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Vec 

Zadanie zákazky ,,Rekonštrukcia vykurovania na ZŠ Kalinčiakova,, zákazka s nízkou hodnotou 

podľa § 117  Zákona č. 345/2015 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. 

345/2018 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. Jánošíkova 

Alena 

              

 02/49 253 209, 0904 523 380 

alena.janosikova@banm.sk  

 

 

       

       2.    Typ zmluvy:  Zákazka na stavebné práce, ZoD 

mailto:alena.janosikova@banm.sk
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3.     Opis  predmetu zákazky:         

        Predmetom zákazky je rekonštrukcia a čiastočná výmena vykurovacieho systému v ZŠ Kalinčiakova   

        v Bratislave, zavedenie merania a regulácie, rekonštrukcia vzduchotechnického zariadenia a čiastočná              

        rekonštrukcia výmenníkovej stanice tepla.  

 

         Vykurovací systém: Pre objekt je navrhnuté teplovodné klasické dvoj trubkové vykurovanie   

        s núteným obehom s tepelným spádom 80/60°C pre všetky vykurovacie vetvy. Všetky rozvodné  

        systémy vykurovania pre takto naprojektovaný vykurovací systém, sú napojené na jestvujúcu  

        odovzdávaciu stanicu tepla, dopojené na rozdeľovač a zberač  v miestnosti strojovne. Táto  

        odovzdávacia stanica tepla, slúži ako zdroj tepla pre riešený stavebný objekt, ako aj pre pridružený  

        stavebný objekt. Teplá voda pre zdravotno-technické inštalácie je pripravovaná centrálne a jedinou  

        zmenou na tomto systéme je vyhotovenie nového prepojenia medzi stavebnými objektami SO.01  

        a SO.02 a to pred izolovaným potrubím pre zdravo technické inštalácie. Spôsob vykurovania je  

        navrhnutý podľa charakteru a účelu jednotlivých miestností, pričom je zachovaný pôvodný systém  

        vykurovania a to v značnej časti aj trasovanie potrubí. 

        V jestvujúcej odovzdávacej stanici tepla sa demontuje obehové čerpadlo (vrátane zálohy) a nahradí sa  

        novými obehovými čerpadlami pre každú vetvu samostatne, pričom sa osadí medzi nové uzatváracie  

        klapky DN 80. Toto všetko sa zrealizuje nad rozdeľovačom v technickej miestnosti, pričom čerpadlo sa  

        namontuje do prívodného potrubia. Vo výmenníkovej stanici sa navyše osadia aj dve expanzné  

        nádoby o objeme 2x300 l. Ich osadenie bude podľa vhodného miesta a napojenie bude na spätnú  

        vetvu.  

        Pred tri ohrievače VZT jednotky sa osadia nové obehové čerpadlá, ktoré zabezpečia cirkuláciu cez  

        ohrievač , pričom regulácia a MaR ostáva pôvodne zachované. 

    Systém pre vykurovanie stavebného objektu je prevedený tak, že z hlavných stúpačiek, sú prevedené  

    odbočky pre jednotlivé vykurovacie telesá, pričom vertikálny rozvodný systém je vedený v trasách  

    určených k tomuto účelu. Hlavný horizontálny rozvod  je vedený pod stropom najnižšieho podlažia. 

        Meranie dodaného tepla je situované v priestoroch OST. 

        Všetky vykurovacie okruhy majú ekvitermickú reguláciu cez trojcestný ventil a obehové čerpadlo  

        osadené pri zdroji tepla, (nie je predmetom projektovej dokumentácie). Na jednotlivých hlavných  

        odbočeniach vykurovacej vetvy, sú osadené regulátory diferenčného tlaku na spiatočnom potrubí,  

        spolu s partnerským ručným regulačným ventilom na prívodnom potrubí. Osadenie sa prevedie podľa  

        predpisov výrobcu s patričnou armatúrovou výbavou a nastavením podľa zvislých schém. 

        Všetky rozvody a zariadenia pre systém VZT, sú vyňaté z tejto rekonštrukcie a neuvažuje sa so   

        žiadnou zmenou a teda ostávajú v pôvodnom stave bez akýchkoľvek zásahov. 

