
MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA - NOVÉ MESTO 
MIESTNY ÚRAD BRATISLAVA - NOVÉ MESTO 
Junácka č. 1, 832 91 Bratislava 3 

 

 

                                                               

 

 

 

   V Bratislave  19.07.2016 

                                                                                              HOMJ/7951/2016 

 

 

 

 

 

Vec 

Zadanie zákazky ,,Projektová dokumentácia s dodávkou a montážou klimatizačného 

systému do priestoru veľkej sály, v súčinnosti so súčasným stavom, malej sály 

a zrkadlovej sály Strediska kultúry BANM – Vajnorská 21,, zákazka s nízkou hodnotou 

podľa § 117  Zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Mestská časť Bratislava – Nové Mesto ako 

verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. b) Zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov predkladá zákazku s nízkou 

hodnotou Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov výzvu na predloženie cenovej ponuky 

 

 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa: 

Názov: Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 

Sídlo:                           Junácka 1, 832 91 Bratislava 

IČO:                             00 603 317 

DIČ:                             2020887385 

Zastúpený:                   Mgr. Rudolf Kusý – starosta 

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s. 

Číslo účtu:                   1800347007/5600 

Kontaktná osoba:          Ing. arch.  Bronislava 

Hostačná 

02/49 253 379 

 

 

2. Typ zmluvy:             Zákazka na poskytnutie služby, Zmluva o dielo  



 2 

 

3. Opis  predmetu zákazky:  

 Predmetom zákazky je vypracovanie projektovej dokumentácie s dodávkou a montážou  

 klimatizačného systému do priestoru veľkej sály, v súčinnosti so súčasným stavom, malej sály   

 a zrkadlovej sály Strediska kultúry BANM – Vajnorská 21, Bratislava. 

  

 SÚČASNÝ STAV: 

 Veľká sála: 

 Je zabezpečená čiastočným vetraním a chladením. Vetranie pozostáva z nástrešných odvodných     

 ventilátorov, ktoré odsávajú vzduch z priestoru cez mriežky pod stropom. Prívod vzduchu je  

 zabezpečený podtlakom cez okná, dvere a chladiacimi podokennými jednotkám. Jednotky  pracujú 

 v režime cirkulácie, ochladzujú iba vnútorný vzduch a prisávajú vonkajší, majú nízky chladiaci   

 výkon. Pri veľkom počte ľudí je výkon nepostačujúci, vzduch v priestore je nedostatočne upravený,  

 návštevníci pociťujú diskomfort. Nastavenie jednotiek je manuálne, nie automatické, využitie je  

 z tohto dôvodu málo hospodárne. Nevyhovujúci stav je nutné riešiť, nakoľko kapacita vzhľadom  

 k využitiu priestoru je nedostatočná. 

 Malá sála a zrkadlová sála: 

 Nie je vybavená klimatizačným zariadením, úprava vzduchu nie je zabezpečená. Pri väčšom počte    

 návštevníkov je kvalita a teplota vzduchu v miestnostiach nevhodná. Nevyhovujúci stav je nutné  

 riešiť, nakoľko stúpli nároky na využitie uvedených priestorov. 

 

 ZADANIE: 

 Účelom realizácie diela je zvýšiť štandard návštevníkov podujatí v stredisku kultúry. 

 Špecifikácia: 

• Obhliadka priestorov. 

• Zameranie priestorov, podklad pre návrh zariadenia, ktoré je nutné prispôsobiť kapacite 

a kubatúre miestnosti. 

• Vypracovanie PD riešenia klimatizácie  a všetkých nadväzujúcich príslušných profesií 

s technickou správou, ako stavebná časť – stavebné úpravy pre montáž VZT zariadenia, 

meranie a regulácia elektroinštalácie - napojenie, rozčleniť na: 

       A.   Veľká sála: 

► Dobudovanie chladenia splitovými klimatizačnými jednotkami v súčinnosti so súčasným   

    stavom – možnosť vyžitia a návrh zakomponovať do PD. 

► Rozmery hľadiska: 15 m x 20,32 m x 7 m, rozmery javiska: 15 m x 5,18 m x 5,4 m, 

                 objem sály: cca 2 700 m3, kapacita sály: bežná 350 osôb, maximálne 400 osôb 

       B.   Malá sála a zrkadlová sieň a chodba: 

             ► Vybudovanie chladenia priestorov, rozvody ťahať v jestvujúcom podhľade. 

              ►  Dodávka klimatizačného systému v zmysle PD. 
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              ► Realizácia klimatizácie v uvedených priestoroch. 

              ► Autorský dozor pri realizácii stavby. 

              ► Rozmery malej sály: 14,5 m x 6,5 m x 3,45 m, objem malej sály: cca 326 m3 kapacita sály:  

                   cca 80 osôb, rozmery zrkadlovej sály 6,8 m x 5 m x 2,85 m, objem zrkadlovej sály: cca  

                  100m3  kapacita sály: cca 40 ľudí. 

