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

 
 
                                                               

 

 

 

   V Bratislave  13.06.2016 

                                                                                                    MATJ 7302/2016 

 

 

 

 

Vec 

Zadanie zákazky „Výkon technického dozoru „Voľnočasový priestor JAMA, 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. Alena 

Jánošíková 

02/49 253 379,   

vai.janosikova@banm.sk 
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2. Typ zmluvy:             Služby  – zmluva na výkon technického dozoru  

 

 

3. Opis  predmetu zákazky:  

Predmetom súťaže je výkon technického dozoru pre realizáciu voľnočasového priestoru 
"JAMA" na pozemkoch parc. č. 11280/1, 11280/34, 11280/35, 11280/46, 11280/48, 11280/54, 
11280/55, 11280/56, 11280/57, v území vymedzenom ulicami Odbojárov a Kalinčiakovou, v susedstve 
s objektmi NTC a areálom tenisového Klubu Slovan, v lokalite Tehelné pole, Bratislava – Nové Mesto. 
Pozemky sú v správe MČ Bratislava – Nové Mesto. Podkladom pre realizáciu  je rozpracovanie 
víťazného súťažného návrhu /Berežný – Boháčová - Šubín/ na architektonickú úpravu predmetného 
územia, s dôrazom na revitalizáciu, dnes nevyužívanej a zanedbanej plochy bývalého cyklistického 
štadiónu v lokalite Tehelné pole. Projektová dokumentácia je z marca 2016, vypracovaná v Ateliéri 
BAAR s.r.o., Istrijská 117, 841 07 Bratislava, zodpovedným projektantom, Ing. Mgr. Art. Danielom 
Šubínom /1759 AA, slúži ako podklad pre realizáciu diela.  
 
Plošná bilancia stavby: 
Celková plocha pozemku 17655 m2 
Zastavaná plocha /SO 04/A/ 260,41 m2 /vrátane átria: 433,21 m2 realizuje sa len čiastočne 
Športové spevnené plochy 2447 m2 
Ostatné spevnené plochy 5769 m2 
Zelené plochy 8561 m2 
Jazero 633 m2 
 
Členenie stavby na stavebné objekty: 
SO 00 – Príprava územia HTU  
SO 01 – Chodníky a spevnené plochy  
SO 02 – Prístupové a obslužné komunikácie 
SO 03 – Drobná architektúra a mobiliár (s výnimkou A/ Infosystému) 
SO 04 – Stavby a konštrukčné prvky (s výnimkou A/ Servisného objektu v časti horná stavba + 
profesie 
               hornej stavby, C / Mólo 2, D / Mólo 3) 
SO 05 – Krajinné a sadovnícke úpravy 
SO 06 – Hracie a fitnes prvky (s výnimkou A/ Tenisové kurty, C lezecká stena, F  Stolný tenis) 
SO 07 – Verejné a parkové osvetlenie, elektro 
SO 08 – Prvky funkčne využívajúce vodu 
SO 09 – Vodozádržné opatrenia, manažment dažďových vôd  
SO 11 – Vodovodná prípojka 
SO 12 – Kanalizačná prípojka 
SO 13 – Plynová prípojka 
SO 14 – NN prípojka 
SO 15 – Slaboprúdová prípojka 
 
 
SO 06  A- Tenisové kurty  
Objekt bude realizovaný v čase prvej etapy. Tento objekt bude stavebne realizovať, ako garant 
dodávky NTC resp. Slovenský tenisový zväz. Pri výstavbe je potrebná spolupráca pri realizácii 
s dodávateľom stavby ktorého zabezpečí NTC. Po zhotovení HTU po úroveň potrebnú pre zhotovenie 
tenisových kurtov bude časť staveniska v rozsahu potrebnom na zhotovenie kurtov sprístupnená, 
dodávateľovi NTC po dobu potrebnú pre zhotovenie  stavby kurtov vrátane oporných múrikov.  
 
Súhrn nerealizovaných objektov 
SO 01  F/ Spevnená plocha pred objektom NTC 
SO 03  A/ Infosystém 
SO 04  II. etapa: „Horná“ stavba, C/ Mólo 2, D/ Mólo 3 
SO 06 A/ Tenisové kurty (dodávka NTC v súbehu s prvou etapou), C/ Lezecká stena, F/ Stolný tenis 
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Rozsah prác je presne špecifikovaný v priloženej zmluve. 

Vzhľadom na predmet zákazky odporúčame uchádzačom obhliadku. 

 

 

 

4.     Predpokladané náklady na službu bez DPH: 9 000,- €      

 

 

 5.     Miesto a lehota na predkladanie ponúk  

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

Ako predmet správy treba uviesť ,, Technický dozor JAMA,,  

          Termín obhliadky:  po dohode Ing. arch. Alena Jánošíková 

5.2.     Lehota na predloženie ponuky: 21.06.2016  do 10:00 hod         

5.3      Platnosť ponuky: ponuky zostávajú platné počas lehoty viazanosti ponúk do 15.3.2017 

                                      

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         

         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:  MČ Bratislava – Nové Mesto , katastrálne územie Nové Mesto   
                                                par.č.11280/1,34,35,46,4854,55,56,57,  

Lehota plnenia:               do ukončenia stavebných prác                      

                    

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                     

                    

   fotokópiu aktuálneho dokladu o oprávnení podnikať v predmete zákazky 
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9. 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. 

 

10. 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.  

 

11. 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, 

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    

         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. 

 

 

Príloha:                
1x zmluva o dielo 

 

 

 

           V.r. 

 

JUDr. Jaroslav Matovič 

Útvar štrukturálnych fondov a verejného obstarávania 

  


