
V Ý ZVA  NA P R ED K LA D A N IE  PO N Ú K (P O D LIM ITN É ZÁK AZK Y )

Formulár: Formulár č. 7 podľa Vyhlášky č. 171/2013 Z. z.

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ/OBSTARÁVATEĽ 

! . ! ■ Názov, adresy a kontaktné miesto (miesta)
Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
IČO: 00603317
Junácka 1, 832 91 Bratislava - mestská časť Nové Mesto 
Slovensko
Kontaktné miesto (miesta): Junácka 1, Bratislava 
Kontaktná osoba: JUDr. Jaroslav Matovič 
Telefón: +421 249253250 
Email: vo.homolova@banm.sk 
Fax: +421 244258840
Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL): http://www.banm.sk 
Ďalšie informácie možno získať na: už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach)
Súťažné a doplňujúce podklady možno získať na: už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach)
Ponuky budú doručené na: už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach)

1.2. Druh verejného obstarávateľa/obstarávateľa
1.2.1. Druh verejného obstarávateľa/obstarávateľa

RO - Regionálny alebo miestny orgán
Zatriedenie obstarávajúceho subjektu podľa zákona: § 6 ods. 1 písm. b)

ODDIEL II. PREDMET ZÁKAZKY 
II. OPIS

11.1. Názov zákazky
Územný plán zóny Nobelova, Bratislava

11*1.2. Druh zákazky a miesto uskutočňovania stavebných prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb
Služby
Kategória služby číslo 
12
Hlavné miesto poskytovania služieb: Junácka 1, Bratislava 
NUTS kód:
SK01

II. 1.3. Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov)
Územný plán zóny Nobelova 
Charakteristika: obytná zóna 
Rozloha: 27,6 ha 
Počet obyvateľov: 1760
Vymedzenie územia: Severozápadná hranica areálu Istrochemu, prístupová komunikácia do administratívnej budovy 
Istrochemu, Nobelova ulica, juhovýchodná a severovýchodná hranica železničného telesa Železničná stanica Nové Mesto 
-Predmestie, ulica Staré ihrisko a Odborárska ulica.

Rozsah spracovania: v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších právnych predpisov a vyhlášky č. 55/2001 
(výkresová časť mierka 1:1000).
Forma spracovania: analógová forma + výstup na CD vo formáte *.doc, *.pdf a *.shp.
Štruktúra ponuky pre verejné obstarávanie:

1. )Údaje o zhotovitelovi
2. )Cenová ponuka v členení za spracovanie:
a. Prieskumov a rozborov (3 vyhotovenia + CD)
b. Návrh zadania a spoluúčasť na prerokovaní (3 vyhotovenia + CD)
c. Čistopis zadania (6 vyhotovení + CD)

d. Návrhu územného plánu a spoluúčasť na prerokovaní (2 vyhotovenia + CD)
e. Upravený návrh v zmysle vyhodnotených pripomienok (2 vyhotovenia + CD)
f. Elaborátu po schválení v 8 vyhotoveniach +6 CD
g. Celková suma

II.1.4. Spoločný slovník obstarávania (CPV)
Hlavný predmet
Hlavný slovník: 71400000-2
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II. 1.5) Časti
Táto zákazka sa delí na časti: Nie

H.2. Množstvo alebo rozsah zákazky
II. 2.2. Predpokladaná hodnota predmetu zákazky bez DPH

Hodnota: 24 000,0000 EUR
II.3. Trvanie zmluvy alebo lehota dodania

Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
Zadajte hodnotu: 12

ODDIEL III. OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III. 1. Podmienky účasti

