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   V Bratislave  6.10.2016 

                                                                                                    MATJ 9975/2016 

 

 

 

 

Vec 

Zadanie zákazky „Výkon technického dozoru „Predprojektová príprava a inžinierska 

činnosť -  Telocvičňa ZŠ Jeséniova, 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:  

Energetický certifikát budovy 
V cene sú zahrnuté všetky náklady na kopírovanie v rátane projektovej dokumentácie, kolkové 

známky a správne poplatky, okrem posúdenia TI alebo TU Predmetom verejnej súťaže je 
predprojektová príprava a inžinierska činnosť pre stupne UR, SP, kolaudácia, v rátane geodetického 
zamerania výškopisu a polohopisu vytýčenia podzemných vedení časti areálu ŽŠ a geologického 
prieskumu s prevedením 2 vrtov, svetlotechnické posúdenie, energetický certifikát navrhnutej budovy.  
Opis stavby pre ktorú budú vykonávané menované práce: 
 Stavba sa nachádza v mestskej časti Bratislava Nové mesto, Koliba, Jeséniova ulica v  areáli 
školy. Navrhovaná budova má slúžiť ako nová telocvičňa pre potreby školy, na športové vyžitie 
mládeže v priľahlej oblasti a na športové súťažné podujatia mládeže a dorastu v školskom veku. 
 Predpokladaná zastavaná plocha objektu je cca. 560m. Z architektonického hľadiska sa objekt 
hmotovo začleňuje do svahu na dvore školy. Je situovaný hlavným priečelím na južnú stranu. Je z 
časti vsadený do terénu, ktorý v danom mieste strmo stúpa. Umiestnený je na pôvodnom školskom 
dvore v oblasti terajšieho ihriska na parc. č. 6750/1, 6749/4 a 6749/3. Zasadením objemu budovy do 
svahu bude vytvorený priestor pred telocvičnou čiastočne ako školský dvor. Nová plocha ihriska sa 
bude nachádzať na streche telocvične a dobuduje sa v druhej etape (je potreba staticky dimenzovať 
strechu budovy na zaťaženie umožňujúce vybudovanie ihriska a zabezpečiť bezpečnosť na pochôdznej 
streche) čím sa dosiahne využitie daného priestoru so zachovaním jestvujúceho športoviska. Budovu 
je potrebné výškovo osadiť tak, aby boli dostatočne preslnené učebne školy. Budova telocvične bude 
rozdelená na hlavný priestor telocvične a vlastné zázemie: šatne s hygienickým zázemím, oddelené 
priestory pre WC s predsienkami, kabinet pre vyučujúcich so samostatným priestorom hygieny, (WC, 
umývadlo, sprcha), náraďovne,  výškový rozdiel medzi zázemím a priestorom telocvične  môže byť 
využitý ako 2. np galéria pre divákov alebo malý cvičebný priestor, nie je však podmienkou projektu. Z 
konštrukčného hľadiska je potrebné zohľadniť nároky na pochôdznosť strechy a finančnú náročnosť 
budovy pri výstavbe a následnej prevádzke. Predpokladaný rozpočet plánovanej stavby je cca. 
400 000,-eur. Predpokladaný termín ukončenia realizácie stavby je 9/2017. Predpokladáme že stavba 
bude charakterizovaná ako areálová a jednotlivé napojenia na inžinierske siete budú dopojené 
s jestvujúcej školskej budovy. Predpokladáme vyvolanú investíciu prekládky plynovodu prechádzajúcu 
dotknutým územím ktorá vedie do budovy za školským areálom. 
 
Jednotlivé časti zákazky je potrebné naceniť osobitne: 
Inžinierska činnosť – územné rozhodnutie 
Inžinierska činnosť – stavebné povolenie 

• V prípade zlúčenia konaní bude suma vyplatená spolu po odovzdaní právoplatného 
stavebného povolenia.) 

Inžinierska činnosť – kolaudácia 
• Jednotlivé časti inžinierskej činnosti budú uhrádzané po protokolárnom odovzdaní každej 

s častí inžinierskej činnosti. Súčasťou odovzdávaných dokladov budú originály jednotlivých 
stanovísk a overená projektová dokumentácia príslušným stavebným úradom) 

Geodetické zameranie – výškopis, polohopis, zakreslenie a vytýčenie inžinierskych sietí 
• Zameranie je potrebné vykonať pre dotknuté územie výstavbou v rátane budov ktoré budú 

východiskovým podkladom pre svetlotech. posudok. 
Geologický prieskum v rátane 2 sond 

• Svetlotechnický posudok, teplotechnické posúdenie, W ak bude potrebná.  
• V cene je zahrnutá konzultačná činnosť a rokovania pri vzniku projektovej dokumentácie 

s vedením školy a projektantom. 
• V cene je zahrnutá inžinierska činnosť prekládky plynovodu (prípojky budovy za areálom 

školy) ako vyvolaná investícia 
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Jednotlivé na cenené časti objednávky budú vyplácané postupne po protokolárnom odovzdaní 

v potrebnom množstve v rátane 2 ks originálov a digitálnej verzie posúdení, zameraní a podobne. 

 

 

4.     Predpokladané náklady na službu bez DPH: 13 383,- €      

 

 

 5.     Miesto a lehota na predkladanie ponúk  

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

Ako predmet správy treba uviesť ,, Predprojektová príprava a inžinierska činnosť -  

Telocvičňa ZŠ Jeséniova,,  

5.2.     Lehota na predloženie ponuky: 25.10.2016  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:  Telocvičňa ZŠ Jeséniova,  Mestská časť BANM,  
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 

  


