
    MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-LAMAČ 

Malokarpatské nám. 9, 841 03 Bratislava 
  

 

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK 
podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
 
Identifikačné údaje verejného obstarávateľa 

1. Verejný obstarávateľ Názov: Mestská časť Bratislava-Lamač 
Adresa: Malokarpatské námestie 9, 841 03 
Bratislava 
Krajina: Slovenská republika 
Štatutárny zástupca: Ing. Lukáš Baňacký 
(starosta) 
IČO: 00603414 
DIČ: 2020919131 
Bankové spojenie: VÚB, a.s. 
IBAN: SK37 0200 0000 0000 0302 4032 

2. Kontaktná osoba Ing. arch. Eva Kutišová,  
poverená vedením RUR 

3. Kontaktná osoba pre verejné 
obstarávanie  
(meno, telefón, e-mail) 

 Ing. arch. Eva Kutišová, 
eva.kutisova@lamac.sk, +421 (2) 64 78 00 65 
 

 
Predmet zákazky 

4. Názov zákazky Rekonštrukcia centrálnej zóny Malokarpatské 

námestie – 3.etapa 

5. Druh zákazky 
(tovary/služby/stavebné práce/ 
potraviny): 

Stavebné práce 

6. Spoločný slovník obstarávania 
(CPV): 

45233262-3  
Stavebné práce na stavbe peších zón 

7. Stručný opis predmetu zákazky Predmetom rekonštrukcie je centrálna časť 

Malokarpatského námestia v mestskej časti 

Bratislava – Lamač, nachádzajúca sa na parcele 

493/1 v katastrálnom území Lamač. Súčasný 

stav riešenej časti námestia je nevyhovujúci. 

Pochôdznu vrstvu tvorí starý asfaltový koberec. 

Komunikačné prvky ako betónové schodisko 

a rampa sú zvetralé s narušeným ( erodovaným ) 

povrchom rovnako ako niektoré časti oporných 

murív. Rekonštrukciu a doplnenie si vyžadujú aj 

inžinierske siete a systém verejného osvetlenia. 

Hlavným zámerom rekonštrukcie je doplnenie 

a úprava komunikačných trás, výmena 

pochôdznej vrstvy – dlažby, doplnenie plochy 

námestia o prvky drobnej architektúry a 

doplnenie inžinierskych sietí. Celková plocha 

riešeného územia je 405,5 m2 
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Rekonštrukciu bude prebiehať po jednotlivých 

etapách. 

1. Vybúranie súčasnej pochôdznej a 
podkladovej vrstvy námestia, časti 
oporných múrov, schodiska a rampy 
a nadzemných častí inžinierskych sietí. 

2. Rekonštrukcia a doplnenie inžinierskych 
sietí podľa projektu. 

3. Príprava podkladových vrstiev novej 
dlažby, vybudovanie nových častí 
oporných múrov, rampy a schodiska. 

4. Pokládka novej dlažby, inštalácia 
technológií. 

5. Dokončovacie práce a osadenie prvkov 
mestského mobiliáru drobnej 
architektúry. 

8. Predpokladaná hodnota 
zákazky 

Predpokladaná hodnota zákazky bola určená 
verejným obstarávateľom v zmysle § 6 zákona o 
verejnom obstarávaní vo výške 125.529,33- EUR 
bez DPH. 

 
Výsledok zadania zákazky 

9. Zmluva, rámcová zmluva alebo 
objednávka 

Zmluva o dielo, pričom predložením ponuky 
uchádzač akceptuje znenie Zmluvy o dielo, ktoré 
tvorí prílohu č. 5 tejto výzvy 

10. Termín plnenia predmetu 
zmluvy 

05.07.- 30.09.2021 

11. Požadované obchodné 
a platobné podmienky 

Financovanie za plnenie predmetu zákazky sa 

uskutoční formou bezhotovostného platobného 

styku na základe vystavenej faktúry a výkazu 

vykonaných prác za fakturované obdobie, ktorý 

musí byť potvrdený stavebným dozorom 

(zástupcom objednávateľa ) a po dodaní a 

prevzatí predmetu zákazky – diela, v rozsahu a 

podľa požiadaviek a v stanovenej lehote, všetko 

tak ako je uvedené v zadaní zákazky a v jej 

prílohách a podľa uzatvorenej zmluvy o dielo.  

