
MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA - PETRŽALKA 

 Kutlíkova 17, 852 12 Bratislava                

 
VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY 

na zákazku z nízkou hodnotou podľa ustanovenia § 117 zák. č. 343/2015 Z. z. o verejnom 

obstarávaní v platnom znení (ďalej len „ZoVO“)  

 Mestská časť Bratislava-Petržalka v súlade so ZoVO týmto vyzýva na predloženie cenovej 

ponuky na zákazku verejného obstarávania. 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa : 

 

Názov : Mestská časť Bratislava-Petržalka 

Sídlo: Kutlíkova 17, 852 12 Bratislava 

IČO : 00 603 201 

Zastúpenie Ing. Ján Hrčka, starosta  

Kontaktná osoba pre predmetnú zákazku: Ing. Zdenka Bothová, referát verejného obstarávania ,  

email: vo@petrzalka.sk 

 

2. Názov zákazky:   „Rekonštrukcia toaliet chlapcov a dievčat na 2., 3., 4. NP a stavebné úpravy 

v šatni telocviku na 1. NP pavilónu B3, ZŠ Gessayova 2 Bratislava-Petržalka“ 

 

2.1 CPV kódy Zatriedenie predmetu zákazky podľa spoločného slovníka obstarávania (CPV - 
Common Procurement Vocabulary): 

2.2.1 Hlavný predmet 

45000000-7 - Stavebné práce, 

 

3. Postup a druh zákazky: zákazka v zmysle § 117 ZVO / stavebné práce  

 

4. Lehota na predkladanie cenových ponúk: 

Ponuku je možné zaslať emailom na adresu vo@petrzalka.sk v lehote najneskôr do 29.06.2020 do 

14:00 hod. 

Ponuky doručené po lehote na predkladanie ponúk nebudú akceptované a nebudú predmetom vyhod-

nocovania. 

 

5. Miesto dodania predmetu zákazky : Mestská časť Bratislava-Petržalka  

Názov:   Základná škola Gessayova 2 

Kontaktné miesto:  Bratislava ,Kutlíkova ul.17  

Kontaktná osoba:  Irena Vavrincová, Ing. Ľubomír Hesek  

Tel.:   02/68 288 771  

E-mail: lubomir.hesek@petrzalka.s 

 

6. Čas trvania zákazky  

 

Začiatok dodania/ realizácie:  do 3 pracovných dní  od odovzdania staveniska 

 

Ukončenie dodania / realizácie:  do 9 týždňov od začatia prác                                                                     

 

 

7. Predpokladaná hodnota zákazky/množstvo/rozsah plnenia:  66.000,00 EUR bez DPH   
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Opis predmetu zákazky:  „Rekonštrukcia zariadení pre osobnú hygienu v pavilóne B3 v ZŠ 

Gessayova“  

Podrobná špecifikácia vo forme výkazu výmer stavebných prác a projektovej dokumentácie tvorí 

prílohu tejto výzvy..                                                                  

 

8. Možnosť rozdelenia predmetu zákazky na časti: 

Rozdelenie predmetu zákazky na samostatné časti nie je možné. 

9. Spôsob určenia ceny predmetu zákazky: 

Cena predmetu zákazky bude určená v zmysle zákona č.18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších 

predpisov a vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č.87/1996 Z.z, ktorou sa vykonáva 

zákon o cenách ako cena konečná, nemenná a maximálna tj. v cene sú zahrnuté všetky navýšenia tejto 

ceny, zmeny termínov, nárokov a podmienok jej uplatnenia, okrem prípadov zákonnej úpravy DPH. 

Všetky poplatky a náklady spojené s odvozom, so skládkou, likvidáciou či s iným nakladaním 

s odpadmi, obalmi či inými nepotrebnými materiálmi pri vykonávaní diela znáša zhotoviteľ. 

Zhotoviteľ znáša i všetky náklady spojené s ochrannými a bezpečnostnými opatreniami potrebnými pri 

vykonávaní diela. 

Ak je uchádzač zdaniteľnou osobou pre DPH v zmysle príslušných predpisov (ďalej len „zdaniteľná 

osoba“), navrhovanú zmluvnú cenu uvedenie v zložení: 

• navrhovaná zmluvná cena v EUR bez DPH, 

• sadzba DPH v % a výška DPH v EUR , 

• navrhovaná zmluvná cena v EUR vrátane DPH. 