    Jestvujúci vykurovací systém (potrubná časť) sa demontuje v nevyhnutnom rozsahu, od strojovne až  

    po koncové vykurovacie prvky a to vrátane nich. Radiátory sa iba prepláchnu a osadia na pôvodné   

    miesto. Keďže sa do vykurovacieho systému implementuje logická zostava regulácie, túto je   

    nevyhnutné integrovať s použitím riadenia na reguláciu vykurovacích telies, ktorá zabezpečí zníženie  

    výkonu dodávaného tepla cez vykurovacie telesá v každej definovanej zóne. Pri tomto systéme sa            
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uvažuje s garanciou výdrže batérie na dobu presahujúcu 5 rokov prevádzky (v prípade potreby je  

dodávateľ povinný bezodkladne vymeniť batérie aby vykurovanie ostalo plne funkčné). Táto integrácia    

do riadiaceho systému zabezpečí reguláciu všetkých vykurovacích telies v danej zóne.  

 

Potreba tepla a spotreba tepla: Keďže v tejto fáze nedochádza k objemovému navýšeniu a ani zníženiu 

vykurovaných priestorov, potreba a spotreba tepla ostáva v pôvodných hodnotách.  

V skutočnosti sa jedná o výmenu rozvodov tepla a koncových vykurovacích prvkov. 

 

Teplotechnické parametre: Teplotechnické parametre stavebného objektu ostávajú bezo zmien. 

  

Vykurovacie telesá, koncové prvky a regulácia: Pre klasické vykurovanie 80/60°C riešených 

priestorov sú momentálne osadené liatinové článkové vykurovacie telesá KALOR vo farebnom prevedení - 

biela, upevnené na špeciálnych držiakoch na stenách alebo kotvené do podlahy podľa miestnych 

podmienok.  Radiátory na najvyšších podlažiach sú opatrené odvzdušňovacími ventilkami a sú zaregulované 

na prívodnej armatúre do vykurovacieho telesa.  

Na prívode do vykurovacieho telesa je osadený ručný ventil s nastavením sekundárnej regulácie. Na 

tento ventil je osadená elektronická regulačná hlavica napr. s príslušenstvom, ktoré tvorí antivandal kryt, 

slúžiaci proti neodbornej spätnej demontáži. Táto zabezpečí cez nadradený systém MAR ovládanie 

zatekania vykurovacieho média do vykurovacieho telesa. Hlavica je napájaná cez batériu 3,6 V, čo je v jej 

dodávke. 

Na vratnom potrubí je vykurovacie teleso pripojené cez spojku HERZ typ RL-5 s možnosťou uzatvorenia 

a vypustenia. Táto spojka má tiež možnosť regulácie – je však naplno otvorená. 

Takto osadené vykurovacie telesá je možné odstaviť a repasovať bez narušenia chodu vykurovacej 

sústavy a to bez vypúšťania. 

Nadradený systém MaR tvorí zostava rádiom ovládaných zariadení. Táto regulácia pozostáva zo sústavy 

riadiacich modulov a batériových modulov. K tomuto všetkému je nutné pripočítať riadiaci SW obsahujúci 

kalendár, grafy a ďalšie funkcionality (napr. komunikácia s riadením vetracej jednotky ktorá je 

namontovaná v ZŠ). 

Počet a rozmiestnenie jednotlivých regulačných modulov je na dodávateľovi tejto regulácie pričom musí 

splniť nároky funkcionality, ktorá je nižšie uvedená funkcionalita systému je kritériom na výber dodávateľa.  

V neposlednom rade treba toto zariadenie nainštalovať a spojazdniť. 

Počet a rozmiestnenie jednotlivých sieťotvorných a regulačných modulov, je na dodávateľovi tejto 

regulácie tak, aby riadil individuálne všetky radiátory, aby mal možnosť dobudovať signalizáciu úrovne CO2 

v školských triedach a riadil vzduchotechniku podľa požiadaviek. 

 

Potrubie a armatúry: Hlavné rozvody potrubia sú vedené zo zdroja tepla, ktorým je jestvujúca 

odovzdávacia stanica tepla (bezo zmeny), umiestnená na najnižšom podlaží riešeného stavebného objektu. 