Splatnosť faktúry do 30 dní odo dňa doručenia.  

 
Kritériá na vyhodnotenie ponúk 

12. Najnižšia celková cena za celý 
predmet zákazky v EUR s DPH  

Váha - 100% 

 
Termín dodania 

13. Termín dodania  05.07.- 30.09.2021 

 
Miesto dodania 

14. Miesto dodania služby   Malokarpatské námestie, 841 03 Bratislava 

 
 
 



Podmienky účasti uchádzačov 

15. Obstarávateľ požaduje 
predloženie týchto 
dokladov/dokumentov: 

Podľa § 112 ods. 4 písm. a) uchádzač musí 

spĺňať podmienky osobného postavenia podľa § 

32 ods. 1 písm. e) a f), to jest má oprávnenie 

dodávať požadovaný predmet zákazky a nemá 

uložený zákaz účasti vo VO potvrdený konečným 

rozhodnutím v SR alebo v štáte sídla, ktorých 

splnenie preukazuje čestným vyhlásením. 

Uchádzač predloží doklad týkajúci sa osobného 
postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o 
verejnom obstarávaní – doklad preukazujúci 
oprávnenie poskytovať predmet zákazky – 
naskenovaná kópia alebo odkaz na webový 
register – obchodný alebo živnostenský register 
alebo obdobnú evidenciu podľa miesta sídla 
alebo podnikania uchádzača. 

 

 
Predloženie ponuky 

16. Požadovaný spôsob určenia 
ceny v cenovej ponuke 

Cena za poskytnuté služby musí obsahovať 

všetky náklady uchádzača a bude vyjadrená 

v EUR. Uchádzač uvedie cenu bez DPH a cenu 

s DPH. Ak uchádzač nie je platcom DPH 

upozorní na to vo svojej ponuke. 

Cena bude stanovená súčtom všetkých 
ocenených položiek vyplneného výkazu výmer, 
ktorý je možné  si vyžiadať alebo vyzdvihnúť za 
podmienok a v zmysle bodu 37 tejto výzvy. 

17. Obsah ponuky 1. - základné identifikačné údaje uchádzača 
2. - doklady požadované verejným obstarávateľom 

(bod 15 tejto výzvy) 
3. - návrh na plnenie kritéria (Príloha č. 1)  

-čestné vyhlásenie uchádzača (Príloha č. 2) 

18. Označenie ponuky Heslo súťaže: „MKN – 3.etapa“. 

19. Miesto a spôsob doručenia 
ponuky 

Ponuka sa doručuje e-mailom na adresu 
uvedenú v bode 3 tejto výzvy. 

20. Lehota na predkladanie ponúk 
(deň a hodina) 
Lehota na otvárania ponúk 
(deň a hodina) 

14.06.2021, do 15.00 hod. 
 
15.06.2021, o 10.00 hod.  
(neverejné otváranie ponúk) 

21. Lehota viazanosti ponuky 
(dátum) 

30.09.2021 

22. Všetky výdavky spojené s prípravou, predložením dokladov a predložením cenovej 
ponuky znáša výhradne uchádzač bez finančného nároku voči verejnému 
obstarávateľovi. 

 
Doplňujúce informácie 

23. V prípade potreby obstarávateľ môže vysvetliť a ak to bude nevyhnutné aj doplniť  
informácie uvedené v zadávaní zákazky.  

24. Ponuky predložené po lehote na predkladanie ponúk nebudú zaradené do 
vyhodnotenia. 

25. Všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote predkladania ponúk bude 
zaslané oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk. 



26. Úspešnému uchádzačovi verejný obstarávateľ oznámi, že je úspešný a že jeho 
ponuku prijíma a vyzve ho na poskytnutie súčinnosti vedúcej k uzavretiu 
zmluvy/prípadne k predloženiu dokladov podľa tejto výzvy. 

27. V prípade, že úspešný uchádzač neposkytne riadne súčinnosť v zmysle výzvy na jej 
poskytnutie a to v požadovanom rozsahu a v stanovenej lehote a/alebo nepredloží 
požadované doklady podľa výzvy na poskytnutie súčinnosti alebo odmietne potvrdiť 
obsah a uzatvoriť zmluvu, vyzve verejný obstarávateľ uchádzača umiestneného na 
druhom mieste v poradí (alebo ak nastane obdobný prípad aj u uchádzača 
umiestneného na druhom mieste v poradí vyzve uchádzača umiestneného na treťom 
mieste v poradí, ak je to možné), pokiaľ sa nerozhodne dané verejné obstarávanie 
verejný obstarávateľ zrušiť.   

28. Obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ponuku aj v prípade, keď sa podstatne 
zmenia okolnosti, za ktorých sa výzva na predloženie cenovej ponuky vyhlásila, ak 
cenová ponuka uchádzača bude vyššia ako predpokladaná cena predmetu zákazky 
alebo ak všetky ponuky prekročia výšku finančných prostriedkov, ktoré má 
obstarávateľ na tento účel vyčlenené. 

29. Úspešnou ponukou sa stane ponuka uchádzača, ktorého ponuka nebola vylúčená, a  
ktorého ponuka bude cenovo najnižšia a vyjadrí súhlas s uzatvorením zmluvy 
vypracovanej verejným obstarávateľom v zmysle zadefinovaných rámcových 
podmienok zmluvného vzťahu. 

30. Rozdelenie predmetu zákazky: Verejný obstarávateľ neumožňuje predloženie 
cenovej ponuky na časti a požaduje predložiť cenovú ponuku na celý predmet zákazky 
v rozsahu podľa opisu predmetu zákazky uvedenej vo výzve. 

31. Verejný obstarávateľ neumožňuje predloženie variantných riešení. Ak súčasťou 
ponuky bude aj variantné riešenie, nebude takéto variantné riešenie zaradené do 
vyhodnotenia ponúk.  

32. Ekvivalent: Ak niektorý z použitých parametrov, alebo rozpätie parametrov 
identifikuje konkrétny typ výrobku, alebo výrobok konkrétneho výrobcu, verejný 
obstarávateľ /obstarávateľ/osoba podľa § 7 zákona o verejnom obstarávaní č. 
343/2015 umožňuje nahradiť takýto výrobok ekvivalentným výrobkom. Pri výrobkoch, 
príslušenstvách konkrétnej značky, môže uchádzač predložiť aj ekvivalenty inej 
značky v rovnakej alebo vyššej kvalite. Použitie ekvivalentu neplatí pri type dlažby, 
kde je potrebné postupovať v súlade s projektovou dokumentáciou a použiť dlažbu 
Premac Korzo 

33. Ponuky sa predkladajú v slovenskom alebo českom jazyku. 

34. Ponuky sa predkladajú v mene euro. 

35. V tejto výzve na predkladanie ponúk a jej prílohách sú uvedené všetky podklady na 
predloženie cenovej ponuky. Ďalšie súťažné podklady sa preto neposkytujú. 

36. Cenové ponuky uchádzačov musia spĺňať všetky náležitosti uvedené v tejto výzve na 
predkladanie ponúk. 

 
Podrobný opis predmetu zákazky 

37. Podrobný popis technických parametrov zákazky je detailne zadefinovaný 

v realizačnej dokumentácii vypracovanej autorizovaným architektom Mgr. arch. 

Martinom Hraškom č. 11/2020 vrátane výkazu výmer na CD, ktorú je možné si 

vyžiadať:  

1. e-mailom na adrese eva.kutisova@lamac.sk,  
2. osobne vyzdvihnúť na adrese obstarávateľa uvedenej v bode 1 počas úradných 

hodín klientskeho centra miestneho úradu obstarávateľa. 
 

Podrobný opis iných parametrov zákazky je detailne špecifikovaný v prílohe č. 5 - 

zmluve o dielo. 
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Upozornenie: Projektová dokumentácia a výkaz výmer sú pod ochranou zákona č. 
185/2015 Z. z. autorský zákon v znení neskorších predpisov a nie je možné použiť ich 
na iný účel, ako na ktorý boli poskytnuté. 

 

 

 

Zoznam príloh 

1. Návrh na plnenie kritérií 
2. Čestné vyhlásenie uchádzača 
3. Kompletná projektová dokumentácia v stupni realizačný projekt vypracovaná Mgr.arch. 

Martinom Hraškom 11/2020, formát .pdf 
4. Výkaz výmer, formát .xlsx 
5. Zmluva o dielo 

 
 
  
 
 
 

Ing. Lukáš Baňacký v.r. 
           starosta 


