
1

Ing. Peter PLUNÁR – PPP, s.r.o.
Černyševského 26 ,
850 01 Bratislava

Váš list/zo dňa Naše číslo Vybavuje/Linka Bratislava
MATJ 6840/2017 JUDr.  Jaroslav Matovič 25.5.2017

VEC: Výzva na predkladanie ponúk – prieskum trhu..

Z pozície verejného obstarávateľa, Vás vyzývam na predloženie ponuky v rámci realizovaného
prieskumu trhu, na zadanie zákazky postupom verejného obstarávania – priamym rokovacím konaním a
v súlade s § 81 písm. b) bod 3  zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v platnom znení.

 Zdôvodnenie priameho rokovacieho konania:
Dodávateľ dodal odberateľovi projektovú dokumentáciu s názvom  Zóna regulovaného parkovania
Račianská- Vajnorská“ vypracovanú dňa 15.08.2012 spoločnosťou PROKOS, s.r.o., Černyševského 26,
851 01  Bratislava, zodpovedným projektantom Ing. Vladimírom Májekom a projektantom Ing. Petrom
Plunárom. Projektová dokumentácia bude aktualizovaná k mesiacu máj 2017 pre realizáciu zvislého a
vodorovného značenia v navrhovanej Zóne regulovaného parkovania v oblasti Mestská časť Bratislava -
Nové mesto s rozdelením na lokality:
Lokalita A: Vajnorská – Jarošova - Račianska - Legionárska – Krížna
Lokalita B: Račianska – Smikova – Pionierska – Smrečianska- Šancová
Lokalita C: Vajnorská – Zátišie – Račianska - Jarošova
Lokalita D: Vajnorská – Junácka – Bajkalská.
Nakoľko ide o dielo / Tvorivá myšlienka vyjadrená zmyslami vo vnímateľnej podobe viď.
autorský zákon./ je verejný obstarávateľ  povinný postupovať v súlade s ustanovením  § 81
písm. b) bod 3  zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní.

Preukázanie splnenia podmienky podľa § 81 písm. b) bod 3  zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstarávaní:
ide o výhradné práva a za predpokladu, že neexistuje žiadna primeraná alternatíva alebo náhrada a
chýbajúca hospodárska súťaž nie je výsledkom umelého zúženia parametrov verejného obstarávania,
Aktualizácia projektovej dokumentácie -Zóny Regulovaného parkovania

Identifikačné údaje verejného obstarávateľa:
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Názov organizácie:  Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
Sídlo organizácie:  Junácka č. 1, 832 91 Bratislava 3
Zastúpená: Mgr. Rudolf Kusý - starosta
IČO: 00 603 317
DIČ: 2020887385
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
Číslo účtu: 1800347007/5600
URL: www.banm.sk

Opis predmetu zákazky: Aktualizácia projektovej dokumentácie -Zóny Regulovaného parkovania
Cieľom zadania je aktualizovať projektovú dokumentáciu s názvom „Zóna regulovaného parkovania
Račianská- Vajnorská“ vypracovanú dňa 15.08.2012 spoločnosťou PROKOS, s.r.o., Černyševského 26,
851 01  Bratislava, zodpovedným projektantom Ing. Vladimírom Májekom a projektantom Ing. Petrom
Plunárom. Projektová dokumentácia bude aktualizovaná k mesiacu máj 2017 pre realizáciu zvislého a
vodorovného značenia v navrhovanej Zóne regulovaného parkovania v oblasti Mestská časť Bratislava -
Nové mesto s rozdelením na lokality:

Lokalita A: Vajnorská – Jarošova - Račianska - Legionárska – Krížna

Lokalita B: Račianska – Smikova – Pionierska – Smrečianska- Šancová

Lokalita C: Vajnorská – Zátišie – Račianska - Jarošova

Lokalita D: Vajnorská – Junácka – Bajkalská.

Aktualizovať sa budú všetky uvedené lokality projektu, odovzdávať sa však budú jednotlivo na základe
objednávky.

Projektová dokumentácia musí byť vypracovaná v 6-tich paré v tlačenej forme a 1 x na CD nosiči vo
formáte dwg a pdf, sprievodné a technické správy v programe Word, položkové rozpočty v programe
Excel.

Predpokladaná hodnota zákazky:  11.667,- €- EUR bez DPH.
Na základe vyššie uvedeného Vás žiadame o vypracovanie cenovej ponuky, ktorá bude zohľadňovať
všetky náklady spojené s realizáciou predmetu zmluvy.
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Vyhotovenie ponuky:
Ponuka musí byť vyhotovená v písomnej forme, ktorá zabezpečí trvalé zachytenie jej obsahu. Ponuka
musí byť vyhotovená nezmazateľným atramentom, rukopisom, písacím strojom alebo tlačiarenským
výstupným zariadením výpočtovej techniky, ktorej obsah je pre fyzickú osobu čitateľný.
Uchádzač je pred predložením svojej ponuky povinný vziať do úvahy všetko, čo je nevyhnutné na úplné
a riadne plnenie zmluvy, pričom do svojich cien zahrnie náklady spojené s plnením predmetu zákazky
a to najmä:

- dopravné náklady,
- náklady na obstaranie dokumentov súvisiacich s predmetom zákazky, ak takéto dokumenty

požaduje verejný obstarávateľ,
- všetky ďalšie náklady, ktoré sa môžu vyskytnúť v súvislosti s plnením predmetu zmluvy.

Spôsob určenia ceny:
1. Cena za dodaný predmet zákazky musí byť stanovená v zmysle zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o
cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č.87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR
SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.
2. Ak je uchádzač platcom dane z pridanej hodnoty (ďalej len“ DPH“), navrhovanú zmluvnú cenu
uvedie v zložení:
- navrhovaná zmluvná cena za celý predmet zákazky v € bez DPH,
- sadzba DPH v % a vyčíslená hodnota DPH v €,
- navrhovaná zmluvná cena za celý predmet zákazky  v € s DPH.
3. Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom v €. Na skutočnosť,
že nie je platcom DPH upozorní.
4. Cena uvedená v  Zmluve o dielo musí obsahovať cenu za predmet zákazky v zložení podľa bodu
2, vrátane ostatných odvodov vo výške platnej ku dňu vyhlásenia postupu verejného obstarávania.

Predkladanie ponúk
Označenie obalov ponúk:
Uchádzač vloží ponuku do samostatného obalu. Obal musí byť uzatvorený.
Vonkajší obal ponuky musí obsahovať nasledovné údaje:
Ø adresu doručenia,
Ø adresu uchádzača (Uveďte názov alebo obchodné meno a adresu sídla alebo miesta podnikania, v

prípade predkladania ponuky skupinou dodávateľov, uvedú sa obchodné mená a adresy sídiel
alebo miest podnikania všetkých členov skupiny),

označenie - heslo: Aktualizácia projektovej dokumentácie -Zóny Regulovaného parkovania

Miesto a lehota predkladania ponúk:

Ponuku  je potrebné doručiť na adresu osobne alebo poštou:
Pri osobnom doručení ponuku doručte na adresu:

Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
Junácka č. 1
Podateľňa
832 91 Bratislava 3
Slovenská republika
Pracovný čas: 8:00 – 15:00 hod. (pondelok - piatok)
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Pri doručení poštou ponuku doručte na adresu:
Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
Junácka č. 1
832 91 Bratislava 3
Slovenská republika

Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňom: 5.6.2017 11:00 hod.

S pozdravom

JUDr. Jaroslav Matovič