Potrubie je z oceľových trubiek bezošvých, spoje sú zvárané mimo spoje armatúr. Materiál potrubia 

11353.1.  Potrubie je upevnené na skupinových stropných závesoch. Uloženie potrubia je pružné, aby sa 
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hluk zo zdroja tepla, neprenášal do miestností. Napúšťanie potrubia je zo zdroja tepla upravenou vodou, 

odvzdušnenie na radiátoroch  a na stúpačkách.  Vypúšťanie potrubia je riešené na najnižšom bode 

stúpačiek a pri zdroji tepla, odvzdušnenie na najvyšších bodoch rozvodu a vo vykurovacích telesách na 

koncoch vykurovacej vetvy. Na horizontálnom pripojení zvislých stupačiek, je osadená armatúrová zostava 

s regulátorom diferenčného tlaku HERZ typ 4002 a jeho partnerským ventilom HERZ typ GM, spolu 

s pridruženými armatúrami.  

 

Tepelné izolácie a nátery: Izolácia potrubia, je navrhnutá z tubusov  hrúbky 20 mm. Potrubie pod 

izoláciu bude natrené základnou farbou.  

 

Zdroj tepla: Odovzdávacia stanica tepla je nateraz bez akýchkoľvek zásahov. 

 

Skúšky vykurovacieho zariadenia: Skúšky je potrebné vykonať podľa STN EN 14336 a to nasledovne : 

 dilatačnú skúšku  pri teplote 90C po skúške vodotesnosti 

 vykurovaciu skúšku v dĺžke 72 hodín vo vykurovacej sezóne podľa dohody medzi dodávateľom a 

investorom. 

Cieľom procedúry uvedenej v tomto odseku je skontrolovať systém, jeho celkový stav a bezpečnosť skôr, 

ako sa uvedie do chodu. 

 

Stav systému: Musí sa preveriť, či sa inštalácia uskutočnila v súlade s normou STN EN 12828, odsekom 4.5. 

Kontrolné prehliadky sa musia uskutočniť počas montáže a kompletizácie, aby sa tak zabezpečili:               

- zhoda medzi realizáciou všetkých zariadení systému s projektom, výkresovou dokumentáciou 

a špecifikáciami a kde je to možné, aj s návodom od výrobcu; 

- dodržanie vhodných postupov montáže; 

- dodržanie všetkých noriem súvisiacich s montážou; 

- dostupnosť zásobovania palivom a vhodná inštalácia na odvod spalín. 

Skúška vodotesnosti: Vykurovací systém musí byť vodotesný a preto sa musí uskutočniť skúška 

vodotesnosti. Môže sa zrealizovať nezávisle, alebo skombinovať skúška vodotesnosti s tlakovou skúškou. 

Tlaková skúška: Vykurovací systém musí prejsť tlakovou skúškou , pri tlaku, ktorý je minimálne o 30 % 

väčší, ako je projektovaný prevádzkový tlak, v primeranej dĺžke trvania, minimálne však počas 2 hodín.  

Všetky vyžadované skúšky sú zahrnuté v cene diela v rátane dokladov ktoré vyžaduje dodávateľ tepla. 

 

Prepláchnutie a čistenie systému: systém sa musí vyčistiť a prepláchnuť čo je zahrnuté v cene diela. 

  

Napúšťanie a odvzdušnenie systému: Systém sa musí napustiť vodou požadovanej kvality 

a odvzdušniť čo je zahrnuté v cene diela. Keď sa systém napustí, odpojenie zariadenie zo zdroja vody, cez 

ktoré sa priviedla voda do systému, sa musí uskutočniť v súlade s požiadavkami uvedenými v EN 1717. 

Prevádzkový tlak systému sa nesmie zväčšiť, ani keď sa napúšťa z vysokotlakového zdroja. 
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Uvedenie systému do chodu 

Musí sa potvrdiť, že: 

- vykurovací systém zabezpečí požadované teplo; 

- čerpadlá sú schopné prevádzky; 

- všetky zariadenia systému sú schopné zabezpečiť prenos tepla. 

 

Vyváženie/vyregulovanie prietokov vody: Prietoky vody sa musia vyregulovať/vyvážiť podľa požiadaviek 

projektu. 

Nastavenie riadiacich prvkov: Všetky regulačné prvky sa musia nastaviť podľa návodov od výrobcu 

a projektovej dokumentácie.  