Ak uchádzač nie je zdaniteľnou osobou pre DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu v EUR. 

Skutočnosť, že nie je zdaniteľnou osobou pre DPH, uchádzač uvedie v ponuke. 

10. Podmienky financovania: 

Na predmet zákazky verejný obstarávateľ neposkytuje žiadne preddavky ani zálohové platby. Predmet 

zákazky sa bude financovať z rozpočtových prostriedkov verejného obstarávateľa a na základe 

faktúry, ktorej prílohou bude odovzdávajúci/preberací protokol diela. Cenu za dielo sa verejný 

obstarávateľ zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi na základe faktúry s lehotou splatnosti 30 dní odo dňa jej 

doručenia. Faktúry vystavené zhotoviteľom musia spĺňať náležitosti podľa všeobecne záväzných 

právnych predpisov platných v Slovenskej republike. V opačnom prípade je verejný obstarávateľ 

oprávnený faktúru zhotoviteľovi vrátiť na opravu. Lehota splatnosti opravenej faktúry začne v takom 

prípade plynúť až odo dňa doručenia opravenej faktúry obsahujúcej všetky potrebné zákonné 

náležitosti. Prílohou faktúry bude doklad preukazujúci odovzdanie uskutočnených stavebných prác      

riadne a včas v zmysle požiadaviek verejného obstarávateľa podpísaný zodpovednými osobami 

verejného obstarávateľa a zhotoviteľa (Protokol o odovzdaní a prevzatí). 

11. Typ zmluvy:  Zmluva o dielo na uskutočnenie stavebných prác uzavretá podľa § 536 a nasl. 

Obchodného zákonníka. 

V súlade s § 11 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zá-

konov „verejný obstarávateľ a obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú 

dohodu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov 

verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora alebo ktorých subdodávatelia 

alebo subdodávatelia podľa osobitného predpisu, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partne-

rov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora“. 

 

 



 
 
12. Požadované doklady: 

 

13. Podmienky účasti uchádzačov vo verejnom obstarávaní týkajúce sa odbornej spôsobilosti: 

Tejto verejnej súťaže sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného 

postavenia vymedzené v ustanovení § 32 ods. 1 ZVO. 

14. Technická a odborná spôsobilosť: 

16.1. Referencie: Uchádzač predloží minimálne jeden (1) referenčný list, ktorý preukazuje realizáciu 

prác rovnakého alebo podobného charakteru ako predmet zákazky. 

16.2. Dokumenty súvisiace s údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácii 

riadiacich zamestnancov, osobitne osôb zodpovedných za riadenie stavebných prác alebo za 

poskytnutie služby § 34 ods. 1 písm. g) ZVO, t. j. 

 

16.3. Technické a kvalitatívne požiadavky: 

Zhotoviteľ zrealizuje dielo, ktoré musí zodpovedať záväzným Slovenským technickým normám. 

Všetky stavebné výrobky a materiály musia spĺňať vlastnosti stanovené zákonom č.133/2013 Z. z. o 

stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a technické požiadavky na požiarnu 

bezpečnosť pri výstavbe podľa Vyhlášky č. 94/2004 Z. z., a následných novelizácii ktorou sa 

stanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb. V 

priebehu realizácie diela je povinnosťou zhotoviteľa viesť stavebný denník v zmysle § 46d Stavebného 

zákona č. 50/1976 Z. z. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov. Po 

celú dobu výstavby zhotoviteľ zaistí bezpečnosť zdravia, a to najmä dodržiavaním predpisov BOZP a 

PO na pracovisku a zodpovedá za škody na zdraví a majetku, ktoré vznikli ich porušením 

zhotoviteľovi, objednávateľovi alebo tretím osobám. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri realizácií diela 

dodržiavať ustanovenia vyhlášky č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie 

bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o 

odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností a takisto sa zaväzuje dodržiavať 

nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných 

požiadavkách na stavenisko. 

