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VEREJNÝ OBSTARÁVATE Ľ :   Mestská časť Bratislava Petržalka, Kutlíkova 17,  
                                                852 12 Bratislava 
 PREDMET ZÁKAZKY    :   Opravy pochôdznych terás 
 

Podprahová zákazka 
 

Výzva na predkladanie ponúk   
 

vypracovaná v súlade  s § 99    zákona  č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 282/2006 Z. z.,   zákona č. 102/2007 Z.z., 
zákona č. 232/2008 Z.z. a zákona č. 442/2008 Z.z. (ďalej len „zákon“) 
na uskutočnenie prác: Oprava schodísk,  nájazdových rámp, živičného krytu a dažďových 
vpustov  pochôdznych terás v mestskej časti Bratislava-Petržalka 
 
 
1. Identifikácia verejného obstarávateľa:  
    Mestská časť Bratislava  Petržalka 
    Sídlo : Kutlíkova 17, 852 12 Bratislava 
    V zastúpení: Doc. RNDr. Milan Ftáčnik, CSc., starosta 
    IČO: 603201 
    Kontaktná osoba: Ing. Vlasta Sedláková, vedúca referátu investičného 
   
2. Predmet zákazky:  Opravy pochôdznych terás v mestskej časti Bratislava-Petržalka 
                                     Časť A :  Opravy rámp a schodísk 
                                     Časť B :  Opravy živičného krytu terás 
                                     Časť C :  Opravy dažďových vpustov 
 
3. Typ zmluvy: Zmluva o dielo  
 
4.  Klasifikácia predmetu zákazky:  Spoločný slovník obstarávania: 
     Hlavný predmet obstarávania CPV: 45454000-4, 45262520-2, 45261900-3, 45261410-1 
 
 5. Opis predmetu zákazky: Predmetom je výkon stavebných prác, ktorých súčasťou je aj 

dodávka stavebných výrobkov, tovarov  a súvisiacich služieb ako sú dovoz a odvoz 
materiálu a stavebných prvkov, odvoz odpadu. Dodávateľ na základe pokynov 
objednávateľa zabezpečí komplexnú opravu zistených poškodení. Komplexnú opravu 
určenej nášľapnej plochy pochôdznej terasy vrátane opravy živičného krytu. Opravy 
dažďových vpustov od výmeny a opravy mriežky cez vytvorenie lôžka pre novú mriežku 
a jej osadenie, opravu a výmenu odtokových – odpadových potrubí, ich napojenie na 
odvody do kanalizácie. Opravy nájazdových rámp na terasy, opravy vstupných 
a výstupných schodísk, opravy nášľapných plôch, opravy a výmeny zábradlí. Súčasne 
realizuje všetky práce zamerané na splnenie požiadaviek pre užívateľskú funkčnosť 
opraveného objektu. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť výzvy „ Opis 
predmetu zákazky  a neocenené výkazy – výmer ", ktoré sú súčasťou výzvy.  

   
6. Lehoty ukončenia práce alebo trvanie zmluvy:  

    Trvanie zmluvy :  06/2009 – 09/2011 
                                                                                                                                                                                                           
7. Množstvo alebo rozsah predmetu zákazky:   

      Mestská časť Bratislava-Petržalka má zverené do majetku a má v správe komunikačné 
terasy, z ktorých sú niektoré pochôdzne, iné komunikačné, tvoria nebytové priestory, 
zásobovacie tunely. Ďalšie tvoria a sú strechami garážových stojísk, garáží, resp. iných 
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priestorov pod nimi uzatvorených resp. otvorených. Spolu sa jedná o cca 20 terás, z ktorých 
sú niektoré plochou menšie, iné zaberajú ako jeden celok spoločne aj viacero bytových 
blokov. Terasám prakticky od začiatku ich prevádzkovania – odovzdania do užívania nebola 
venovaná takmer žiadna starostlivosť. V súčasnom období sú poškodené ich povrchy, 
zatekajú cez vpuste a mimo ne, schodiská sú poškodené a rozpadávajú sa, nefunkčné sú 
nájazdové rampy. Obstarávateľ má záujem zabezpečiť postupné odstraňovanie všetkých 
nedostatkov na týchto terasách a to vo výške objemu prostriedkov pridelených na uvedený 
účel v rozpočte mestskej časti v najbližších rokoch.   Každá terasa bude riešená individuálne 
vzhľadom na rozličnosť a rozdielnosť požadovaných opráv nielen v druhu, ale aj ich počte.                                 
Ku všetkým druhom zákazky je požadovaný rozsah prác rozpísaný vo výkaze – výmer, je 
členený so zameraním na okruh hlavného obsahu. Každá zákazka bude riešená samostatnou 
objednávkou, obsahujúcou presné zadanie konkrétneho miesta rozsahu opravy. 

