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VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY 
 
 

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) na : 

 
 
„Bezbariérový vstup do detských jasliach na Palkovičovej ulici v Bratislave. – stavebné 

práce“ 
 

1) Identifikácia verejného obstarávateľa:  
Názov:   Materská škola Prešovská 
Sídlo:  Prešovská  28  
PSČ :  821 08 Bratislava 
Mesto/obec: Bratislava 
IČO:   31786987 
Zastúpený:  
vo veciach zmluvných: Mgr. Iveta Brodzianská,  tel.: 0917346244 

e-mail: riaditelka.mspresovska@gmail.com 
 vo veciach technických: Ing. Jana Jurkovičová, tel.: 0908 797 128  

e-mail:  jana.jurkovicova@ruzinov.sk 
  

 
1) Typ zmluvy: 
Zmluva o dielo. Návrh zmluvy je v prílohe č. 2 

 
2) Miesto a termín dodania: 
2. 1 Miesto dodania: 
Materská škola v Mestskej časti Bratislava – Ružinov 
BUDOVA – stavba – elokované pracovisko (EP)  Palkovičova 11/A,  súp. č. II. 364 na 
parc. č. 11020/25 kat. úz. Nivy, v správe Materskej školy Prešovská 28, Bratislava, okres: 
Bratislava II, obec: BA-m.č. Ružinov, k. ú. Ružinov vo vlastníctve Mestskej časti 
Bratislava - Ružinov.  
 
2.2 Termín dodania:   čas realizácie 4 týždne od 13.7.2018    

 
3) Predmet zákazky: 

        Do DJ sú dva samostatné vstupy. Jeden do prevádzkovej časti a malej triedy na prízemí 
a druhý vstup do dvojpodlažnej časti, kde sú dve triedy, jedna na prízemí a druhá na 
poschodí. Jestvujúce konštrukcie vstupov budú vybúrané a budú zhotovené nové 
bezbariérové vstupy 
        Do objektu DJ sú navrhnuté dva bezbariérové vstupy.  
VSTUP 1 je riešený rampou -  s priamym vstupom do objektu.  
VSTUP  2 je kombinovaný, po rampe a  s predsadenými schodmi. Bezbariérové vstupy sú 
navrhnuté podľa platnej legislatívy s minimálnou potrebou údržby, bezpečnou prevádzkou 
nástupných plôch a protišmykovou úpravou. 
Nosnú konštrukciu oboch rámp tvorí žb.doska uložená na základových  betónových 
múrikoch konštrukcie riešených po celom jej obvode. 
Predmet novej konštrukcie bezbariérového vstupu pozostáva zo  železobetónovej dosky  
nepravidelného pôdorysu , hrúbky 150 mm ,uloženej na podkladovom betóne a obvodových 
múrikoch ,ktoré sú súčasťou základov konštrukcie vstupov. 
Finálna povrchová úprava je navrhnutá z tzv.kamenného koberca čo je úprava povrchu 
liatym epoxydovým poterom s plnivom z triedeného kameniva frakcie 1,5 – 3 mm. Súčasťou 
kamenného koberca sú príslušné penetračné nátery na báze epoxidových živíc podľa 
technického predpisu výrobcu,ktoré tvoria aj izoláciu proti vzlínajúcej zemnej vlhkosti. 
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Na novovybudovaných bezberiérových vstupoch budú zhotovené oceľové zábradlia. 
Ochrana proti korózii bude riešená pozinkovaním a nátermi. 
 
Predmet zákazky ako aj požiadavky na predmet zákazky sú detailne špecifikované 
v projektovej dokumentácii. (Príloha č. 3 Opis predmetu zákazky – PD) 
V projektovej dokumentácii sú navrhnuté konkrétne materiály, stavebné  výrobky a technické 
riešenia za účelom dosiahnutia požadovaných parametrov stavby ako celku, ktoré  vyplývajú 
z legislatívy, stavebných noriem.  Sú bežne dostupné. Použitie ekvivalentných riešení je 
dovolené len pri podmienke že budú dosiahnuté minimálne požadované technické vlastnosti 
stavby ako celku navrhované v PD,  alebo s možnosťou zlepšenia týchto parametrov. 
Použitie ekvivalentných riešení je možné až po schválení spracovateľom projektovej 
dokumentácie. 