 

Minimálne požiadavky na riadiaci systém: Požadujeme  systém centrálneho riadenia a 

monitoringu procesov vykurovania s technickým riešením možnosti prístupu k jednotlivým riadiacim 

a meracím prvkom v rámci existujúcej siete ethernet a rádiovým prenosom dát pre všetky koncové 

zariadenia vo vnútri jednotlivých objektov. 

       Požadovanou vlastnosťou systému je možnosť použitia aspoň 230 zariadení v sieti s 

minimálnym dosahom v  prostredí školy (50m). Pri využití rádiového prenosu dát požadujeme, aby 

boli využívané zariadenia a frekvenčné pásma v rozsahu pre voľné využitie bez nároku na licenčné 

povolenia a ďalšie poplatky. Požadujeme systém s inštaláciou a beh riadiaceho softwéru na  dodanej 

centrálnej riadiacej jednotke -  vlastnenej objednávateľom, skladovanie dát mimo zariadení 

objednávateľa nie je akceptované.  

  

Núdzové stavy:  Cieľom zabezpečenia činnosti systému vykurovania v núdzovej situácii – napr.  

technický výpadok  centrálnej riadiacej jednotky, prerušenie komunikačných kanálov a pod. 

požadujeme aby systém riadenia zabezpečil  lokálnu autonómnu a automatickú činnosť - riadenie 

jednotlivých prvkov vykurovania vrátane regulácie ich činnosti podľa želanej teploty ohrievaného 

prostredia po celú dobu až do odstránenia technického výpadku riadiaceho systému. Aby v 

núdzovom stave regulátory teplovodných radiátorov zabezpečili autonómnu a automatickú reguláciu 

teploty priestoru  podľa autonómneho týždňového programu vrátane ochrany proti zamrznutiu. Aby 

systém  správne a plnohodnotne  zabezpečoval všetky požadované funkcionality  aj bez funkčného 

prístupu na  internet, aby systém zaslal informáciu o núdzovom stave na minimálne 5  zadaných e-

mailových adries.  

Nutnou vlastnosťou systému riadenia je nepretržitý záznam hodnôt všetkých  regulovaných a 

monitorovaných teplôt a stavu regulovaných zariadení s grafickou vizualizáciou dát. Stavom 

regulovaných zariadení sa rozumie:  

- % otvorenia ventilu radiátorovej hlavice a chod  radiátora 

- porucha teplovodných agregátov 
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- porucha radiátorových hlavíc – vrátane vybitia batérií  

- analýzy zaznamenávaných hodnôt a stavov zariadení v ľubovoľnom časovom rozsahu podľa výberu 

obsluhujúceho operátora v minimálne v hodinovom kroku. Prehliadanie grafického záznamu umožní 

operátorovi analyzovať ľubovoľný časový interval záznamu 

- minimálna požadovaná dĺžka záznamu všetkých zaznamenávaných parametrov v databáze je 24 

mesiacov 

Systém riadenia určí spotrebu  energie pre každú zónu a sumárne pre celý systém vykurovania za 

užívateľom vybraný časový interval. 

 

Analýza  činnosti používateľov: Požadujeme možnosť  analýzy/sledovania aktivity jednotlivých 

užívateľov systému formou záznamu v databáze systému riadenia.  Je požadovaný systém záznamu  

každého vstupu jednotlivých užívateľov  do systému a uskutočnených zmien vykurovacieho 

kalendára. Záznam musí obsahovať  informáciu o čase, vykonaných zmenách nastavení parametrov 

systému riadenia a sieťovej adrese miesta prístupu s možnosťou uloženia do PDF. Požadujeme 

odpočet merania spotreby tepla z existujúceho centrálneho merača tepla. Určenie spotreby 

vykurovacieho zariadenia výpočtom musí  vychádzať zo záznamu skutočnej doby prevádzky a 

jednotkovej spotreby daného zariadenia  Kalendár: umožňuje nastavovanie želanej teploty vo 

vykurovacích zónach v týždňových periódach. Grafy: umožňuje sledovať grafický priebeh meraných 

a regulovaných hodnôt v užívateľom vybranom časovom intervale  Riadenia vetrania: systém musí 

mať možnosť neskoršej montáže riadenia jednotlivých vetracích zón podľa úrovne CO2 v meraných 

priestoroch, maximálnu prípustnú úroveň CO2 nastavuje užívateľ. 