             
8. Rozdelenie predmetu zákazky na časti:  Áno  
                                                                        Časť A :  Opravy rámp a schodísk 
                                                                        Časť B :  Opravy živičného krytu terás 
                                                                        Časť C :  Opravy dažďových vpustov 
 
9. Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky:  

       Po ukončení a výbere víťaza súťaže z predložených ponúk bude s výhercom podpísaná 
zmluva o dielo obsahujúca predpokladaný rozsah prác pre rok 2009. Každú prácu bude 
zadávateľ objednávať samostatne pri súčasnom dohodnutí objemu prác, predpokladanej 
ceny, termínu začiatku a ukončenia konkrétnej práce. Platba sa uskutoční v súlade so 
zmluvou o dielo na základe vystavenej faktúry, ktorej prílohou bude súpis vykonaných prác, 
potvrdený objednávateľom v zastúpení ním poverenej osoby súčasne dohliadajúcou na ich 
kvalitnú realizáciu. Doba splatnosti faktúry je stanovená do 15 dní odo dňa jej doručenia 
verejnému obstarávateľovi. Verejný obstarávateľ preddavky a zálohy neposkytuje.          

   
10. Podmienky účasti  vo verejnom obstarávaní   

      SPLNENIE PODMIENOK Ú ČASTI UCHÁDZA ČOV 
 

Hodnotenie splnenia podmienok účasti uchádzačov bude založené na posúdení:  
 

10.1 osobného postavenia uchádzača:  
     Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti podľa v § 26 ods. 1 zákona o verejnom 

obstarávaní a preukáže ich podľa § 26 ods.2 zákona o verejnom obstarávaní 
predložením originálnych dokladov alebo ich overených kópií nie starších ako tri 
mesiace. Oprávnenosť uskutočňovať stavebné práce potvrdí výpisom z obchodného 
registra, živnostenským listom, alebo dokladom o zapísaní v zozname vedenom 
profesijnou organizáciou.  

 
   10.2  finančného alebo ekonomického postavenia uchádzača:  

10.2.1 - podľa  § 27 ods. 1 písm. b) zákona - potvrdením  o poistení zodpovednosti za 
škodu spôsobenú pri výkone povolania alebo potvrdením od príslušnej poisťovne 
preukáže, že má uzatvorenú platnú, aktuálnu a účinnú zmluvu o požadovanom poistení 
s poistnou sumou vyššou ako 33 000 € ( 1 mil. Sk ) alebo ekvivalent v inej mene 
a uhradené poistné 

10.2.2 – podľa § 27 ods. 1 písm. d) zákona – o celkovom obrate alebo prehľadom o 
dosiahnutom obrate v oblasti, ktorej sa predmet zákazky týka, za posledné dva 
hospodárske roky 2007, 2008, za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia 
prevádzkovania činnosti 
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 10.3  technickej alebo odbornej  spôsobilosti uchádzača:  
 
   10.3.1 - podľa  § 28 ods. 1 písm. b) zákona - zoznam stavebných prác uskutočnených za 

predchádzajúce tri roky (2006, 2007 a 2008), s uvedením dodávateľov, cien, miesta 
a lehoty uskutočnenia prác, odberateľov prác. 

 
     10.3.2.- podľa § 28 ods.1 písm. c) zákona 
                    - údaje o technikoch alebo technických  orgánoch, tých, ktorí sú zodpovední za 

kontrolu kvality a plnenie zmluvy bez ohľadu na to, v akom zmluvnom vzťahu sú k 
uchádzačovi, resp. tých, na ktorých sa môže uchádzač obrátiť so žiadosťou o vykonanie 
týchto prác, vrátane ich vyhlásenia, že budú k dispozícii v čase plnenia  zmluva – 
originál dokladu. 

