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Zadanie zákazky: Výkon stavebno–technického dozoru pri realizácii stavby Rekonštrukcia 

a nadstavba ZŠ Jeséniova 54, 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 

predkladá 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.Viktor Magic    02/49 253 209,  

viktor.magic@banm.sk 

 

2. Typ zmluvy:   Služby 

 

3. Opis  predmetu zákazky:  

Predmetom zákazky je zabezpečenie výkonu stavebného a technického dozoru pri realizácii 

stavby:  Rekonštrukcia a nadstavba ZŠ Jeséniova 54, Bratislava. 
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Ide o nadstavbu jestvujúceho objektu, za účelom zvýšenie kapacity učební a prijatých žiakov a rieši aj 

rekonštrukciu jestvujúcich priestorov a inžinierskych sieti dotknutých samotnou nadstavbou. 

Nadstavba je navrhnutá na jestvujúcom jednopodlažnom objekte nazývanom domček, ktorý sa 

nachádza, ako prvý objekt pri vstupe na pozemok školy a je s ňou funkčne prepojený na prízemí. 

Domček má v súčasnosti nevyužívané podkrovie, ktoré sa odstráni a na jeho mieste sa postaví druhé 

nadzemné podlažie, v ktorom budú dve nové učebne, sociálne zariadenia a kabinet. Toto nové 

podlažie bude prístupné cez chodbu z hlavného objektu školy na 2np. Budova školy sa nachádza na 

parcele číslo č. 6749/1 v k.ú. Vinohrady a sú definované ako zastavané plochy a nádvoria. Súčasťou 

areálu školy sú parcely s číslom 6750/1, 6749/4 a 6749/3, na ktorých sa nachádza školské ihrisko a 

ostatné plochy. 

Činnosti zahŕňajúce stavebný dozor: 

- vykonávajúca dozornú, resp. kontrolnú činnosť pri uskutočňovaní stavieb, 

- odborne spôsobilá fyzická osoba, ktorá musí mať oprávnenie na výkon tejto činnosti podľa 

osobitných predpisov a je zapísaná v registri odborne spôsobilých osôb, 

- sleduje spôsob a postup uskutočňovania stavby tak, aby sa zaručila bezpečnosť a ochrana zdravia 

pri práci, riadna inštalácia a prevádzka technického vybavenia na stavbe, odborné ukladanie 

stavebných výrobkov a hmôt, vhodnosť ich použitia a odborné ukladanie strojov a zariadení;  

- sleduje a kontroluje vedenie stavebného denníka, 

- zodpovedá za súlad priestorovej polohy s dokumentáciou stavby, za dodržanie všeobecných 

technických požiadaviek na výstavbu a spoluzodpovedá za dodržanie podmienok rozhodnutí vydaných 

na uskutočnenie stavby, najmä územného rozhodnutia a stavebného povolenia, 

- vplýva na odstránenie závad, ktoré na stavbe zistil; ak nemožno závady odstrániť v rámci výkonu 

stavebného dozoru, bezodkladne ich oznámi stavebnému úradu, 

- sleduje dodržanie všeobecných technických požiadaviek na výstavbu, 

- vykonáva priebežnú kontrolu (hlavne tých častí diela, ktoré sa v ďalšom postupe zakryjú alebo sa 

stanú neprístupnými), 

preberá práce a kontroluje odstraňovania chýb a nedorobkov zistených pri preberaní, 

- sleduje, či sa vykonávajú predpísané skúšky materiálov, konštrukcií a prác, 

- zastupuje investora tak, aby celkové náklady stavby neprekročili schválený rozpočet, nepredlžovala 

sa lehota výstavby a nezhoršovali sa parametre stavby, 

- kontroluje vecnú a cenovú správnosť oceňovaných podkladov a platobných dokladov a ich súlad s 

podmienkami zmlúv, 

- koordinuje prípravu podkladov na odovzdanie a prevzatie dokončenej stavby, 

- zúčastňuje sa na kolaudačnom konaní  a dozerá na odstránenie kolaudačných chýb, vád  

a nedorobkov. 

 

4.     Predpokladané cena bez DPH: 787,58 €      

 

5.     Miesto a lehota na predkladanie ponúk  
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5.1.    Ponuku predkladajte mailom: marta.lalikova@banm.sk 

Ako predmet správy treba uviesť ,,Stavebno-technický dozor: Rekonštrukcia 

a nadstavba ZŠ Jeséniova 54, Bratislava. 

5.2.     Lehota na predloženie ponuky: 06.04.2017  do 14:00 hod         

5.3      Platnosť ponuky: Apríl 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: ZŠ Jeséniova 54, Bratislava 

Lehota plnenia: do ukončenia kolaudačného konania a ukončenia dozoru na  

odstránenie kolaudačných chýb, vád a nedorobkov.                   

                    

8. Cena a spôsob určenia ceny: 

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

         celku a za službu: 

         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:    

   Fotokópiu aktuálneho dokladu o zápise do registra odborne spôsobilých osôb.  

 

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.  
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Prílohy: Zmluva na výkon stavebného dozoru pri realizácii stavby Objednávateľa.  

 

 

 

            JUDr. Jaroslav Matovič, v. r. 

Oddelenie investícii a verejného obstarávania 

 