  

Termostatická batériová rádiovo ovládaná radiátorová hlavica: 

Individuálne riadená rádiová hlavica  teplovodného radiátora  bez nutnosti realizácie prác spojených s 

elektrickým káblovým rozvodom . Hlavica meria teplotu vykurovaného priestoru. Hlavica musí zabezpečiť 

zníženie vykurovacieho výkonu každého radiátora na  maximálne 30% nominálneho výkonu v prípade 

otvorenia okna v danom priestore na dobu dlhšiu ako 3 minúty. Pri redukcii vykurovacieho výkonu musí 

hlavica zabezpečiť  ochranu radiátora a systému vykurovania proti zamrznutiu. Hlavica musí zabezpečiť 

autonómnu činnosť radiátora v prípade zlyhania celého, alebo časti centrálneho riadiaceho systému 

(kúrenie podľa posledného platného kalendára) Hlavica musí zabezpečiť ochranu ventilu pred zanesením 

vodným kameňom počas nečinnosti vykurovania. Nutnou podmienkou je automatická funkcia chodu hlavice 

minimálne 1x za 14 dní tak, aby teplovodný ventil radiátora  bol otvorený/zatvorený v celej aktívnej dĺžke 

jeho regulačného chodu. Požadovaná garantovaná výdrž napájacích batérii musí dosiahnuť minimálne 5  

vykurovacích  sezón.  Súčasťou hlavice musí byť  účinné mechanické zabezpečenie radiátorových 

regulátorov vrátane batérii pred  manipuláciou neoprávnených osôb, najmä  demontáže alebo pootočenia 

majúce za následok  zníženie účinnosti resp. znefunkčnenie regulácie. Mechanické zabezpečenie hlavice 

vrátane krytu batérií môže byť snímateľné iba za použitia špeciálnych prostriedkov (kľúčov, náradia), ktoré 

nie sú bežne predávanými v obchodnej sieti.  
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Časové hľadisko: V roku 2020 plánujeme realizovať nutné opravy vo výmenníkovej stanici počas krátkej 

odstávky vykurovacieho systému ktoré vieme naplánovať pri koordinácii so školou. Ostatné časti plánujeme 

realizovať po vykurovacej sezóne. Je však nutné jednotlivé práce koordinovať s vyučovacím procesom 

školy. Termín ukončenia prác je do 30.7.2021 

 

 ►  Obhliadku objektu odporúčame z dôvodu upresnenia rekonštrukcie a čiastočnej výmeny   

       vykurovacieho systému  ◄ 

          

 

        Súčasťou výzvy sú prílohy: 

 Projektová dokumentácia, pokiaľ bude projektová dokumentácia resp. výkaz výmer 

odkazovať na konkrétneho výrobcu a výrobok, verejný obstarávateľ pripúšťa použitie 

ekvivalentu, pričom ponúkaný ekvivalent musí spĺňať najmä požiadavky na rovnaké 

rozmerové, materiálové, architektonické, stavebnotechnické vlastnosti, tepelnú a chemickú 

odolnosť, statické, požiarne, hygienické, konštrukčné a farebné vlastnosti, ktoré sú 

špecifikované vo Výkaze výmer a v PD.   

 Výkaz výmer  

 Návrh Zmluvy o dielo, pričom podmienky v nej uvedené považuje verejný obstarávateľ za 

nemenné s výnimkou zmien vo formálnych náležitostiach zmluvy a takých zmien, ktoré by 

pozíciu verejného obstarávateľa oproti úspešnému uchádzačovi zvýhodňovali (išli by v 

neprospech úspešného uchádzač).   

 

 

4.     Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH: 176 647,17 €    

 Finančné krytie zákazky je z rozpočtu mestskej časti Bratislava - Nové Mesto a zo štátneho rozpočtu    

 Slovenskej republiky.   

