
Výzva na predkladanie ponúk 

 

pre zákazku 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 (ďalej len „zákon o verejnom 

obstarávaní“) 

 

1) Verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní: 

Názov verejného obstarávateľa:     Mestská časť Bratislava-Rusovce 

Sídlo:        Vývojová 8, 851 10 Bratislava 

IČO:        00304611 

DIČ:        2020910870 

Kontaktná osoba pre VO:     Mgr. Jana Milcová 

tel. č. kontaktnej osoby:     0950 479 318 

e-mail kontaktnej osoby:      obstaravanie.zakazky@gmail.com  

adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa /URL/: www.bratislava-rusovce.sk 

 

2) Názov zákazky: Rekonštrukcia komunikácií v Rusovciach 

 

3) Druh zákazky (tovar, služby, stavebné práce): stavebné práce 

Spoločný slovník obstarávania:  45000000-7 - Stavebné práce, 

     45233120-7 – Stavebné práce na výstavbe ciest, 

     45233123-7 – Stavebné práce na stavbe vedľajších ciest, 

     45233222-1 – Dlaždiace práce 

 

4) Opis predmetu zákazky:  

Predmetom zákazky „Rekonštrukcia komunikácií v Rusovciach“ je rekonštrukcia a revitalizácia 

miestnych komunikácií a cyklochodníka.  

Stavebné práce budú realizované na nasledovných stavebných objektoch:  

1. Rekonštrukcia miestnej komunikácie na Colníckej ulici- časť A 

2. Rekonštrukcia komunikácie a cyklochodníka na Irkutskej ulici- rekonštrukcia 

cyklochodníka 

3. Revitalizácia komunikácie a chodníka, ulica Pohraničníkov 

4. Spomaľovací prah na Vývojovej ulici 

 

Miestna komunikácia na Colníckej ulici je v súčasnosti povrchovo upravená ujazdeným štrkom 

s lokálnymi spevnenými plochami. Navrhovaná dĺžka stavebnej úpravy komunikácie je rozdelená 

na dve časti. Časť A má dĺžku 104 m a časť B má dĺžku 67,92 m. Upravovanou časťou komunikácie 

je časť A a úprava v sebe zahŕňa: asfaltovanie, výrobu a dopravu asfaltovej zmesi, úprava 

podkladu a rozprestieranie asfaltových zmesí, odvodnenie spevnených plôch, zemné práce. 

V rámci rekonštrukcie komunikácie a cyklochodníka na Irkutskej ulici sú plánované práce 

na poškodenej časti cyklotrasy. Na jednom úseku cyklotrasy, dĺžky 21 m, je poškodený asfalt 

a v ďalších úsekoch je poškodený betónový obrubník, ktorým je cyklotrasa oddelená 

od ostatných plôch. Cyklochodník sa v rekonštruovanom úseku vybúra a nahradí novou vozovkou 

v pôvodnom rozsahu. Súčasťou stavebných prác je aj osadenie nového uličného vpustu v krížení 



vetiev komunikácií na Irkutskej ul. (vo vzdialenosti cca 60 od cesty I/2) a jednej vsakovacej šachty, 

do ktorej je vpust zaústený. 

Revitalizácia ulice Pohraničníkov je navrhnutá v úseku od existujúceho parkoviska v severnej časti 

až po kríženie s Gerulatskou ulicou. Celková dĺžka úpravy komunikácie je 165 m. Stavebné práce 

na tomto objekte v sebe zahŕňajú obnovu povrchu asfaltovej komunikácie, vybudovanie novej 

konštrukcie chodníka a vjazdov na súkromné pozemky z betónovej dlažby. 

V rámci 4. stavebného objektu pozostávajú stavebné práce z prác spojených s osadením 

spomaľovacieho prahu na Vývojovej ulici. 

 

Projektová dokumentácia je prílohou č. 6 výzvy. 

 

5) Predpokladaná hodnota zákazky v EUR bez DPH:  151 267,36 EUR bez DPH 

 

6) Termín a miesto realizácie zákazky:  

Termín realizácie: dielo a jeho jednotlivé časti má úspešný uchádzač zhotoviť, dokončiť 

a protokolárne odovzdať v termíne do 15. 12. 2021. 