 
      Číselný kód CPV:  

45000000-7 Stavebné práce 
 

4) Hodnota zákazky: 
Do 19 950 € bez DPH, to je 23 940 € vrátane DPH.  

 
6) Možnosť rozdelenie cenovej ponuky: 

Cenovú ponuku nie je možné rozdeliť. Uchádzač musí predložiť ponuku na dodanie celej 
zákazky, tak ako je uvedené v prílohe č. 1 „Návrh na plnenie kritérií“. 

 
7) Variantné riešenie: 

Variantné riešenia sa nepripúšťajú. 
 

8) Obhliadka miesta dodania predmetu zákazky: 
Záujemcom sa odporúča vykonať obhliadku. Obhliadku možno uskutočniť v termíne od 

28.05.2018 – 30.05.2018. Termín obhliadky miesta dodania predmetu zákazky si dohodnú 
záujemcovia s Ing. Jurkovičovou 0908 797 128 alebo na emailovej adrese: 
jana.jurkovicova@ruzinov.sk  Výdavky spojené s obhliadkou znáša v plnej miere záujemca. 

 
9) Ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať tieto doklady: 

1. List s identifikačnými údajmi uchádzača 
2. Fotokópia výpisu obchodného  registra alebo živnostenského listu.  

Uchádzač preukáže že je oprávnený uskutočňovať stavebné práce ktoré sú 
predmetom zákazky. 

3. Návrh na plnenie kritéria 
4. Ocenené zadanie s  výkazom výmer 
5. Návrh zmluvy o dielo v jednom vyhotovení. Návrh zmluvy musí byť podpísaný 

uchádzačom alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača. 
 
Podmienkou vyhodnotenia splnenia podmienok účasti je predloženie všetkých 
požadovaných dokladov na preukázanie splnenia podmienok účasti. 

 
10) Lehota na predkladanie cenových ponúk: 

Do 04.06.2018 do 11:00 hod. 
Ponuku s vyplnenou prílohou č. 1 a s dokumentami požadovanými v bode 10 je potrebné 
doručiť poštou alebo osobne vedeniu školy v zalepenej obálke na adresu: Riaditeľka MŠ 
Mgr. Iveta Brodzianska, Prešovská 28, 821 08 Bratislava 
Označenie obálky: „Cenová ponuka – „Bezbariérový vstup do detských jasliach na 
Palkovičovej ulici v Bratislave. – stavebné práce“  - NEOTVÁRAŤ“ 
Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku. 
Cenová ponuka bude obsahovať celkovú cenu za predmet zákazky v EUR. Ak uchádzač 
nie je platca DPH túto skutočnosť výrazne vyznačí. 
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Cena musí obsahovať všetky náklady spojené s prácami na zákazke. 
 

11) Otváranie ponúk 
Otváranie ponúk sa uskutoční dňa 04.06.2018 o 13:00 hod. na adrese  Prešovská 28, 
821 08 Bratislava 

12) Lehota viazanosti ponúk je stanovená do 13.08.2018 
 

13) Mena a ceny uvádzané v ponuke: 
13.1 Uchádzačom navrhovaná cena za dodanie požadovaného predmetu zákazky, 

uvedená v ponuke uchádzača, bude vyjadrená v eurách (EUR). 
13.2 Cena musí byť spracovaná v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „zákon o cenách“), ako aj zákonom č. 222/2004 Z. 
z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a ostatnými platnými 
predpismi. 

13.3 Všetky ceny požaduje verejný obstarávateľ uvádzať zaokrúhlené na 2 desatinné 
miesta, podľa matematických pravidiel. 

13.4 Ponuková cena na celý predmet obstarávania je daná súčinom jednotkovej ceny 
a množstva, podľa podmienok a požiadaviek verejného obstarávateľa. 

 13.5 Ak je uchádzač platiteľom dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“), navrhovanú 
ponuková cenu uvedie v zložení:  
- navrhovaná cena bez DPH  
- sadzba DPH a výška DPH  
- navrhovaná cena vrátane DPH. 