 

 

5.     Miesto a lehota na predkladanie ponúk  

5.1 Ponuku predkladajte mailom: jana.homolova@banm.sk              

5.2 Ako predmet správy treba uviesť ,,Vykurovanie ZŠ Kalinčiakova,, 

            Kontaktná osoba: Ing. arch. Alena Jánošíková  

            Termín obhliadky: je možné dohodnúť si na emailovej adrese: alena.janosikova@banm.sk,  

                                       alebo na mob. č.: 0904 523 380 

            Miesto obhliadky: Budova ZŠ Kalinčiakova č.12, Bratislava – Nové Mesto 

5.3 Lehota na predloženie ponuky: 11.11. 2020 do 10:00 hod. 

5.4 Platnosť ponuky: ponuky zostávajú platné počas lehoty viazanosti ponúk do 8/2022  

5.5 Cenové ponuky predkladať v štátnom jazyku - Slovenčina                     

mailto:jana.homolova@banm.sk
mailto:alena.janosikova@banm.sk
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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. Podmienky účasti : 

7.1. Uchádzač musí spĺňať podmienku účasti týkajúcu sa technickej a odbornej spôsobilosti podľa 

§34 ods. 1 písm. g) ZVO, a to predložením údajov o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej 

kvalifikácií osôb určených na plnenie zmluvy alebo riadiacich zamestnancov. Požaduje sa predložiť 

údaje o odbornej kvalifikácii osôb, ktoré budú zodpovedné za realizáciu stavebných prác a budú 

určené na plnenie zmluvy.  

 

         Minimálna úroveň: 

Minimálne jedna osoba s odbornou spôsobilosťou na opravu, rekonštrukciu a montáž vyhradeného 

technického zariadenia tlakového v zmysle § 18 ods. 1 písm. d) vyhlášky č. 508/2009 Z. z. 

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti 

na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, 

elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za 

vyhradené technické zariadenia resp. ekvivalentnú odbornú spôsobilosť podľa právnych predpisov 

platných v mieste sídla/adresy tejto osoby. 

 Uchádzač alebo záujemca môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti 

využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade 

musí uchádzač  verejnému obstarávateľovi  preukázať, že pri plnení zmluvy bude skutočne používať 

kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej 

spôsobilosti. Skutočnosť podľa druhej vety preukazuje záujemca  písomnou zmluvou uzavretou s 

osobou, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť 

alebo odbornú spôsobilosť. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne svoje 

kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na 

preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, musí preukázať splnenie podmienok 

účasti týkajúce sa osobného postavenia a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 

ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7; oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce, alebo 

poskytovať službu preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky , na ktorú boli kapacity 

záujemcovi alebo uchádzačovi poskytnuté.  

7.2. Predloží minimálne 2 referencie o tom, že  uskutočnil stavebné práce rovnakého alebo 

podobného charakteru ako je predmet zákazky za predchádzajúcich 5 rokov, t. j. 5 rokov spätne od 

uverejnenia Výzvy, v hodnote bez DPH minimálne dosahujúcej predpokladanú hodnotu zákazky.   

 

8. Miesto a lehota  plnenia: 
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Miesto plnenia  zákazky: Budova Základnej školy Kalinčiakova č.12, Bratislava – Nové Mesto 

Lehota plnenia: na základe ZoD 

                                        

9. Cena a spôsob určenia ceny: 

cena  za predmet zákazky musí zahŕňať všetky náklady  spojené s predmetom zákazky  vrátane 

dopravy ako celku. 

 

         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. 

 

10.  Uchádzač v rámci svojej ponuky: 

 predloží oprávnenie na podnikanie v predmete zákazky 

 predloží svoje identifikačné údaje (názov, adresu sídla a IČO) za účelom overenia tejto 

skutočnosti v príslušných registroch 

 kompletne ocenený výkaz výmer vo formáte .pdf a .xls/.xlsx korešpondujúci s návrhom na 

plnenie kritérií. Pokiaľ bude uchádzač  navrhovať ekvivalentný výrobok, priloží k necenenému 

výkazu aj opis predmetnej zmeny , kde  preukáže splnenie jeho vlastností opísaných 

v projektovej dokumentácii a vo výkaze výmer.  Tento dokument musí byť podpísaný 

štatutárnym zástupcom alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača.  

 dokumenty, ktorými uchádzač alebo skupina uchádzačov preukazuje splnenie podmienok 

účasti týkajúcich sa osobného postavenia a technickej/odbornej spôsobilosti podľa bodu 7 

Výzvy, 

 zoznam subdodávateľov (ak existujú), s uvedením ich identifikačných údajov, predmetu 

subdodávky a údajov o osobe oprávnenej konať za každého subdodávateľa v rozsahu meno 

a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia, resp. čestné vyhlásenie o nevyužití 

subdodávateľov. V prípade, že uchádzač nebude využívať subdodávateľov – čestné 

prehlásenie o nevyužití subdodávateľov 

 predloží podpísaný Návrh Zmluvy o dielo, čo  bude verejný obstarávateľ považovať za súhlas 

s podmienkami v nej uvedenými. 