 

17. Obsah cenovej ponuky: 

Ponuka predložená uchádzačom na celý predmet zákazky musí byť v štátnom jazyku (t.j. v sloven-

skom jazyku), resp. v českom jazyku, vyhotovená v písomnej forme, písacím strojom alebo tlačia-

renským výstupným zariadením výpočtovej techniky a musí obsahovať: 

• Príloha č.1 Krycí list ponuky 

• Príloha č. 2 Vyhlásenie o súhlase s podmienkami súťaže, pravdivosti a úplnosti dokladov v 

rozsahu priloženej prílohy č. 1 (návrh na plnenie kritérií) 

• Príloha č. 3 Čestné vyhlásenie „Konflikt záujmov“  

• Príloha č. 4 NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIÍ / VYPLNENÝ VŹKAZ VŹMER 

• Referencie 

• Zmluva o dielo - podpísaný sken s dátumom a pečiatkou 

• Doklady k odbornej a technickej spôsobilosti 

15. Kritériá na vyhodnotenie ponúk: 

• kritériom na vyhodnotenie ponúk bude celková cena za predmet zákazky vyjadrená v EUR s 

DPH, resp. celkom v EUR (v prípade uchádzača, ktorý nie je platcom DPH), 

• úspešným uchádzačom sa stane uchádzač, ktorého celková cena v EUR za predmet zákazky 

bude zo všetkých predložených ponúk najnižšia. 



 
 
16. Stanovenie zmluvných podmienok:  verejný obstarávateľ podpíše s úspešným uchádzačom 

zmluvu, ktorá je prílohou tejto výzvy.  

 

17. Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi: emailom 

vo@petrzalka.sk 

 

18.  Spôsob predloženia ponuky: emailom na adrese vo@petrzalka.sk 

 

19. Mena a ceny uvádzané v ponuke:  

Ponúkajúci uvedie cenu bez DPH a cenu s DPH v € (ak ponúkajúci nie je platiteľom DPH,  uvedie túto    

skutočnosť v ponuke).  Cenová ponuka musí zahŕňať všetky náklady na predmet zákazky. 

20.  Náklady na ponuku:  

 Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez finančného 

nároku voči verejnému obstarávateľovi, bez ohľadu na výsledok verejného  obstarávania. 

21. Iné požiadavky na predloženie cenovej ponuky: 

Pokiaľ sa v opise zákazky z dôvodu zjednodušenia a umožnenia popisu jednotlivých položiek v 

súťažných podkladoch, projektovej dokumentácii alebo výkaze výmer vyskytne odkaz na konkrétneho 

výrobcu, typ, značku, výrobný postup, krajinu, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby alebo iný 

odkaz, uchádzač môže v ponuke uviesť ekvivalent s kvalitatívne rovnakými alebo s vyššími 

parametrami. 

V ostatných právnych vzťahoch sa budú objednávateľ a zhotoviteľ riadiť príslušnými ustanoveniami 

Obchodného zákonníka, vzťahujúcimi sa na zmluvu o dielo a ostatnými súvisiacimi všeobecne 

záväznými právnymi predpismi. 

22. Vylúčenie uchádzača: 

Mestská časť Bratislava-Petržalka si vyhradzuje právo vylúčiť uchádzača alebo jeho ponuku z procesu 

obstarávania, ak: 

• Uchádzač nesplnil stanovené podmienky účasti, 

• uchádzač nepreukázal splnenie podmienok účasti stanovenými dokladmi alebo nedoručil 

požadované vysvetlenie alebo doplnenie dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti 

v lehote stanovenej v žiadosti o vysvetlenie alebo doplnenie dokladov, 

• uchádzač vo svojej ponuke uviedol nepravdivé alebo zámerne skreslené údaje, alebo predložil 

falšované alebo pozmenené doklady, 

• cenová ponuka uchádzača je mimoriadne nízka vzhľadom na trhové podmienky dodávania 

obstarávanej komodity, 

• ponuka uchádzača nespĺňa požiadavky na predmet obstarávania, 

• uchádzač sa v predchádzajúcom dodávateľskom záväzkovom vzťahu uzavretom s Mestskou 

časťou Bratislava -Petržalka dopustil podstatného porušenia zmluvných povinností. 

23. Oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk: 

• Úspešnému uchádzačovi bude odoslané oznámenie o prijatí jeho ponuky 

• Úspešný uchádzač je povinný v lehote do 5 pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia o 

úspešnosti ponuky predložiť 

• doklad o uzatvorení poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú tretím osobám v 

súvislosti s jeho činnosťou a to počas trvania zmluvy o dielo; 

• 6 originálnych vyhotovení zmluvy o dielo (podpis, pečiatka, dátum); 

 

24. Použitie elektronickej aukcie: Nie 
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25. Doplňujúce informácie: 

Mestská časť si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených ponúk. 

