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                V Bratislave 02.03.2021 

                3226/2021/IVO/HOMJ 

 

 

 

 

 

Vec 

Zadanie zákazky „Vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie na realizáciu 

energetických opatrení v objektoch ZŠ Sibírska„ 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. Pavol Sulík   02/49 253 610 

pavol.sulik@banm.sk   

 

       

       2.    Typ zmluvy:  Zákazka na poskytnutie služby, Zmluva o dielo a Zmluva o poskytovaní inžinierskych   

                                     služieb  

mailto:pavol.sulik@banm.sk
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3.     Opis  predmetu zákazky:         

        Predmetom zákazky je vypracovanie ,,Realizačnej projektovej dokumentácie na realizáciu  

        energetických opatrení v objektoch ZŠ Sibírska,, v rozsahu projektu pre stavebné povolenie  

        a realizáciu stavieb vrátane položkového rozpočtu a výkazu výmer, pre objekty v areáli Základnej  

        školy na Sibírskej ulici č. 39, 831 02 Bratislava.  

        Objekt základnej školy (ZŠ) na Sibírskej ulici je umiestnený na pozemkoch registra ,,C,, parc. č.11820/ 

        28 vo výmere 8313 m2, ktorý je vo výlučnom vlastníctve objednávateľa (ďalej ako ,,miesto  

        realizácie,,). Projektová dokumentácia (ďalej len ,,PD,,) bude vypracovaná v rozsahu a obsahu podľa  

        ,,Sadzobníka pre navrhovanie ponukových cien projektových prác a inžinierskych činností, UNIKA  

        2020,,. 

             Obsahom PD bude aj posúdenie/zhodnotenie skutkového stavu miesta realizácie a navrhnutie  

        energetických opatrení v spolupráci so zástupcom investora, riaditeľkou školy a prevádzkovou    

        spoločnosťou. Za účelom projektového hodnotenia energetickej hospodárnosti budov v rozsahu  

        potrebnom na preukázanie splnenia podmienky na úsporu energie vypracovaných odborne spôsobilou  

        osobou v súlade so zákonom č. 555/2005 Z.z. o energetickej hospodárnosti budov v znení neskorších  

        prepisov a odborný výpočet predpokladaných energetických úspor porovnaním stavu pred a po  

        realizácií projektu (pozn.: odborný výpočet predpokladaných energetických úspor – odborný  

        energetický výpočet úspor). 

              Energetické opatrenia majú byť zamerané na OST a MaR s možnosťou diaľkového     

        ovládania, rozvody UK, kuchyňu, nájomné jednotky, bytové jednotky a vyhrievacie telesá  

        v mieste realizácie s vyregulovaním celého systému ústredného kúrenia.  

        Do energetických opatrení je možné zahrnúť/zapojiť aj obnoviteľné zdroje. 

               Položkový rozpočet stavby je previazaný s projektovou dokumentáciou stavby a všetky časti  

        projektovej dokumentácie stavby musia byť vo vzájomnom súlade (výkresová časť, textová časť –  

        technické správy a položkový rozpočet stavby), čo znamená, že všetky položky uvedené v položkovom  

        rozpočte stavby musia byť kvôli kontrole podložené vo výkresovej časti dokumentácie, resp. popísané  

        v textovej časti, a naopak. 

 

        Projektová dokumentácia na energetické opatrenia v ZŠ Sibírska sa odovzdáva v 6 ks   

        originál v tlačenej forme + elektronickú formu – výkresy v pdf aj dwg, správy vo worde a rozpočty  

        v exceli (Položkové rozpočty a ocenené výkazy výmer musia byť spracované nasledovne  - jednotkové  

        ceny musia byť zadané na 2 desatinné miesta, teda napr. 12,05 Eur. Pri stanovení celkovej ceny  

        položky je nutné prenásobiť množstvo, ktoré je zadané na tri desatinné miesta napr. 1,253 m2,  

        jednotkovou cenou. Bunky musia byť zaokrúhlené na 2 desatinné miesta). 