             Chodba k zrkadlovej sále: 

             ► Prepojenie z malej sály 

              ► Rozmery: 17,6 m x 2,0 m x 2,85 m, plocha: 35,2 m2, objem: 100m3 

  

 Kondenzátorové vonkajšie jednotky osadiť na strechu objektu. Odvod kondenzátu do odpadu.    

 Ovládanie pomocou diaľkového ovládača, možnosť pracovať v automatickom režime. 

 

 Navrhované jednotky musia spĺňať nároky kladené na prevádzku budovy daného typu a charakteru  

 podľa platných hygienických noriem a predpisov, dodržanie protihlukových a protipožiarnych  

 opatrení. Hlukový výkon navrhovaných zariadení nesmie prekročiť hraničné hodnoty stanovené  

 v nariadeniach. 

 

 Vzhľadom na predmet zákazky, obhliadka priestorov je nutná z dôvodu zamerania   

 priestorov ako podklad pre návrh zariadenia, ktoré je nutné prispôsobiť kapacite  

 a kubatúre miestností. 

 

► Súčasťou výzvy je príloha č.1  - Zmluva o dielo 

 

 

4.     Predpokladané náklady na službu bez DPH: 37 500,00 €       

 

 

 5.     Miesto a lehota na predkladanie ponúk  

5.1.    Ponuku predkladajte mailom: vo.homolova@banm.sk 

Ako predmet správy treba uviesť ,,Klimatizácia - DK Vajnorská,,  

          Termín obhliadky: 21.07.2016 o 14.00 hod 

          Miesto stretnutia: DK – Vajnorská 21, Bratislava 

          Kontaktná osoba: Ing. arch. Bronislava Hostačná  / 02/49 253 379/ 

5.2.     Lehota na predloženie ponuky: 29.07.2016  do 12:00 hod         

5.3      Platnosť ponuky: ponuky zostávajú platné počas lehoty viazanosti ponúk do 31.12.2016 

                                    

6. Obchodné podmienky: 

         V zmysle § 340b ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) je subjekt verejného   

         práva (dlžník) podľa § 261 ods. 3 a 5 povinný splniť peňažný záväzok z dodania tovaru alebo         
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         poskytnutia služby v lehote splatnosti 30 dní odo dňa doručenia dokladu alebo 30 dní odo dňa  

         poskytnutia riadneho plnenia veriteľom, podľa toho, ktorý z týchto dní nastal neskôr. 

 

7. Miesto a lehota  plnenia: 

         Miesto plnenia  zákazky: DK Vajnorská 21, 831 03 Bratislava  

Lehota plnenia: podľa priloženej ZoD                       

                    

8. Cena a spôsob určenia ceny: 

         cena  za predmet zákazky musí zahŕňať všetky náklady spojené s predmetom zákazky  ako  

         celku a za jednotlivé položky, vrátane dopravy: 

          

   Ak uchádzač je platcom DPH, cenu  stanoví v štruktúre: 

• celková cena bez DPH 

• sadzba a výška DPH 

• celková cena s DPH 

      

 Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie celkovú cenu a upozornenie, že nie je    

 platcom DPH                     

 

9. Uchádzač v rámci svojej ponuky predloží: 

         opis predmetu zákazky s uvedením opisu postupu; 

   fotokópiu aktuálneho dokladu o oprávnení podnikať v predmete zákazky 

 

10. Hodnotenie ponúk:  

Jediným kritériom na posúdenie predmetu zákazky je najnižšia cena. Víťazom sa stane 

uchádzač, ktorého cena  je najnižšia zo všetkých predložených ponúk zadávanej zákazky. 

 

11. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neuzatvoriť s úspešným uchádzačom zmluvu na 

dodanie tovaru, resp. poskytnutie služby alebo zhotovenie diela v prípade, ak nastanú okolnosti, 

ktoré v čase uverejnenia výzvy nemohol predpokladať.  

 

12. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neuzatvoriť s úspešným uchádzačom 

zmluvu, uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí nemajú v registri konečných 

užívateľov výhod zapísaných konečných užívateľov výhod alebo ktorých subdodávatelia 

podľa odseku 10., ktorí sú verejnému obstarávateľovi  a obstarávateľovi známi v čase uzavretia 

zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody, nemajú v registri konečných užívateľov 

výhod zapísaných konečných užívateľov výhod. 

         Verejný obstarávateľ a obstarávateľ zároveň, nesmie uzavrieť zmluvu, koncesnú zmluvu alebo    
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         rámcovú dohodu s uchádzačom, alebo uchádzačmi, pokiaľ osoby, ktorých finančné zdroje  

         uchádzač alebo uchádzači využili na preukázanie finančného a ekonomického postavenia, alebo  

         osoby ktorých, technické a odborné kapacity uchádzač alebo uchádzači využili na preukázanie  

         technickej  spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, nemajú v registri konečných užívateľov        

         výhod zapísaných konečných užívateľov výhod. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUDr. Jaroslav Matovič, v. r. 

Útvar štrukturálnych fondov a verejného obstarávania 

  