 

26. Dôvody zrušenia obstarávania: 

• nebola predložená žiadna ponuka, 

• ani jeden uchádzač nesplnil podmienky výzvy a požiadavky na predmet zákazky, 

• zmenili sa okolnosti, za ktorých bola výzva zverejnená, 

• cena ponúknutá uchádzačmi za predmet zákazky je vyššia ako predpokladaná hodnota zákazky. 

Mestská časť si vyhradzuje právo toto obstarávanie zrušiť, a to aj bez uvedenia dôvodu. O zrušení 

obstarávania budú všetci uchádzači písomne upovedomení. 

 

27. Kritérium na vyhodnotenie cenových ponúk: najnižšia ponúknutá cena 
 

28. Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk uchádzačom:  

Verejný obstarávateľ po vyhodnotení ponúk bezodkladne pošle všetkým uchádzačom informáciu 

o výsledku vyhodnotenia ponúk. Úspešnému uchádzačovi oznámi, že prijíma jeho ponuku, 

ostatným oznámi, že neuspeli.  

29. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:  

 

 

 

  Ing. Zdenka Bothová  

Vedúca referátu verejného obstarávania 

Prílohy: 

- Príloha č.1 Krycí list ponuky  

- Príloha č. 2 Vyhlásenie o súhlase s podmienkami súťaže, pravdivosti a úplnosti dokladov  

- Príloha č. 3 Čestné vyhlásenie „Konflikt záujmov“  

- Príloha č. 4 NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIÍ / VYPLNENÝ VŹKAZ VŹMER  

- Príloha č. 5 Výkaz výmer 

- Príloha č. 6 Zoznam subdodávateľov 

- Príloha č. 7 Návrh Zmluvy o dielo 

- Príloha č. 8 Projektová dokumentácia 

- WC - Imobilni - parametre - rozmery toalety, vzdialenosti 

- WC - Imobilni - parametre - manipulacny priestor, zony 

- Hydrantový systém so sploštiteľnou hadicou C52 - s košom 

- B1_4_9_ZS Gessayova 2_B3_2-4NP – ELI 

- B1_4_8_ZS Gessayova 2_B3_2-4NP – UK 

- B1_4_7_ZS Gessayova 2_B3_REZ K3 K6 – ZTI 

- B1_4_6_ZS Gessayova 2_B3_REZ K1 K2 – ZTI 

- B1_4_5_ZS Gessayova 2_B3_REZ voda – ZTI 

- B1_4_4_ZS Gessayova 2_B3_2-4NP – ZTI 

- B1_4_3_ZS Gessayova 2_B3_1NP – ZTI 

- B1_4_2_ZS Gessayova 2_B3_2-4NP – ASR 

- B1_4_1_ZS Gessayova 2_B3_1NP – ASR 

- B1_3_3_ZS Gessayova 2_B3_3-5NP - búracie práce 

- B1_3_2_ZS Gessayova 2_B3_2NP - búracie práce 

- B1_3_1_ZS Gessayova 2_B3_1NP - búracie práce 



 
 

- B1_3_0_ZS Gessayova 2_B3_LEGENDA 

- B1_2_3_ZS_Gessayova_B3_ZAKLADY_sucasny_stav 

- B1_2_2_ZS_Gessayova_B3_Podorys_1NP_ZDRAVOTECHNIKA_sucasny_stav 

- B1_2_1_ZS_Gessayova_B3_Podorys_1NP_Architektura_sucasny_stav 

- B1_1_Technicka sprava - komplet - Gessayova pav B3 - hyg zar 

  



 
 
Príloha č. 1      

Krycí list ponuky 

Identifikácia verejného obstarávateľa:  

Názov :   Mestská časť Bratislava-Petržalka              

Adresa:   Kutlíkova   17, 852 12 Bratislava 

Krajina:  Slovenská republika                       

IČO:   00 603 201                      

DIČ:   2020936643                    

Štatutárny zástupca: Ing. Ján Hrčka, starosta                                                                                      

 

„Rekonštrukcia toaliet chlapcov a dievčat na 2., 3., 4. NP a stavebné úpravy v šatni telocviku na 

1. NP pavilónu B3, ZŠ Gessayova 2 Bratislava-Petržalka“ 

 

Identifikačné údaje uchádzača: 

Obchodný názov spoločnosti:  

Sídlo alebo miesto podnikania:  

Ulica, číslo sídla:  

PSČ:   

Mesto:  

Štát:  

Štatutárny zástupca:   

Meno, priezvisko, titul:  

Telefón:   

E-mail:  

Internetová adresa:   

Všeobecné identifikačné údaje:  

IČO:  

IČ DPH:  

DIČ:  

Kontaktná osoba:   

Meno, priezvisko, titul:  

Telefón:   

E-mail:  

Obsah ponuky: Zoznam súborov ponuky* 

Čestne vyhlasujeme, že doklady uvedené v ponuke sú pravdivé, nie sú pozmenené a sú skutočné. 