          

        ► Termín obhliadky v prípade potreby, po telefonickom dohovore minimálne 2 dni  

              vopred s kontaktnou osobou ◄ 
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         Súčasťou výzvy je príloha: 

 Návrh zmluvy o dielo a Zmluvy o poskytovaní inžinierskych služieb 

 

        Štruktúra cenovej ponuky: Celková cena za dielo podľa Zmluvy o dielo a Zmluvy o poskytovaní              

                                                   inžinierskych služieb a výzvy na predloženie cenovej ponuky 

RPD – ZŠ Sibírska  Cena v EUR bez DPH    Cena v EUR s DPH 

Dielo  - 70 %   

Inžinierska činnosť s výnimkou úkonov 
súvisiacich s kolaudačným konaním – 10 % 

  

Inžinierska činnosť - konkrétne úkony súvisiace 
s kolaudačným konaním – 5 % 

  

Autorský dozor – 10 %   

Spolupráca na VO, priebežne aj opakovane – 5 %   

                                                   Celková cena    

 

  

4.     Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH: 5 416,66 €    

 

5.     Miesto a lehota na predkladanie ponúk  

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

5.2 Ako predmet správy treba uviesť ,,ZŠ Sibírska – RPD  energetické opatrenia,, 

            Kontaktná osoba: Ing. Pavol Sulík (pavol.sulik@banm.sk, 02/49 253 610)   

            Termín obhliadky: Na základe vzájomnej telefonickej dohody s kontaktnou osobou minimálne  

                                      2 dni vopred  

            Miesto obhliadky: ZŠ a MŠ Sibírska 39, 831 02  Bratislava – Nové Mesto 

5.3 Lehota na predloženie ponuky: 18.03.2021 do 10:00 hod. 

5.4 Platnosť ponuky: ponuky zostávajú platné počas lehoty viazanosti ponúk do 31.12.2021 

           

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: Miestom odovzdania a prevzatia diela, záverečnej správy z autorského  

                                  dozoru je Miestny úrad mestskej časti Bratislava – Nové Mesto, Junácka č.1 

Lehota plnenia: na základe Zmluvy o dielo a Zmluvy o poskytovaní inžinierskych služieb                                                         

mailto:jana.homolova@banm.sk
mailto:pavol.sulik@banm.sk
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8. Cena a spôsob určenia ceny: 

Je výhradnou povinnosťou uchádzača, aby si dôsledne preštudoval túto výzvu a jej prílohy a iné 

dokumenty poskytnuté verejným obstarávateľom, ktoré môžu akýmkoľvek spôsobom ovplyvniť cenu 

a charakter ponuky alebo dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie služby. 

Navrhovaná cena musí byť stanovená podľa platných právnych predpisov. V prípade, že uchádzač 

bude úspešný, nebude akceptovaný žiadny nárok uchádzača na zmenu ponukovej ceny z dôvodu 

chýb a opomenutí jeho povinností. Cena musí obsahovať všetky náklady spojené s prácami na 

zákazke.         

         -    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. 

 

         Cena musí byť spracovaná v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších 

predpisov (ďalej len „zákon o cenách“), ako aj zákonom č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty 

v znení neskorších predpisov a ostatnými platnými predpismi. Všetky ceny požaduje verejný 

obstarávateľ uvádzať zaokrúhlené na 2 desatinné miesta, podľa matematických pravidiel.  

 

9.  Uchádzač v rámci svojej ponuky: 

 musí disponovať oprávnením na podnikanie v predmete zákazky, predloží kópie osvedčenia o 

odbornej spôsobilosti 

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

skutočnosti v príslušných registroch 

 predloží podpísaný Návrh Zmluvy o dielo a Zmluvy o poskytovaní inžinierskych služieb 

 

10.  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. 

 

11. Jazyk ponuky  

Ponuky, návrhy a ďalšie doklady a dokumenty vo verejnom obstarávaní sa predkladajú v štátnom 

jazyku. Ak je doklad alebo dokument vyhotovený v cudzom jazyku, predkladá sa spolu s jeho 

úradným prekladom do štátneho jazyka; to neplatí pre ponuky, návrhy, doklady a dokumenty 

vyhotovené v českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je úradný preklad do 

štátneho jazyka. 
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12. 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. 

 

13. 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. 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.    

 

14. 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 

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 

  


