MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-DÚBRAVKA
Žatevná 2, 844 02 Bratislava

V zastúpení: E-VO, s.r.o., Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava

Zadanie zákazky podľa § 117
zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní
Identifikačné údaje
1 Verejný obstarávateľ
2 Organizačná zložka
3 Kontaktná osoba
(meno, telefón, email)
4 Kontaktná osoba pre verejné
obstarávanie (meno, telefón,
email)
5 Kontaktná osoba pre obhliadku
(meno, telefón, email)

mestská časť Bratislava-Dúbravka
Adresa : Žatevná 2, 844 02 Bratislava
Prednosta miestneho úradu
Ing. Rastislav Bagar, +421 (2) 6920 2524,
prednosta@dubravka.sk
Marek Havaš, +421 (2) 2102 5897,
klient@tenders.sk
Marek Havaš, +421 (2) 2102 5897,
klient@tenders.sk

Predmet zákazky
6

Názov zákazky

7

Druh zákazky
(tovary/služby/stavebné práce/
potraviny):
Spoločný slovník obstarávania
(CPV):
Stručný opis predmetu zákazky

8
9

„Predĺženie pešej zóny Sch. Trnavského v MČ BratislavaDúbravka““
Stavebné práce
45233262-3 Stavebné práce na stavbe peších zón
Predmetom zákazky je:
Vybudovanie chodníka pre peších a cyklistov s novým
asfaltovým povrchom. Peší a cyklistický chodník bude
mať šírku 5,0m, dĺžka je 119,0m. V prvom úseku, pozdĺž
bytového domu M.Sch.Trnavského 18, vedie chodník
v zeleni, za týmto úsekom bude bezbariérový priechod
pre peších. Na komunikácii bude vybudovaný dlhý
priečny prah s nájazdami v sklone 7,33%. Priečny prah
bude ohraničený zapustenými cestnými obrubníkmi,
v betónovom lôžku. Okolo priečneho prahu budú
upravené nadväzujúce plochy, z časti bude vybúraná
existujúca vozovka a nahradená zeleňou.
Podrobný popis predmetu zákazky je uvedený v Prílohe
č. 3 – Výkaz výmer a v projektovej dokumentácii na
dátovom úložisku:
http://2015.dubravka.sk/sk/Miestny-urad/predlzeniepesej-zony-m-sch-trnavskeho.alej
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10 Predpokladaná hodnota
zákazky

Dĺžka realizácie stavebných prác je do 2 mesiacov odo
dňa odovzdania staveniska.
56 503,27 EUR bez DPH resp. 67 803,92 EUR s DPH

Výsledok zadania zákazky
11 Zmluva, rámcová zmluva alebo
objednávka
12 Ak zmluva, uveďte dĺžku jej
trvania v mesiacoch
13 Požadované obchodné
a platobné podmienky

Zmluva o dielo
do 2 mesiacov odo dňa odovzdania staveniska
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:

1. Kópia dokladu o oprávnení uskutočňovať
stavebné práce, ktoré zodpovedajú predmetu
zákazky.
2. Podľa § 34 ods. 1 písm. a) Zákona: zoznamom
uskutočnených
stavebných
prác
za
predchádzajúce tri 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); 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 troch zákaziek na
rovnaký alebo obdobný predmet zákazky za
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posledné 3 roky v minimálnom
predpokladanej hodnoty zákazky.

rozsahu

Predloženie ponuky
16 Požadovaný spôsob určenia
ceny v cenovej ponuke
17 Obsah ponuky

18 Označenie ponuky
19 Miesto a spôsob doručenia
ponuky

Celková cena s DPH
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 návrh zmluvy o dielo (Príloha č. 4)
7. podpísané a schválené všeobecné zmluvné
podmienky (Príloha č. 5)
Heslo súťaže – „Predĺženie pešej zóny Sch. Trnavského
v MČ Bratislava-Dúbravka”
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 23.8.2021, 12:00 hod.
(deň a hodina)
Lehota na otvárania ponúk
23.8.2021, 12:30 hod./ neverejné otváranie ponúk
(deň a hodina)
21 Lehota viazanosti ponuky
31.12.2021
(dátum)
22 Všetky výdavky spojené s prípravou, predložením dokladov a predložením cenovej ponuky
znáša výhradne uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi.
Miesto a termín uskutočnenia stavených prác
23 Miesto realizácie prác

24 Termín realizácie

Jedná sa o stavbu v blízkosti obytných domov na M.
Schneidra Trnavského 18 – 22, v blízkosti križovatky
s Alexyho ulicou v katastrálnom území BratislavaDúbravka.
do 2 mesiacov odo dňa odovzdania staveniska
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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.
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.
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 Výkaz-výmer.
Podrobná projektová dokumentácia je k dispozícii na stiahnutie na úložisku:
http://2015.dubravka.sk/sk/Miestny-urad/predlzenie-pesej-zony-m-sch-trnavskeho.alej
Stránka 4

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-DÚBRAVKA
Žatevná 2, 844 02 Bratislava

V zastúpení: E-VO, s.r.o., Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava

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
1. Príloha č. 1 – Návrh na plnenie kritéria (tvorí samostatnú prílohu)
2. Príloha č. 2 – Vyhlásenie uchádzača (tvorí samostatnú prílohu)
3. Príloha č. 3 – Výkaz-výmer (tvorí samostatnú prílohu)
4. Príloha č. 4 – Návrh zmluvy o dielo (tvorí samostatnú prílohu)
5. Príloha č. 5 – Všeobecné zmluvné podmienky (tvorí samostatnú prílohu)
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