III.1.1. Osobné postavenie
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: Informácie a formálne 
náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: Splnenie podmienky účasti možno preukázať 
čestným vyhlásením uchádzača, pričom doklady, preukazujúce splnenie podmienok účasti predkladá verejnému 
obstarávateľovi úspešný uchádzač alebo uchádzači podľa § 44 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len ZVO) v čase a spôsobom určeným verejným 
obstarávateľom.
l.Tejto súťaže sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa nasledovné podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia 
vymedzené v ustanovení § 26 ods. 1 ZVO a preukazovania majetkovej účasti podľa § 26a ZVO:
1.1. nebol on ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, za 
trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskej únie, za trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, 
zatrestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny alebo za trestný čin založenia, zosnovania alebo 
podporovania teroristickej skupiny, alebo za trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme,
1.2. nebol on ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu právoplatne odsúdený za trestný čin, ktorého 
skutková podstata súvisí s podnikaním,
1.3. nebol naňho vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené 
konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku,
1.4. nemá evidované nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevkov na starobné 
dôchodkové sporenie, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia,
1.5. nemá evidované daňové nedoplatky, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia,
1.6. je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu vo vzťahu aspoň k jednému 
predmetu zákazky, na ktorú predkladá uchádzač ponuku alebo žiadosť o účasť,
1.7. nebolo mu v predchádzajúcich troch rokoch preukázané závažné porušenie odborných povinností, ktoré dokáže 
verejný obstarávate!' a obstarávate!' preukázať,
1.8. nemá právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní alebo nie je osobou,
1.8.1. ktorej spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % akcií tejto spoločnosti alebo členom, alebo 
ktorej štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou osobou je osoba, ktorá má 
právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní,
1.8.2. ktorej spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % akcií tejto spoločnosti alebo členom, alebo 
ktorej štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou osobou je osoba, ktorá je 
alebo v čase, kedy prebiehalo verejné obstarávanie vo vzťahu ku ktorému bol právoplatne uložený zákaz účasti vo 
verejnom obstarávaní, bola
1.8.2.1. spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % akcií tejto spoločnosti alebo členom, alebo 
ktorej štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou osobou osoby, ktorá má 
právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní,
1.8.2.2. právnym nástupcom osoby, ktorá mala v čase, kedy k nástupníctvu došlo, právoplatne uložený zákaz účasti vo 
verejnom obstarávaní,
1.8.3.ktorá sa stala právnym nástupcom osoby, ktorá mala v čase, kedy k nástupníctvu došlo, právoplatne uložený zákaz 
účasti vo verejnom obstarávaní.
1.9. nemá nesplnenú povinnosť vyplatenia odmeny alebo odplaty zo zmluvy s osobou, ktorá je alebo bola 
subdodávateľom vo vzťahu k zákazke, zadanej podľa ZVO, ktorá sa vymáha výkonom rozhodnutia,
1.10. nemá nesplnenú povinnosť vyplatenia mzdy, platu alebo inej odmeny za prácu, náhrady mzdy alebo odstupného, 
na ktorých vyplatenie má zamestnanec nárok, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia.
1.11. nie je:
l.ll.lprávnickou osobou, ktorá má sídlo v štáte, ktorého právny poriadok neumožňuje preukázať, ktoré fyzické osoby v 
nej majú kvalifikovanú účasť,
1.11.2právnickou osobou, v ktorej fyzické osoby majú kvalifikovanú účasť a majú bydlisko v štáte, ktorého právny 
poriadok neumožňuje takúto kvalifikovanú účasť preukázať, alebo 
1.11.3právnickou osobou, v ktorej majú kvalifikovanú účasť verejní funkcionári.
Odôvodnenie potreby a primeranosti podmienok: Povinnosť bezvýhradne splniť všetky vyššie uvedené podmienky 
osobného postavenia a preukazovania majetkovej účasti vyplýva priamo zo ZVO. Uvedená skutočnosť odôvodňuje ich 
potrebu a primeranosť.
2. Spôsob preukázania splnenia podmienok podľa § 26 ods. 1 ZVO a §26a ZVO
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2.1 Uchádzač zapísaný do zoznamu podnikateľov podľa § 128 ods.l ZVO preukáže podmienky osobného postavenia 
informáciou o zapísaní do zoznamu alebo predložením platného potvrdenia úradu o zapísaní do zoznamu podnikateľov a 
podmienky preukazovania majetkovej účasti dokladom podľa bodu 2.2.8 tejto časti oznámenia nižšie.
2.2 Uchádzač, ktorý nie je zapísaný v zozname podnikateľov preukáže splnenie podmienok osobného postavenia a 
preukazovania majetkovej účasti nasledovnými dokladmi:
2.2.1 podmienky v bodoch 1.1. a 1.2. výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace,
2.2.2 podmienku v bode 1.3. potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace,
2.2.3 podmienku v bode 1.4. potvrdením Sociálnej poisťovne a zdravotnej poisťovne nie starším ako tri mesiace,
2.2.4 podmienku v bode 1.5. potvrdením miestne príslušného daňového úradu nie starším ako tri mesiace,
2.2.5 podmienku v bode 1.6. dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať 
službu,
2.2.6 podmienku v bode 1.8. čestným vyhlásením,
2.2.7 podmienky v bodoch 1.9. a 1.10. čestným vyhlásením
2.2.8 podmienku v bode 1.11. výpisom z obchodného registra alebo výpisom z inej zákonom ustanovenej evidencie, 
zoznamom akcionárov vedených akciovou spoločnosťou, dokladom vydaným centrálnym depozitárom cenných papierov 
alebo obdobnými dokladmi vydanými inými orgánmi alebo orgánmi iných štátov, nie staršími ako tri mesiace.
3. Doklady na preukázanie splnenia podmienok môžu byť v ponuke nahradené aj čestným vyhlásením v zmvsle 5 32 
ods. 11 ZVO.
4. Ak uchádzač alebo záujemca nemá sídlo v Slovenskej republike a krajina jeho sídla nevydáva niektoré z dokladov 
uvedených vyššie alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov 
platných v krajine jeho sídla.
5. Ak má uchádzač alebo záujemca sídlo v členskom štáte inom 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 alebo záujemcu.