                  Uchádzač predloží nasledovné doklady o odbornej spôsobilosti: 
- doklad o odbornej spôsobilosti - stavbyvedúci podľa zák. č. 236/2000 Z. z., ktorým sa 
mení a dopĺňa zák. č. 138/1992 Zb. v znení zák. č. 554/2001 o autorizovaných 
architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov s 
odbornou spôsobilosťou na pozemné stavby, rovnako budú akceptované osvedčenia 
vydávané v iných krajinách, akceptované Slovenskou komorou stavebných inžinierov; 
doklad musí byť predložený ako overená fotokópia osvedčenia s originálom odtlačku 
pečiatky a podpisom odborne spôsobilej osoby. 
 

  10.3.3 - ostatné podmienky účasti vo verejnom obstarávaní - uchádzač musí predložiť: 
            Zmluvu o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi 

uzatvorenú podľa § 269 ods. 2. Obchodného zákonníka, § 39 ods. 7 zákona č. 
223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov a všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej 
republiky Bratislavy č.12/2001 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými 
stavebnými odpadmi na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 
v znení neskorších predpisov. 

            V prípade, že uchádzač nechce zverejniť všetky ustanovenia predmetnej zmluvy,    
predloží len tie jej časti, podľa ktorých bude zrejmé, že zmluva je uzavretá a bude 
platná v čase realizácie diela podľa  výzvy a SP. 

 
11.   Hodnotenie splnenia podmienok účasti vo verejnom obstarávaní:  
         Splnenie podmienok účasti bude posudzované podľa predloženia dokumentov 

a dokladov požadovaných obstarávateľom v súlade so zákonom, touto výzvou  
a vyplnenými súťažnými podkladmi  nasledovne : Splnil - nesplnil.                                                              

12.  Obstarávateľ požaduje v ponuke uviesť mená, odbornú kvalifikáciu, pracovné 
zaradenie u dodávateľa a to u všetkých  osôb zodpovedných za plnenie zmluvy  : ÁNO  
- podľa § 28 ods. 1 písm. c) zákona –  údajmi o technikoch alebo technických orgánoch, 
tých, ktorí sú zodpovední za kontrolu kvality a plnenie zmluvy bez ohľadu na to, v akom 
zmluvnom vzťahu sú k uchádzačovi - originál dokladu, alebo overená kópia 

         -   uchádzač ďalej predloží doklady o odbornej spôsobilosti 
             - doklad o odbornej spôsobilosti - stavbyvedúci podľa zák. č. 236/2000 Z.z., ktorým 

sa mení a dopĺňa zák. č. 138/1992 Zb. v znení zák. č. 554/2001 o autorizovaných 
architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov s 
odbornou spôsobilosťou na pozemné stavby, rovnako budú akceptované osvedčenia 
vydávané v iných krajinách, akceptované Slovenskou komorou stavebných inžinierov; 
doklad musí byť predložený ako overená fotokópia osvedčenia s originálom odtlačku 
pečiatky a podpisom odborne spôsobilej osoby 
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         13.   Poskytovanie súťažných podkladov                                             
Súťažné podklady sú súčasťou predloženej výzvy ako Opis predmetu zákazky. Žiadateľ 
môže vyplniť a predložiť uvedené technické požiadavky za všetky časti A, B, C, alebo 
iba za jednu z nich, ak má záujem, resp. je schopný plniť podmienky iba pre túto jednu 
oblasť. Za ďalšie dva okruhy ponuku predložiť nemusí. Potrebné informácie 
a vysvetlenia k obsahu súťažných podkladov poskytne vedúca referátu investičného Ing. 
Vlasta Sedláková, vlasta.sedlakova@petrzalka.sk.                                                                                     

 
14. Otváranie  ponúk sa uskutoční:  4. júna 2009 o 15.00 hod. SEČ na adrese: 

Mestská časť Bratislava - Petržalka, zasadačka na 8. poschodí,  Kutlíkova 17, 852 
12 Bratislava 5. Otváranie ponúk je neverejné.  

