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

V Bratislave 28.4.2020

Vec
Zadanie zákazky Územný plán zónv Horná Mlynská dolina - práce odborne spôsobilej osobv 
pre obstarávanie územnoplánovacei dokumentácie, 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 obstarávate!' 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:
Sídlo:
IČO:
DIČ:

Zastúpený:

Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 
Junácka 1, 832 91 Bratislava 
00 603 317 

2020887385
Mgr. Rudolf Kusý -  starosta

Bankové spojenie: 
Číslo účtu: 

Kontaktná osoba:

Príma banka Slovensko, a.s. 
1800347007/5600
Lukáč Peter Mgr, 702/4925 3 3 7 8

2. Typ zmluvy: služby -  zmluva o poskytovaní služieb



3. Opis predmetu zákazky:

Práce odborne spôsobilej osoby pre obstarávanie územnoplánovacej dokumentácie -  
Územného plánu zóny (ďalej len „ÚPN-Z") Horná Mlynská dolina v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. 
(stavebný zákon) v nižšie uvádzanom rozsahu požadovaných výkonov a v predpokladanej dĺžke trvania 
požadovaných výkonov 296 hodín.

Rozsah požadovaných výkonov, ich predpokladaná dĺžka trvania a predpokladaná cena za ne
na základe hodinovej sadzbv:

Hodinová sadzba za požadované výkony je stanovená vo výške 16,67 € bez DPH.
Výkon - zoznam výkonov priamo vyplýva z 
požiadaviek zákona č. 50/1976 Zb. (stavebný 
zákon)

Predpokladaná 
dĺžka trvania 
výkonu v hod.

Navrhovaná cena 
výkonu v € bez DPH

Zadanie ÚPN-Z - prerokovanie
Sprievodný list organizáciám, verejná vyhláška

VykonanéVyhodnotenie pripomienok organizácií a
jednotlivcov
Oznámenie o strategickom dokumente SEA podľa 
zákona č. 24/2006 Z. z. Zabezpečí MČ
Naštudovanie doteraz vypracovaných materiálov a 
dokladov

66

Pracovné rokovania k vybraným problémom 
(doprava, stav. povolenia)
Odstránenie rozporov, zapracovanie výsledkov 
zisťovacieho konania SEA podľa zákona č. 24/2006 
Z. z.
Príprava podkladov pre posúdenie Okú podľa § 20 
stavebného zákona
Predloženie Zadania na schválenie miestnemu 
zastupiteľstvu

Koncept riešenia Neobstaráva sa

Návrh riešenia
1. kvalitársky výbor - vstupný

198

2. kvalitársky výbor v rozpracovanosti
Výstupný kvalitársky výbor
Prevzatie dokumentácie, kontrola úplnosti po 
formálnej stránke (za správnosť ručí spracovateľ)
Sprievodný list organizáciám
Verejná vyhláška
Vyhodnotenie pripomienok organizácií a
jednotlivcov (podklad vyhotoví spracovateľ)
Dohoda s orgánmi štátnej správy
Prerokovanie nezohľadnených pripomienok
Správa o prerokovaní
Príprava podkladov pre posúdenie Okú

Schvaľovanie ÚPN-Z 32
Predloženie materiálu na miestne zastupiteľstvo
Zverejnenie záväzných častí
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Uloženie ÚPN-Z
Schvaľovacia doložka
Registračný list
Sprievodné listy

Čistopis
Prevzatie dokumentácie, kontrola úplnosti po 
formálnej stránke (za správnosť ručí spracovateľ)

Spolu hod. / € bez DPH 296

4. Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH: 4 934,32,- €

5. Miesto a lehota na predkladanie ponúk
5.1. Ponuku predkladajte mailom: iaroslav.matovic@banm.sk
Ako predmet správy treba uviesť,, Územný plán zóny Horná Mlynská dolina,,
5.2. Lehota na predloženie ponuky: 12.5.2020 do 10:00 hod
5.3 Platnosť ponuky: ponuky zostávajú platné počas lehoty viazanosti ponúk do 31.12.2020

6. Miesto a lehota plnenia:
Miesto plnenia zákazky: MČ Bratislava -  Nové Mesto
Lehota plnenia: v termíne do Priebežne podľa rozsahu požadovaných výkonov do ukončenia 

procesu obstarávania ÚPN-Z

7. Uchádzač v rámci svojej ponuky predloží:
Oprávnenie podnikať v predmete zákazky.

Verejný obstarávate!’ požaduje uviesť identifikačné údaje uchádzača: Názov, adresu sídla, IČO, 
za účelom overenia vyššie uvedenú skutočnosť v príslušných registroch

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
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9. Verejný obstarávate!' 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.

10. Hodnotenie ponúk:
Jediným kritériom na posúdenie predmetu zákazky je najnižšia cena s DPH. Víťazom sa stane 

uchádzač, ktorého cena je najnižšia zo všetkých predložených ponúk zadávanej zákazky

11. 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.

12. Hodnotenie ponúk:
Jediným kritériom na posúdenie predmetu zákazky je najnižšia cena s DPH. Víťazom sa stane 
uchádzač, ktorého cena je najnižšia zo všetkých predložených ponúk zadávanej zákazky.

JUDr. Jaroslav Matovič 

Útvar štrukturálnych fondov a verejného obstarávania
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