13.6 Je výhradnou povinnosťou uchádzača, aby si dôsledne preštudoval túto výzvu a jej 
prílohy a iné dokumenty poskytnuté verejným obstarávateľom, ktoré môžu 
akýmkoľvek spôsobom ovplyvniť cenu a charakter ponuky alebo dodanie tovaru, 
uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie služby. Navrhovaná cena musí 
byť stanovená podľa platných právnych predpisov. V prípade, že uchádzač bude 
úspešný, nebude akceptovaný žiadny nárok uchádzača na zmenu ponukovej ceny 
z dôvodu chýb a opomenutí jeho povinností. 

13.7 Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie ponukovú cenu celkom. Skutočnosť, že 
nie je platiteľom DPH, uvedie v ponuke. 

13.8 V prípade, ak sa uchádzač, ktorý nie je platiteľom DPH počas plnenia zmluvy stane 
platiteľom DPH, táto skutočnosť nie je dôvodom na zmenu dohodnutej ceny za 
predmet zákazky/zmluvy a cena sa nezvyšuje o príslušnú sadzbu DPH. 

13.9  Uchádzačovi nevznikne nárok na úhradu akýchkoľvek dodatočných nákladov, 
ktoré si nezapočítal do ceny za predmet zákazky. Všetky ceny predložené 
uchádzačom musia zohľadňovať primerané, preukázateľné náklady a primeraný 
zisk. 

 
14) Kritériá na vyhodnotenie ponúk: 

Kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena  v EUR bez DPH za dodanie celej 
zákazky uvedená v prílohe č. 1 „Návrh na plnenie kritérií. 
Ponuky budú komisionálne vyhodnotené. 
 

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ponuku, ktorej celková cena za 
dodanie predmetu zákazky prevyšuje predpokladanú hodnotu zákazky. 
 

15) Elektronická aukcia:   
  Nie  

 
16) Podmienky financovania:   

Zákazka bude financovaná z rozpočtu verejného obstarávateľa, úspešnému 
uchádzačovi sa neposkytne záloha. Splatnosť faktúry je 30 kalendárnych dní odo dňa jej 
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doručenia. Ostatné podmienky a požiadavky verejného obstarávateľa sú uvedené 
v návrhu zmluvy. 

 
17) Navrhnutý spôsob vzniku záväzku: 

Zmluva o dielo (ďalej len zmluva) Návrh zmluvy je v prílohe č. 2 
 

18) Dôvody pre zrušenie použitého postupu zadávania zákazky 
Verejný obstarávateľ môže zrušiť použitý postup zadávania zákazky z nasledovných 
dôvodov:  
- nebude predložená ani jedna ponuka,  
- ani jeden uchádzač nesplní podmienky účasti,  
- ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať určeným minimálnym 
požiadavkám vo výzve na predkladanie ponúk,  
- ak ponuky presiahnu rozpočet verejného obstarávateľa  
- ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo toto verejné obstarávanie 

 
Dátum: 24.05.2018  

 
Prílohy: 
Príloha č. 1 Návrh na plnenie kritérií  
Príloha č. 2 Návrh zmluvy o dielo 
Príloha č. 3 Opis predmetu zákazky - PD 

 
           

   .................................................. 

Mgr. Ivete Brodzianská  
Riaditeľka MŠ 
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Príloha č . 1 
Návrh na plnenie kritérií 

               
Verejný obstarávateľ: 

Názov:   Materská škola Prešovská 
Sídlo:  Prešovská  28  
PSČ :  821 08 Bratislava 

 
Názov predmetu zákazky:  
Bezbariérový vstup do detských jasliach na Palkovičovej ulici v Bratislave. – stavebné práce“ 
Údaje uchádzača: 
Obchodné meno: ............................................................................................................. 
adresa alebo sídlo uchádzača: ....................................................................................... 
 
Informácie o zodpovednej osobe pre realizáciu elektronickej aukcie:  
meno a priezvisko osoby: ................................................................................................ 
e-mailová  adresa : .......................................................................................................... 
telefonický kontakt: .......................................................................................................... 
 
Návrh na plnenie kritérií: 
 

 
Názov  cena bez 

DPH 
DPH 

Cena 
vrátane 

DPH 

 

Bezbariérový vstup do detských jasliach na 
Palkovičovej ulici v Bratislave. – stavebné 
práce“ 

     

 

 
Pozn. Cena musí obsahovať všetky náklady spojené s prácami na zákazke.  
 
 
V...................................... dňa................... 
                                                             ................................................................................ 

                                                          podpis štatutárneho zástupcu uchádzača, pečiatky 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