15. Lehota na predkladanie  ponúk:  
      Ponuku  je potrebné predložiť zásadne písomne, zaslať poštou alebo doručiť osobne do 

podateľne na prízemí budovy na adresu verejného obstarávateľa podľa bodu 1 tejto výzvy, 
najneskôr dňa  4. júna 2009 do 14 .00 hod.SEČ. 

  
16. Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť:  Podateľňa Miestneho úradu mestskej časti 

Bratislava -  Petržalka, Kutlíkova 17, 852 12 Bratislava 5  
 
17. Ponuky sa predkladajú zásadne v slovenskom jazyku. 
      Na obálke s ponukou  musí byť výrazné označenie: „Verejné obstarávanie  – neotvárať“  
      -  heslo súťaže: „ Pochôdzne terasy “ 
                           
18. Kritéria na hodnotenie ponúk:  
      Verejný obstarávateľ stanovuje kritériom na vyhodnotenie ponúk ( na každú časť predmetu 

zákazky A, alebo B, alebo C samostatne )  podľa § 35 , odsek 1 písmeno b)  zákona č. 25 / 
2006 Z.z. v platnom znení :  najnižšia cena. Najnižšia  cena je porovnávaná za predmet 
zákazky poskytovaný v súlade s bodom 2 tejto výzvy a to podľa a  na základe oceneného 
výkazu výmer za bod A, bod B, bod C.  

         Úspešný uchádzač bude ten, ktorého  ponuka obsahovala najnižšiu cenu (s DPH)  za 
dodanie   predmetu zákazky (samostatne časť A , B, C ),  stanovenú   na základe 
oceneného výkazu  výmer (spracovaného samostatne na časť A,  samostatne na časť B, 
samostatne na časť C ). Tento doklad musí byť obsahom ponuky a bude priložený 
k dokladu o plnení kritéria na hodnotenie ponuky .  Cenu uvádzať v členení : Cena bez 
DPH, výška a sadzba DPH a cena spolu s DPH v €.  

 
19. Platnosť zmluvy  :  
      Odo dňa dohodnutej účinnosti po podpísaní zmluvy o dielo  do 09 / 2011 
 
20. Vyhodnotenie ponúk :  
     20.1 Verejný obstarávateľ  bude postupovať podľa § 99 ods.1 písm. f ) a  g) zákona. Na  

vyhodnotenie doručených ponúk zriadi komisiu v súlade s § 40 zákona. Komisia  bude 
postupovať pri vyhodnocovaní ponúk len na základe a podľa kritérií uvedených  v tejto 
výzve na predkladanie ponúk. 

      
21. Ďalšie informácie verejného  obstarávateľa:    

  21.1. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo uverejnené podmienky výberového 
konania meniť, alebo  konanie zrušiť a následne  neuzatvoriť zmluvu so žiadnym 
z uchádzačov 

  21.2. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neuzatvoriť zmluvu o dielo v prípade, ak na 
uvedený predmet obstarávania nebudú poskytnuté a uvoľnené finančné prostriedky z 
rozpočtu mestskej časti. 



 5 

     21.3  Obhliadka miesta realizácie  prác nebude uskutočnená. 

     21.4. Proti rozhodnutiu verejného obstarávateľa o výbere najvhodnejšieho uchádzača pri 
postupe zadávania podprahovej zákazky nie je možné podať námietky v zmysle zákona č. 
25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

      
 
 
                                                                               

Schválil :   Doc. RNDr. Milan Ftáčnik, CSc.           
starosta 
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VEREJNÝ OBSTARÁVATE Ľ : 
 Mestská časť Bratislava - Petržalka, Kutlíkova 17, 852 12 Bratislava 

  
PREDMET ZÁKAZKY:  Oprava schodísk a nájazdových rámp komunikačných terás 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Podprahová zákazka na uskutočnenie prác 
 

 
 
 

SÚŤAŽNÉ  PODKLADY 
 
 
 

 

 OPIS PREDMETU ZÁKAZKY 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bratislava, máj 2009 
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 OPIS PREDMETU ZÁKAZKY 

Technické požiadavky na opravu terás, schodísk a nájazdových rámp  

 

A Opravy rámp a schodísk     

 
POLOŽKA MNOŽSTVO JEDNOTKOVÁ  

     CENA 

1. Búracie práce betónovej konštrukcie 1 m3  

2. Odstránenie poškodeného obkladu 1 m2  

3. Čistenie tlakovou vodou 1 m2  

4. Protikorózne ošetrenie obnaženej výstuže  1 m2  

5. 

