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   V Bratislave  25.07.2016 

                                                                                               HOMJ/8301/2016 

 

 

 

 

 

 

Vec 

Zadanie zákazky ,,Strategický dokument rozvoja cyklistickej dopravy v MČ Bratislava – 

Nové Mesto,, 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:          Mgr. Lukáš Bulko 02/49 253 317 

 

 

 

2. Typ zmluvy:             Zákazka na poskytnutie služby  
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3. Opis  predmetu zákazky:  

 Predmetom zákazky je strategický dokument rozvoja cyklistickej dopravy v MČ Bratislava – Nové    

 Mesto kde vymedzenou hranicou riešeného územia je katastrálne územie mestskej  časti Bratislava –  

 Nové Mesto. 

 

A. Zmapovanie súčasného stavu 

 Zmapovanie súčasného stavu a návrh riešení bude vychádzať zo skutkového stavu cyklistických trás  

 na území MČ a Z: 

• Územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy 

• Rozvojového dokumentu Cyklistická doprava v Bratislave, ÚDI október 1990 

• Zásad rozvoja cyklistickej a pešej dopravy, Magistrát hl. m. SR Bratislavy 

• Územného generelu dopravy hl. mesta SR Bratislavy 

• Návrhu Národnej stratégie rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky v Slovenskej republike 

/Podklady sú k dispozícií u objednávateľa/ 

 

B.    Návrh rozvoja cyklistickej dopravy 

Návrh bude zameraný na riešenie a podporu rozvoja cyklistickej dopravy v mestskej časti ako 

spôsobu prepravy s cieľom zvyšovania podielu cyklistickej dopravy s špecifikovanými opatreniami na 

podporu cyklistickej dopravy. 

Návrh doplnkovej cykloinfraštruktúry / stojany, mapy, informačné tabule a pod./ 

Návrh cyklistických trás / vrátane cyklociest, cyklopruhov, spoločného pohybu s ostatnou dopravou, 

sprejazdňovanie jednosmeriek / musí vytvárať ucelenú sieť. Cieľom je riešiť optimálne prepojenie 

jestvujúcich obytných súborov, rekreačnej a administratívnej časti mestskej časti na hlavné cyklistické 

trasy s dôrazom na: 

• Priečne prepojenie hlavných cyklistických trás 

• Prepojenie administratívneho a kultúrneho centra mestskej časti, rekreačnej oblasti / 

lesopark, Kuchajda / centra mesta, štvrti Kramáre/Koliba a susediacich mestských častí  

• Vytipovanie komunikácie s jednosmernou premávkou, vhodných na vedenie cyklistov 

v protismere 

Pri návrhu cyklistických komunikácií sa musí vychádzať z nasledovných kritérií: 

• Bezpečnosť 

• Atraktívnosť cieľov na sieti cyklistických komunikácií / ZŠ, SŠ, VŠ, nákupné centrá, 

administratíva, obytné súbory, kultúrne, rekreačné a športové zariadenia / 

• Priamosť trasy 

• Zrozumiteľnosť dopravného a informačného značenia / vedenie trasy, jej pokračovanie alebo 

ukončenie musí byť jednoznačné / 

• Väzba na Územný plán hlavného mesta SR Bratislavy a Zásady rozvoja cyklistickej a pešej 

dopravy / hlavné cyklistické trasy / 
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• Zohľadniť pripravované investičné a rozvojové zámery 

Samostatnou časťou bude zjednodušený materiál cykloturistických trás, najmä v nadväznosti na 

cykloturistické trasy v MČ Bratislava - Nové Mesto a napojenie cyklistických trás v susediacich 

mestských častiach kultúrne, prípadne na významné kultúrne, historické a umelecké hodnoty na území 

MČ Bratislava – Nové Mesto, ktoré sa nachádzajú na sieti cyklistických trás, alebo v jej blízkosti. 

Výstup na mapovom podklade. 

 

C.    Popis samostatných cyklistických trás a bude členený podľa: 

a. Funkcie trasy 

b. Vedenie trasy 

c. Atraktivity na trase / ak sú / 

d. Predpokladov realizácie 

e. Možnosti okamžitých opatrení 

 

D.  Výstup textovej a grafickej časti 

Textová a grafická časť budú predložené v tlačenej / 4 ks / aj v elektronickej podobe / 3 ks / 

Textová časť: 

Sprievodná správa bude obsahovať náležitosti podľa bodu č.3. Vyhotovená bude v štyroch 

vytlačených exemplároch a elektronickej podobe v jednom z formátov * doc, *docx, *pdf, *rtf. 

 Grafická časť: 

Výstup musí byť spracovaný na podklade vektorovej mapy, vo formáte * dwg, kde bude zakreslený 

súčasný stav cyklistických trás, návrh nových cyklistických trás. Grafická časť bude vyhotovená 

v štyroch vytlačených exemplároch. Celková situácia v mierke 1:5000, vybrané lokality v mierke 

1:2000. 

► V prípade nutnosti, individuálna obhliadka na mieste opisu. 

  

 

4.     Predpokladané náklady na službu bez DPH: 4 990,00 €       

 

 

 5.     Miesto a lehota na predkladanie ponúk  

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

Ako predmet správy treba uviesť ,,Cyklistická doprava,,  

          Kontaktná osoba : Mgr. Lukáš Bulko  / 02/49 253 317 / 

5.2.     Lehota na predloženie ponuky: 29.07.2016  do 10:00 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   
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         práva (dlžník) podľa § 261 ods. 3 a 5 povinný splniť peňažný záväzok z dodania tovaru alebo         

         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:  Miestny úrad mestskej časti, Bratislava – Nové Mesto  

Lehota plnenia: August 2016                      

                    

8. Cena a spôsob určenia ceny: 

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

         celku a za jednotlivé položky: 

          

   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. 
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         Verejný obstarávateľ a obstarávateľ zároveň, nesmie uzavrieť zmluvu, koncesnú zmluvu alebo    

         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 

  