 

Miesto realizácie zákazky: Katastrálne územie Bratislava-Rusovce:  

− List vlastníctva č. 174: parc. reg. „C“ č. 389/11; 

− List vlastníctva č. 1: parc. reg. „C“ č. 327/1,  

− parc. reg. „C“ č. 327/2 (k tejto nehnuteľnosti nebol založený LV); 

− List vlastníctva č. 655: parc. reg. „E“ č. 2746/4; 

− List vlastníctva č. 625: parc. reg. „E“ č. 2746/5; 

− List vlastníctva č. 3049: parc. reg. „E“ č. 2725/2, č. 2726/12.  

 

7) Stanovenie zmluvných podmienok: 

Verejný obstarávateľ podpíše s úspešným uchádzačom Zmluvu o dielo podľa § 536 a nasl. zákona 

č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov (Obchodný zákonník). 

Zmluvné podmienky sú podrobne uvedené v Zmluve o dielo, ktorá je prílohou č. 5 tejto výzvy. 

 

8) Podmienky účasti uchádzačov:  

8.1) Osobné postavenie uchádzača 

8.1.1) Uchádzač musí preukázať, že: 

a) nebol on, ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu, ani člen 

dozorného orgánu, ani prokurista právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, trestný 

čin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev, trestný čin legalizácie 

príjmu z trestnej činnosti, trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej 

skupiny, trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny, 

trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme, trestný čin obchodovania 

s ľuďmi, trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním alebo trestný čin 

machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe predložením výpisu z registra 

trestov nie starším ako tri mesiace, 

b) nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a zdravotná poisťovňa 

neeviduje voči nemu pohľadávky po splatnosti podľa osobitných predpisov v Slovenskej 



republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu predložením 

potvrdenia zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne nie starším ako tri mesiace, 

c) nemá evidované daňové nedoplatky voči daňovému úradu a colnému úradu podľa 

osobitných predpisov v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo 

obvyklého pobytu predložením potvrdenia miestne príslušného daňového úradu 

a miestne príslušného colného úradu nie starším ako tri mesiace, 

d) nebol na jeho majetok vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie je v likvidácii, 

ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo 

zrušený konkurz pre nedostatok majetku predložením potvrdenia príslušného súdu nie 

starším ako tri mesiace, 

e) je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu 

predložením dokladu o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo 

poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky, 

f) nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným 

rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo 

obvyklého pobytu predložením čestného vyhlásenia. 

8.1.2) Ak uchádzač má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia 

Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu 

nevydáva niektoré z dokladov uvedených v § 32 ods. 2, resp. v bode 8.1.1) písm. a) – 

f) výzvy alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným 

vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo 

obvyklého pobytu. 

8.1.3) Hospodársky subjekt vo verejnom obstarávaní môže preukázať splnenie podmienok 

účasti osobného postavenia zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov 

vedenom na Úrade pre verejné obstarávanie. 

8.1.4) Ak právo štátu uchádzača alebo záujemcu so sídlom, miestom podnikania alebo 

obvyklým pobytom mimo územia Slovenskej republiky neupravuje inštitút čestného 

vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, 

notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov 

platných v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača. 

8.1.5) Verejný obstarávateľ uzná rovnocenný zápis alebo potvrdenie o zápise vydané 

príslušným orgánom iného členského štátu, ktorým uchádzač alebo záujemca 

preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ 

musí prijať aj iný rovnocenný doklad predložený uchádzačom alebo záujemcom. 

8.1.6) Verejný obstarávateľ pri vyhodnocovaní splnenia podmienok účasti osobného 

postavenia overí zapísanie hospodárskeho subjektu v zozname hospodárskych 

subjektov, ak uchádzač alebo záujemca nepredložil doklady v zmysle 

predchádzajúcich bodov 8.1.1) až 8.1.5) výzvy alebo iný rovnocenný zápis alebo 

potvrdenie o zápise podľa § 152 ZVO. 