Sanácia poškodených prvkov - obnovenie 
do pôvodného profilu (schodiskové ramená, 
medzipodesta, prievlak) 1 m2  

6. Reprofilácia povrchu do hrúbky 30 mm  1 m2  

7. 
Stierkovanie povrchu sanačnou hmotou 
hrúbky do 5 mm 1 m2  

8. 
Aplikácia ochranného zjednocovacieho 
 hydroizolačného náteru  1 m2  

9. 
Pokládka liateho asfaltu hr. 40 mm + posyp 
kameninovou drvinou do 5 kg/m2 1 m2  

10. Demontáž zábradlia 1 bm   

11. Oprava zábradlia ( zámočnícke práce) 1 hod  

12. Antikorózna a povrchová úprava zábradlia 1 bm  

13. Montáž zábradlia 1 bm  

14. 

Rekonštrukcia betónovej steny zábradlia 
terasy, debnenie, doplnenie betónu, doplnenie 
výstuže 1 m2  

15. 
Úprava venca betónového zábradlia pod 
oplechovaním  1 bm   

16. Výmena oplechovania v ukončení terasy 1 bm  

17. Rekonštrukcia stien – úprava povrchov 1 m2  

18. 

Odvoz a likvidácia odpadu na skládke, vrátane 
ekologickej likvidácie a poplatku za skládku 
(doložiť doklad) 1 t  

19. 
Pomocné a upratovacie práce neobsiahnuté 
v iných položkách 1 hod  
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B 
Oprava živi čného krytu terás   

 POLOŽKA MNOŽSTVO JEDNOTKOVÁ  
     CENA 

1. Odstránenie živičného krytu hrúbky 50 mm 1 m2  

2. Rezanie živičného povrchu 1 bm  

3. Oprava podkladovej vrstvy - poteru 1 m2  

4. Vytvorenie dilatačných špár s izoláciou 1 bm  

5. 
Nástrek živičný spojovací 
emulziou 0,7 - 0,5 kg/m2 1 m2   

6. 
Asfaltový pás GLASBIT (prípadne 
ekvivalentný) 1 m2   

7. 
Položenie asfaltového pásu 
s natavením 1 m2   

8. 
Pokládka liateho asfaltu hr. 40 mm + posyp 
kameninovou drvinou do 5 kg/m2 1 m2  

9. 

Odvoz a likvidácia odpadu na skládke, vrátane 
ekologickej likvidácie a poplatku za skládku 
(doložiť doklad) 1 t  

10. 
Pomocné a upratovacie práce neobsiahnuté 
v iných položkách 1 hod  

 

 
 
 
 
 

  

C 
Oprava daž ďových vpustov    

1. 
POLOŽKA MNOŽSTVO JEDNOTKOVÁ  

     CENA 

2. 
Výmena poškodenej mreže za plastovú (300x  
300 mm 1 ks   

3. 
Výmena poškodeného vpustu (alternatívna 
položka) 1 ks 2  

4. Vyčistenie odpadového potrubia 1 bm  

5. Výšková úprava dažďového vpustu 1 ks  

6. 
Úprava živičného povrchu terasy okolo vpustu 
v rozsahu cca 1 m2 1 ks  

7. Výmena odpadového potrubia liatinového 1 bm  

8. Výmena odpadového potrubia plastového 1 bm  

9. 

Odvoz a likvidácia odpadu (asfaltu) na 
skládke, vrátane ekologickej likvidácie 
a poplatku za skládku (doložiť doklad) 1 t  

10. 
Pomocné a upratovacie práce neobsiahnuté 
v iných položkách 1 hod  

 