III.1.2. Ekonomické a finančné postavenie
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: 1.Uchádzač musí v ponuke 
predložiť informácie a dokumenty, ktorými preukazuje finančné a ekonomické postavenie v zmysle § 27 ods. 1 zákona o 
verejnom obstarávaní. Preukáže ich predložením týchto dokladov:
§ 27 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní:
Vyjadrením banky (bánk) alebo pobočky zahraničnej banky, ktorým môže byť prísľub banky alebo pobočky zahraničnej 
banky o poskytnutí úveru.
Vyjadrenie banky (bánk) alebo pobočky zahraničnej banky, v ktorej má uchádzač vedený účet (účty) musí obsahovať: 
či uchádzač nebol za predchádzajúce dva roky v nepovolenom debete, ak uchádzač bol v takomto debete, predloží 
zdôvodnenie, prečo sa tak stalo, 
že v prípade splácania úveru dodržuje splátkový kalendár, 
že jeho bežný účet nebol a ani nie je predmetom exekúcie.
Vyjadrenie banky bude predložené v originálnom vyhotovení alebo ako úradne overená fotokópia nie starší ako jeden 
mesiac ku dňu predloženia ponuky. Okrem vyjadrenia banky predloží uchádzač aj čestné vyhlásenie nie staršie ako 
jeden mesiac ku dňu predloženia ponuky (doklad musí byť podpísaný osobou oprávnenou konať v mene uchádzača), že 
v iných bankách a v uvedenom období nemal/nemá záväzky.
Odôvodnenie primeranosti podmienky účasti vo vzťahu k predmetu zákazky: Podmienka účasti je primeraná predmetu 
zakazky a poskytne relevantné informácie o finančnej spoľahlivosti uchádzača, o jeho schopnosti plniť si finančné 
záväzky vo vzťahu k banke včas a riadne.
2.Uchádzač môže na preukázanie finančného a ekonomického postavenia využiť finančné zdroje inej osoby, bez ohľadu 
na ich právny vzťah. V takomto prípade musí preukázať, že pri plnení zmluvy bude môcť reálne disponovať so zdrojmi 
osoby, ktorej postavenie využíva na preukázanie finančného a ekonomického postavenia. Túto skutočnosť preukazuje 
uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s touto osobou, obsahujúcou záväzok osoby, ktorej zdrojmi mieni preukázať 
svoje finančné a ekonomické postavenie, že táto osoba poskytne plnenie počas celého trvania zmluvného vzťahu.
Osoba, ktorej zdroje majú byť použité na preukázanie finančného a ekonomického postavenia musí spĺňať podmienky 
účasti podlá § 26 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli zdroje 
uchádzačovi poskytnuté.

III.1.3. Technická alebo odborná spôsobilosť
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: Uchádzač musí v ponuke 
predložiť informácie a dokumenty, ktorými preukazuje technickú alebo odbornú spôsobilosť v zmysle § 28 ods. 1 zákona 
o verejnom obstarávaní. Preukáže ich predložením týchto dokladov:
1.1 podlá § 28 ods. 1, písm. a) zákona o verejnom obstarávaní zoznamom dodávok tovaru alebo poskytnutých služieb.

Zoznam obdobných dodávok predmetu zákazky za obdobie predchádzajúcich troch rokov ku 
dňu predkladania ponúk doplnený potvrdeniami o kvalite dodania s uvedením cien, lehôt dodania a 
odberateľov; ak odberateľom:

Uchádzač k zoznamu predloží minimálne 1 referenčný list z uvedených rokov, s minimálnym objemom poskytnutých
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obdobných služieb ako je predmet zákazky vo výške 24 000 € bez DPH.
Referenčné listy musia byť originál, alebo úradne osvedčené kópie, s uvedením požadovaných údajov verejným 
obstarávateľom.