8.1.7) Verejný obstarávateľ je oprávnený od uchádzača dodatočne vyžiadať doklad podľa 

bodu 8.1.1) písm. b) a c) výzvy aj v prípade, že je zapísaný v zozname hospodárskych 

subjektov. 



8.1.8) Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní 

týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Oprávnenie 

dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu preukazuje člen 

skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť. 

8.1.9) Uchádzač nie je povinný predkladať doklady podľa bodu 8.1.1) písm. a) až e) výzvy, ak 

ide o uchádzača, ktorého údaje sú dostupné v informačnom systéme verejnej správy 

podľa osobitného právneho predpisu. 

8.2) Technická alebo odborná spôsobilosť uchádzača 

a) Uchádzač predloží zoznam uskutočnených stavebných prác (príloha č. 4 tejto výzvy) 

za predchádzajúcich 5 rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, 

miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác. Minimálna požiadavka na zoznam 

stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich 5 rokov a nadväzujúce referencie je, 

aby v zozname boli uvedené najmenej dve zákazky rovnakého alebo obdobného 

charakteru ako v opise predmetu zákazky v hodnote aspoň 50 000 EUR bez DPH. 

Zákazkou rovnakého alebo podobného charakteru sa myslia práce na inžinierskych 

stavbách podľa § 43a ods. 3 písm. a) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní 

a stavebnom poriadku (stavebný zákon), tzn. diaľnice, cesty, miestne a účelové 

komunikácie, nábrežia, chodníky a nekryté parkoviská.  

b) Doklad o odbornej spôsobilosti s odborným zameraním na inžinierske stavby (kópia 

s odtlačkom originálu pečiatky vydanej SKSI a s originálom podpisu) alebo ekvivalent 

dokladu vydaný podľa zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch 

a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov, t.j. osvedčenie 

Slovenskej komory stavebných inžinierov (ďalej SKSI) o vykonaní odbornej skúšky alebo 

ekvivalentný doklad o odbornej kvalifikácii vydaný podľa právnych predpisov členských 

štátov Európskej únie na účely voľného poskytovania služieb v Slovenskej republike 

a štátov mimo územia SR predloží uchádzač aspoň pri jednej osobe, ktorá bude 

zodpovedná za realizáciu stavebných prác v pozícii stavbyvedúceho.  

V prípade, ak uchádzač bude preukazovať technickú/odbornú spôsobilosť dokladmi osoby, 

s ktorou nie je v pracovnom pomere, verejný obstarávateľ žiada od úspešného uchádzača 

preukázanie zmluvného vzťahu s osobou, ktorej odbornými kapacitami mieni preukázať svoju 

odbornú spôsobilosť. Preukázaním zmluvného vzťahu sa rozumie predloženie písomnej zmluvy, 

z ktorej vyplýva záväzok osoby, že poskytne svoje odborné kapacity počas celého trvania 

zmluvného vzťahu – zmluva musí byť obojstranná. 

 

9) Kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia celková cena vrátane DPH, pričom:  

− cena predmetu zmluvy musí byť stanovená v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách 

v celkovej výške v EUR bez DPH, výška a sadzba DPH v EUR a celková cena v EUR s DPH, 

− cena uvedená v ponuke musí byť zaokrúhlená na dve desatinné miesta, 

− cena musí zahŕňať všetky náklady spojené s dodaním stavebných prác, 

− uchádzač v ponuke uvedie skutočnosť, či je platcom DPH, 

− pre určenie ceny je potrebné použiť prílohu č. 1 tejto výzvy. 

 

 



10) Obsah ponuky a spôsob jej predloženia: 

Uchádzač vo svojej ponuke predloží nasledujúce dokumenty: 

− Návrh na plnenie kritérií – cena celkom (príloha č. 1 tejto výzvy), 

− Návrh na plnenie kritérií – rozpočet (príloha č. 2 tejto výzvy), 

− Čestné vyhlásenie uchádzača (príloha č. 3  tejto výzvy), 

− Zoznam stavebných prác (príloha č. 4 tejto výzvy), 

− Návrh zmluvy o dielo (príloha č. 5  tejto výzvy), 

− Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti osobného postavenia uchádzača podľa 

bodu 8.1) tejto výzvy, 

− Doklad o odbornej spôsobilosti s odborným zameraním na inžinierske stavby alebo jeho 

ekvivalent podľa bodu 8.2 b) tejto výzvy (kópia dokladu). 