Zoznam súborov a dokladov, ktorý sme vyššie uviedli je z našej strany vyjadrený kompletne a úplne.  

     

 

 

  

Dátum: ..........................................                                         Podpis:...........................................  

                                                                                       (vypísať meno, priezvisko a funkciu  

                                                                                               oprávnenej osoby uchádzača)  



 
 
Príloha č. 2 Vyhlásenie o súhlase s podmienkami súťaže, pravdivosti a úplnosti dokladov 

 

Uchádzača/záujemcu :  .........................................................................................................  

 

Vyhlásenie uchádzača/záujemcu 

1. Vyhlasujeme, že súhlasíme s podmienkami verejného obstarávania na predmet zákazky 

Rekonštrukcia toaliet chlapcov a dievčat na 2., 3., 4. NP a stavebné úpravy v šatni 

telocviku na 1. NP pavilónu B3, ZŠ Gessayova 2 Bratislava-Petržalka, ktoré určil 

verejný obstarávateľ, že súhlasíme s obchodnými podmienkami uskutočnenia predmetu 

zákazky uvedenými.. 

2. Vyhlasujeme, že všetky predložené doklady a údaje uvedené v ponuke sú pravdivé a 

úplné.  

3. Vyhlasujeme, že všetkému, čo bolo vo Výzve,  súťažných a zmluvných podmienkach sme 

porozumeli; na to, čo nám nebolo jasné sme využili možnosť dorozumievania, a sme si 

vedomí, že ak naša ponuka nebude obsahovať všetky náležitosti požadované verejným 

obstarávateľom, bude zo súťaže vylúčená. 

4. Nemáme uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím 

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

5. Nedopustili sme sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného 

začatia verejného obstarávania závažného porušenia povinností v oblasti ochrany 

životného prostredia, sociálneho práva alebo pracovného práva podľa osobitných 

predpisov, za ktoré mi bola právoplatne uložená sankcia, 

6. Nedopustili sme sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného 

začatia verejného obstarávania závažného porušenia profesijných povinností. 

7. Vyhlasujeme, že dávame písomný súhlas k tomu, že doklady, ktoré poskytujeme v 

súvislosti s týmto verejným obstarávaním, môže verejný obstarávateľ spracovávať podľa 

zákona o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.  

8. Vyhlasujeme, že dávame písomný súhlas k tomu, aby „kópia“ našej ponuky bola 

poskytnutá Úradu pre verejné obstarávanie ku kontrole verejného obstarávania 

a zverejnená v Profile verejného obstarávateľa zriadeného na webovej stránke Úradu pre 

verejné obstarávanie (Zoznam povinne zverejňovaných dokumentov) v neobmedzenom 

znení resp. v obmedzenom znení tých časti, ktorých sa obmedzenie týka (ktoré nebudú 

zverejnené). Ponuka uchádzača predložená ako „kópia“ nebude obsahovať rodné čísla a 

osobné údaje v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, ako aj údaje, 

ktoré uchádzač v súhlase označí za dôverné.  

 

 

 

Dátum: .........................................                             Podpis: ............................................  

                                                                                      ( vypísať meno, priezvisko a funkciu  

                                                                                          oprávnenej osoby uchádzača) 

 



 
 
Príloha č. 3 

Čestné vyhlásenie „Konflikt záujmov“ 

 

Zákazka na poskytnutie služieb  podlimitný postup podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom 

obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 

 

Rekonštrukcia toaliet chlapcov a dievčat na 2., 3., 4. NP a stavebné úpravy v šatni telocviku na 1. 