Primeranosť: Minimálny rozpočtový náklad je primeraný predpokladanej hodnote predmetu obstarávania 
Potreba. Získat prehlad o solidnosti uchádzača na trhu s možnosťou preverenia kvality uchádzača

1.2Podla § 28 ods. 1 pism. c) zákona o verejnom obstarávaní údajmi o technikoch alebo technických 
orgánoch, tých, ktorí sú zodpovední za kontrolu kvality bez ohľadu na to, v akom zmluvnom vzťahu 
sú k uchádzačovi alebo záujemcovi; ak ide o zákazku na stavebné práce tých, na ktorých sa môže 
uchádzač alebo záujemca obrátiť so žiadosťou o vykonanie týchto prác,

1.3 Pod ľa § 28 ods., 1 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní - údaje o vzdelaní a odbornej praxi alebo 
o odbornej kvalifikácií riadiacich zamestnancov, osobitne osôb zodpovedných za poskytnutie 
služby.
Údaje o vzdelaní a odbornej praxi riešiteľa dokladovat', že uchádzač má odbornú spôsobilosť na splnenie predmetu 
zákazky. Doklad - fotokópia autorizačného osvedčenia Slovenskej komory architektov alebo komory architektov 
príslušnej krajiny alebo Slovenskej komory stavebných inžinierov alebo komory inžinierov príslušnej krajiny, ak uchádzač 
má sídlo mimo územia Slovenskej republiky, potvrdzujúceho odbornú spôsobilosť záujemcu na základe autorizácie na 
predmet obstarávania (projekčnú činnosť), na tejto fotokópií osvedčenia musí byť originál pečiatky odbornej spôsobilosti 
a podpis autora.

Je možné predložiť aj ekvivalentný doklad, vystavený v inom štáte.

Uchádzač uvedie v čestnom vyhlásení osoby s príslušnou kvalifikáciou zodpovedné za plnenie zmluvy.

Minimálna požadovaná úroveň štandardov:
Primeranosť : Verejný obstarávate!' určenou podmienkou účasti zabezpečuje kvalitné dodanie predmetu zákazky v 
súlade s platným právnym poriadkom Slovenskej republiky vo vzťahu k určeným požiadavkám na predmet zákazky. 
Potreba : Uchádzač predkladá doklady na splnenie kvalitatívnych požiadaviek a odborného dohľadu pri uskutočňovaní 
stavebných prác

2. Na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti môže uchádzač využiť technické a odborné kapacity inej 
osoby, bez ohladu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí preukázať, že pri plnení zmluvy bude môcť reálne 
disponovať s kapacitami, osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej 
spôsobilosti. Túto skutočnosť preukazuje uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s touto osobou, obsahujúcou záväzok 
osoby, ktoreĵ  technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú 
spôsobilosť, ze táto osoba poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú 
byť použité na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti, musí spĺňať podmienky účasti podľa § 26 ods 1 
zákona o verejnom obstarávaní vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli kapacity uchádzačovi poskytnuté.

3. Skupina dodávateľov:
Skupina dodávateľov musí identifikovať jednotlivých členov skupiny v úvodnej časti ponuky a súčasne uvedie kto bude 
zastupovat skupinu vo verejnej súťaži. Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti podľa § 26 ods. 2 
zákona o verejnom obstarávaní za každého člena skupiny dodávateľov samostatne a podľa § 27 a 28 zákon o verejnom 
obstarávam spoločne. Splnenie podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 preukazuje člen skupiny dodávateľov len vo vzťahu 
k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.
Vyhradené zákazky pre chránené dielne alebo chránené pracoviská: Nie 

ODDIEL IV. POSTUP
IV.l. Kritériá na vyhodnotenie ponúk 

IV.1.1. Kritériá na vyhodnotenie ponúk 
Voľba: Najnižšia cena

IV. 1.2. Použije sa elektronická aukcia
Nie

IV.2. Administratívne informácie
IV.2.2. Podmienky na získanie súťažných podkladov a doplňujúcich dokumentov

Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady alebo o prístup k dokumentom
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Dátum a čas: 09.11.2015 11:00
IV.2.3. Lehota na predkladanie ponúk

Dátum a čas: 09.11.2015 11:00
IV.2.4. Podmienky otvárania ponúk

Dátum a čas: 09.11.2015 13:00
Miesto : Miestny Úrad Bratislava Nové Mesto, Junácka 1, 832 91 Bratislava, 6 poschodie, zasadačka.
Osoby oprávnené zúčastniť sa na otváraní ponúk : Na otváraní ponúk sa môžu zúčastniť oprávnení uchádzači, ktorí 
predložili ponuky . Na otváram obálok s ponukami môže byť uchádzač zastúpený štatutárnym orgánom alebo členom 
štatutárneho orgánu uchádzača alebo osobou splnomocnenou uchádzačom na jeho zastupovanie.

ODDIEL VI. DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE 
VI.l. Zákazka sa týka projektu /programu financovaného z fondov EÚ

Nie
VI.3. Dátum odoslania tejto výzvy

14.10.2015
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