 

Ponuka a dokumenty v nej predložené musia byť vyhotovené v slovenskom alebo českom jazyku, 

prípadne musí byť zabezpečený ich preklad do slovenského alebo českého jazyka. Predložené 

dokumenty, ktoré tvoria prílohy tejto výzvy musia byť vyplnené, podpísané štatutárnym 

zástupcom uchádzača a opatrené odtlačkom pečiatky. 

 

11) Lehota na predkladanie ponúk: 02. 11. 2021 do 10:00 hod. 

Na ponuku predloženú po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk verejný obstarávateľ nebude 

prihliadať. 

 

12) Spôsob a miesto na predloženie ponúk:  

Ponuky je potrebné zaslať elektronicky na e-mailovú adresu obstaravanie.zakazky@gmail.com. 

Rozhodujúci je dátum a čas doručenia na predmetnú e-mailovú adresu. 

 

13) Otváranie ponúk:  

Otváranie ponúk je neverejný akt a uskutoční sa dňa 02. 11. 2021 o 10:30 hod. Výsledok 

vyhodnotenia ponúk bude uchádzačom oznámený prostredníctvom e-mailu. 

 

14) Lehota viazanosti ponuky: 31. 12. 2021 

 

15) Náklady na ponuku:  

Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša výhradne uchádzač 

bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi bez ohľadu na výsledok verejného 

obstarávania. 

 

16) Podmienky zrušenia zadávania zákazky:  

Zadávateľ si vyhradzuje právo zrušiť zadanie zákazky, pokiaľ: 

− nebola predložená žiadna cenová ponuka alebo ani jeden uchádzač nesplnil podmienky 

účasti alebo požiadavky na predmet obstarávania, 

− predložené cenové ponuky sú vyššie ako finančné možnosti verejného obstarávateľa, 

− zmenili sa okolnosti, za ktorých bola zákazka zverejnená. 

 

 

mailto:obstaravanie.zakazky@gmail.com


17) Doplňujúce informácie: 

− Verejný obstarávateľ uzatvorí zmluvu len s uchádzačom, ktorý nemá uložený zákaz účasti 

vo verejnom obstarávaní a je zapísaný v registri partnerov verejného sektora podľa zákona 

č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov.  

− V prípade potreby môže verejný obstarávateľ vysvetliť, a ak to bude nevyhnutné aj doplniť 

informácie uvedené v zadávaní zákazky. Vysvetlenie alebo doplnenie informácií uvedených 

v zadaní bude uchádzačom zaslané e-mailom. 

− Zadávateľ si vyhradzuje právo požiadať uchádzačov o vysvetlenie ich ponúk. 

− V prípade, ak úspešný uchádzač odstúpi od svojej ponuky, zadávateľ opätovne vyhodnotí 

ponuky ostatných uchádzačov a môže uzatvoriť zmluvu s uchádzačom, ktorý skončil druhý 

alebo tretí v poradí. 

− Účasťou v súťaži uchádzač súhlasí s poskytnutím celej ponuky na administratívnu kontrolu 

procesu verejného obstarávania. 

− Pri postupe zadávania zákazky podľa § 117 zákona o verejnom obstarávaní proti rozhodnutiu 

verejného obstarávateľa nie je možné podať námietky. 

− Všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku bude zaslané oznámenie o výsledku 

vyhodnotenia. Ponuky predložené po lehote na predkladanie ponúk budú uchádzačom 

vrátené.  

 

18) Zdroj finančných prostriedkov: Predmet zákazky je financovaný z vlastných zdrojov. 

 

V Bratislave dňa 21. 10. 2021 

 

 

Prílohy výzvy:  

1) Návrh na plnenie kritérií – cena celkom 

2) Návrh na plnenie kritérií – rozpočet  

3) Čestné vyhlásenie uchádzača 

4) Zoznam stavebných prác 

5) Návrh zmluvy o dielo 

6) Projektová dokumentácia 