NP pavilónu B3, ZŠ Gessayova 2 Bratislava-Petržalka 

 

doplniť názov uchádzača], zastúpený [doplniť meno a priezvisko štatutárneho zástupcu] ako 

uchádzač, ktorý predložil ponuku v rámci postupu zadávania podlimitnej zákazky (ďalej len „súťaž“) 

vyhláseného na obstaranie vyššie uvedeného predmetu zákazky (ďalej len „zákazka“) výzvou na 

predkladanie ponúk uverejnenou vo Vestníku verejného obstarávania [doplniť číslo Vestníka] zo dňa 

[doplniť dátum zverejnenia vo Vestníku] pod číslom [doplniť číslo značky vo Vestníku], týmto  

čestne vyhlasujem, že 

v súvislosti s uvedeným postupom zadávania zákazky: 

 som nevyvíjal a nebudem vyvíjať voči žiadnej osobe na strane verejného obstarávateľa, ktorá je 

alebo by mohla byť zainteresovaná v zmysle ustanovení § 23 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o 

verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení („zainteresovaná 

osoba“) akékoľvek aktivity, ktoré vy mohli viesť k zvýhodneniu nášho postavenia v súťaži,  

alebo nepriamo akúkoľvek finančnú alebo vecnú výhodu ako motiváciu alebo odmenu súvisiacu so 

zadaním tejto zákazky,  

za konflikt záujmov alebo ktorá by mohla viesť ku konfliktu záujmov kedykoľvek v priebehu procesu 

verejného obstarávania,  

úplné informácie.  

 

 

 

 

 

 

V [doplniť miesto] dňa [doplniť dátum]  

–––––––––––––––––––––––––-  

[doplniť podpis 

 



 
 
Príloha č. 4 

 

NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIÍ / VYPLNENÝ VŹKAZ VŹMER 

SÚŤAŽNÁ PONUKA 

 

Rekonštrukcia toaliet chlapcov a dievčat na 2., 3., 4. NP a stavebné úpravy v šatni 

telocviku na 1. NP pavilónu B3, ZŠ Gessayova 2 Bratislava-Petržalka 

 

 

1. Základné údaje uchádzača:  

Obchodné meno spoločnosti:  

Adresa sídla spoločnosti:   

IČO:   

DIČ:   

IČ DPH:  

Bankové spojenie:   

Číslo účtu: 

IBAN:   

Zastúpený:   

Tel:  

Fax:  

E-mail: 

Oprávnený na rokovanie:   

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu 

 

 

Položka MJ Množstvo 
Jednotková 

cena 
Cena 

celkom 

STAVEBNÁ ČASŤ         

Demontáž obkladov, presun, odvoz a likvidácia sute (obklad na stenách, ktoré sa 
nebudú búrať) 

m
2
 197,411    

Vybúranie existujúceho rozvodu ÚK (rozvody ÚK - 2 stúpacie potrubia + dopojenie 
radiátorov) 

m 78,000    

Vybúranie priečok z tehál hr. 125 mm, presun, odvoz a likvidácia sute m
3
 40,354    

Vysekanie drážok v podlahe pre potrubné rozvody a podlahové vpuste m
2
 24,010    

Cementový poter - zálievka vybúraných trás v podlahe š = 300 mm (ÚK, SV, požiarna 
voda, TÚV) (1.NP - pripojenie na hlavný rozvod, trasa k jadru, v ktorom sú stúpacie 
potrubia + trasa SV zo stupačky k pisoárom - v podlahe + búranie hlavného rozvodu v 
podlahe v pavilóne B2 pod schodiskom) 

m
2
 24,010    

Vysekanie drážok v stenách pre potrubné rozvody m
2
 39,935    

Hrubé zaomietanie drážok v stenách pre potrubné rozvody a kabeláž m
2
 20,250    

Vybúranie keramickej dlažby, presun, odvoz a likvidácia sute (vybúraná komplet 
dlažba) 

m
2
 130,290    

Prebrúsenie, lokálne vyspravenie nerovností podlahy (po odstránení dlažby a 
vyrovnávajúceho poteru, pred nivelačkou) 

m
2
 130,290    

Nivelačná stierka podlahová KNAUF alebo ekvivalent do hr. 3 mm m
2
 130,290    

Dodávka montáž PVC podlahovej krytiny na 1.NP m
2
 45,000    

Zhotovenie hydroizolácie - tekutou fóliou hr. 2 mm m
2
 176,610    

Tekutá fólia hr. 2 mm kg 529,830    

Disperzný spojovací a prídržný náter kg 29,000    

Zhotovenie hydroizolácie styku stien a podlahy - tekutou fóliou + izolačnými páskami m 154,380    