 

11. Doplnenie, zmena a odvolanie ponuky :  

         Uchádzač môže predloženú ponuku doplniť, zmeniť alebo odvolať do uplynutia lehoty na 

predkladanie ponúk. 
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12. Náklady na ponuku:  

          Všetky výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez akéhokoľvek 

finančného alebo iného nároku voči verejnému obstarávateľovi a to aj v prípade, že verejný 

obstarávateľ neprijme ani jednu z predložených ponúk alebo zruší postup zadávania zákazky. 

 

13. Variantné riešenia 

Neumožňuje sa predkladať variantné riešenie. Ak súčasťou ponuky bude aj variantné riešenie, 

nebude zaradené do vyhodnotenia a bude sa naň hľadieť, akoby nebolo predložené. Vyhodnotené 

budú iba požadované riešenia. 

 

14. Hodnotenie ponúk:  

Kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia celková cena za predmet zákazky v EUR s DPH, 

zaokrúhlená na dve desatinné miesta. Víťazom sa stane uchádzač, ktorého cena  je najnižšia zo 

všetkých predložených ponúk zadávanej zákazky. Verejný obstarávateľ po uplynutí lehoty na 

predkladanie ponúk vyhodnotí splnenie podmienok účasti a požiadaviek na predmet zákazky u 

uchádzača, ktorý sa umiestnil na prvom mieste v poradí, z hľadiska uplatnenia kritérií na 

vyhodnotenie ponúk. V prípade, ak ponuka uchádzača, ktorý sa umiestnil na prvom mieste nebude 

spĺňať požiadavky verejného obstarávateľa, pristúpi k vyhodnoteniu ponuky uchádzača, ktorý sa 

umiestnil v poradí na nasledujúcom mieste. 

 

15. Prijatie ponuky a uzatvorenie zmluvy: 

         Verejný obstarávateľ prijme ponuku uchádzača s najnižšou celkovou cenou v EUR s DPH za celý 

predmet zákazky. Ostatní uchádzači budú v predmete zákazky neúspešní. Najneskôr v deň podpisu 

zmluvy úspešný uchádzač predloží doklad o platnej poistnej zmluve v minimálnom rozsahu  poistenia 

zodpovednosti tretej osoby-poistenie objektívnej zodpovednosti voči tretej strane za ublíženie na 

zdraví (alebo usmrtenie) alebo za poškodenie majetku tretej osoby, poistenia proti poškodeniu diela, 

s výškou poistného krytia min. vo výške diela s DPH, poistenie proti všetkým rizikám, ktoré je 

poistením proti strate alebo poškodeniu akéhokoľvek majetku dodaného na stavenisko zhotoviteľom 

alebo jeho subdodávateľom, s výškou poistného krytia min. vo výške ceny diela s DPH. Po 

vyhodnotení dokladov a dokumentov zašle verejný obstarávateľ úspešnému uchádzačovi výzvu na 

podpis zmluvy o dielo. Úspešný uchádzač bezodkladne, najneskôr však do 5 pracovných dní odo dňa 

doručenia výzvy na podpis zmluvy o dielo príde túto podpísať, vrátane príloh, na adresu verejného 

obstarávateľa uvedenú v bode 1 tejto výzvy.    

 

16. Podmienky zrušenia použitého postupu zadávania zákazky 

         Verejný obstarávateľ môže zrušiť použitý postup zadávania zákazky. Verejný obstarávateľ si 

vyhradzuje právo   zrušiť postup zadávania zákazky, ak cena za celý predmet zákazky bude vyššia 

ako predpokladaná hodnota zákazky. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje aj právo neuzatvoriť 
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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.  

 

 

 

 

 

 

                                                              –––––––––––––––––––––––––––––––––- 

                                                              Ing. Daša Effenbergerová, v. r. 

                                                                     Vedúca oddelenia investícií a verejného obstarávania 
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