trvania v mesiacoch  

 

13 Požadované obchodné 
a platobné podmienky 

Splatnosť faktúry do 30 dní odo dňa vystavenia 

 

Kritériá na vyhodnotenie ponúk 

14 Hodnota zákazky bude stanovená ako aritmetický priemer cien z predložených cenových 
ponúk. V prípade identifikovania zákazky ako zákazky s nízkou hodnotou do 30 000,- EUR 
bez DPH, bude zadávateľ prieskumu môcť určiť úspešného uchádzača, s ktorým uzatvorí 
obchodný vzťah, už pri súhrnnom vyhodnotení cenových ponúk. Úspešná ponuka bude tá, 
ktorá bude mať najnižšiu cenu s DPH na predmet zákazky (Váha – 100 %). 

 
Podmienky účasti uchádzačov 

15 Verejný obstarávateľ požaduje 
predloženie týchto 
dokladov/dokumentov: 

Osobné postavenie: 
1. § 32 ods. 1 písm. e) ZVO: musí byť oprávnený 
poskytovať služby, ktoré zodpovedajú predmetu 
zákazky. 
 
2. § 32 ods. 1 písm. f) ZVO: uchádzač nemá uložený zákaz 
účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným 
rozhodnutím v Slovenskej republike alebo štáte sídla, 
miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. 
 
Splnenie podmienok podľa § 32 ods. 1 písm. e) a písm. 
f) ZVO Verejný obstarávateľ overí na základe informácií 
z verejne dostupných zdrojov.  
 
Technická a odborná spôsobilosť: 
 
Podľa § 34 ods. 1 písm. a) Zákona: zoznamom 
poskytnutých služieb za predchádzajúce tri roky od 
vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, 
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lehôt dodania, miesta realizácie a odberateľov (kontakt 
telefonický, e-mail na zodpovednú osobu odberateľa); 
dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný 
obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto Zákona. 

 

Minimálna požadovaná úroveň štandardov pre bod 2:  
Týmto spôsobom uchádzač preukáže poskytnutie 
minimálne jednej zákazky na rovnaký alebo obdobný 
predmet zákazky (vypracovanú a zrealizovanú 
projektovú dokumentáciu) v rozsahu hodnoty zákazky 
30 000,- bez DPH v rozsahu za posledné 3 roky. 

 
 
 
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) 

18 Označenie ponuky Heslo súťaže – „Projektová dokumentácia – Florbalové 
ihrisko Bilíkova, MČ Bratislava-Dúbravka“ 

19 Miesto a spôsob doručenia 
ponuky 

Ponuka sa doručuje: 
a) v písomnej forme v zalepenej obálke označenej 

„NEOTVÁRAŤ“ a heslom podľa bodu 18 tejto výzvy 
na adresu: E-VO, s.r.o., Budova ROSUM, Bajkalská 
19B, 821 01 Bratislava, alebo  

b) 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) 

03.03.2022, 15:00 hod. 
 
03.03.2022, 15:30 hod./ neverejné otváranie ponúk 

21 Lehota viazanosti ponuky 
(dátum) 

30.6.2022 

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 poskytnutia služby 

23 Miesto zamýšľaných prác/ pre 
spracovanie PD 

Mestská časť Bratislava – Dúbravka, Bilíkova ulica, areál 
bývalej ZŠ Bilíkova 
 

24 Termín realizácie do 5 týždňov odo dňa vystavenia riadnej objednávky 
 
Doplňujúce informácie 

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

26 Ponuky predložené po lehote na predkladanie ponúk nebudú zaradené do vyhodnotenia. 
27 Všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote predkladania ponúk bude zaslané 

oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk. 

28 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. 

29 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. 

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

31 Uchádzač predloží cenovú ponuku na celý predmet zákazky. 

32 Variantné riešenie sa nepripúšťa. 

33 Ponuky sa predkladajú v slovenskom alebo českom jazyku. 
34 Ponuky sa predkladajú v mene euro. 

35 V tejto výzve na predkladanie ponúk a jej prílohách sú uvedené všetky podklady na 
predloženie cenovej ponuky. Ďalšie súťažné podklady sa preto neposkytujú. 

36 Cenové ponuky uchádzačov musia spĺňať všetky náležitosti uvedené v tejto výzve na 
predkladanie ponúk. 

 
Podrobný opis predmetu zákazky 

37 Projektovým zámerom je revitalizácia spevnenej plochy v areáli bývalej ZŠ na Bilíkovej ulici 
s cieľom vybudovať plnohodnotné florbalové ihrisko.  
 
Vymedzenie riešeného územia: 
Spevnená asfaltová plocha sa nachádza na Bilíkovej ulici v MČ Bratislava-Dúbravka, parc. 
reg. C, par. č.:  3162/1. Rozmery hracej plochy florbalového ihriska sú 40m x 20m, celková 
riešená plocha je približne 50m x 30m.  
 
Predmetom obstarávania bude: 

- polohopisné a výškopisné zameranie pozemku, t.j. geodetické zameranie, 
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- realizačná projektová dokumentácia (v rozsahu nevyhnutných profesií)  pre 

stavebné povolenie, resp. ohlásenie drobnej stavby pozostávajúca najmä z: 

- odstránenia jestvujúcej spevnenej plochy, 

- novej betónovej hracej plochy, 

- nového oplotenia ihriska so vstupnou bránou  

- tribúnky s 3 radmi lavíc 

- prístrešku, lavičiek, drobného mobiláru a montovanej bunky/skladu, 

- umelého osvetlenia ihriska a areálu, 

- nového športového povrchu, mantinelov a hracieho vybavenia 

florbalového ihriska  

- vizualizácie navrhovaného riešenia 

- technická a sprievodná správa, technický popis a parametre navrhovaného riešenia 

- položkový rozpočet výkaz výmer, nacenený aj nenacenený, 

- výkon odborného autorského dohľadu počas realizácie diela, 

- konzultácie s obstarávateľom pri príprave podkladov pre VO na dodávateľa 

stavebných prác, zodpovedanie prípadných otázok uchádzačov počas VO na 

dodávateľa stavebných prác. 

V prípade potreby sondy do existujúcej spevnenej plochy za účelom zistenia skladby hracej 
plochy zabezpečí verejný obstarávateľ na vlastné náklady. 

 
 
 
 
........................................................ 
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 – Mapa riešeného priestoru florbalového ihriska (tvorí samostatnú prílohu) 

 

 

 

 