 
 
a rohmi 

Izolačná páska DB 70 (10 m) m 154,380    

Izolačná páska DB 70 - vnútorný roh (1 ks) m 99,000    

Izolačná páska DB 70 - vonkajší roh (1 ks) m 24,000    

Priečky hr. 100 mm (nové priečky, kapotáž stupačiek) m
2
 78,237    

Omietka vnút. stien zo such.zm. hladká pod obklad+cem. prednástrek Baumit (steny, 
z ktorých bol osekaný obklad + nové murované priečky) 

m
2
 353,884    

Maľba stropov a prievlakov, 2x náter vodou riediteľný, biely m
2
 130,290    

Maľba stien od 2,0 m po strop, 2x náter vodou riediteľný, biely m
2
 137,435    

Náter olejový - steny m
2
 12,490    

Dodávka a montáž obkladu vrátane špárovania, silikónu, rohových a ukončovacích 
líšt 

m
2
 324,210    

Dodávka a montáž protišmykovej dlažby vrátane špárovania a silikónu m
2
 130,290    

Škárovacia malta Extrém FME 80 - 20 kg - pre bazény, vodojemy kg 227,250    

Dodávka a montáž šachty vrátane poklopu 600 x 600 mm (miesto napojenia TUV, SV 
a cirkulácie na 1.NP v chodbe) 

kplt 1,000    

Dvierka prístupové k inštaláciám z plastov 15/30 cm ks 6,000    

Dvierka prístupové k inštaláciam  40/40 cm ks 3,000    

         

         

VYKUROVANIE        

Potrubie ÚK PEX/AL/PEX 25x2 - vrátane sekacích prác, izolácie a prepojenia na 
existujúci rozvod stúpacích potrubí 

m 63,000    

Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 400 mm/ dĺžky 1200 - 
1400 mm    

ks 6,000    

Vykurovacie teleso doskové oceľové KORADO RADIK KLASIK 22 - 400/1400 mm s 
bočným pripojením 

ks 6,000    

Odpojenie a spätné pripojenie existujúcich vykurovacích telies na nové odbočky zo 
stúpacích potrubí vykurovania 

ks 6,000    

Ventil odvzdušňovací závitový samočinný MTR DN 10 ks 2,000    

Ventil regul, závit, termost. bez hlavice ovi. RDV 80 G 3/8 ks 6,000    

Hlavica ovládania termost. ventilov RD, RD 80R ks 6,000    

Vykurovacie telesá - tlakové skúšky vodou kplt. 1,000    

         

ZTI - KANALIZÁCIA + VODOVOD        

ZARIAĎOVACIE PREDMETY        

Montáž WC misy a sedátka ks 21,000    

Dodávka WC misy napr. Aqualine Keramika - WC kombi, Rimless, Soft Close, biela 
PB103 + sklopné sedátko 

ks 21,000    

Montáž bidetu z bieleho diturvitu bez bidetovej súpravy ks 3,000    

Bidet závesný 360x560x400, farba biela, 1 otvor pre batériu, 2 postranné otvory pre 
prívod vody vlavo a vpravo, napr. JIKA CUBITO, alebo alternatíva 

ks 3,000    

Montáž bidetových súprav ks 3,000    

Sifón bidetový, 032, celokovový s chrómovou povrchovou úpravou ks 3,000    

Bidetová batéria stojánková páková, vyššia stredná trieda, napr. HANSA, alebo 
alternatíva 

ks 3,000    

Montáž WC misy a sedátka pre invalidov ks 3,000    

Dodávka WC misy + sklopné sedátko pre invalidov ks 3,000    

Montáž umývadla bez výtokovej armatúry z bieleho diturvitu so zápachovou 
uzávierkou na konzol, š=650 mm do murovanej steny, vrátane montážneho 
materiálu a silikónu 

ks 21,000    

Umývadlo bez výtokových armatúr so zápachovou uzávierkou JIKA LAUFEN    ks 18,000    

Bezbariérové umývadlo bez výtokových armatúr so zápachovou uzávierkou JIKA 
LAUFEN    

ks 3,000    

Montáž batérie umývadlovej, stojankovej ks 18,000    

Schell tlačný umyvadlový stojánkový ventil 1/2" PETIT SC s reguláciou času (alebo 
stojánková batéria na studenú vodu) 

ks 15,000    



 
 
Stojánková umývadlová batéria pre invalidov ks 3,000    

Montáž zápachovej uzávierky pre zariadovacie predmety, umývadlová do D 40 ks 15,000    

Sifón, 5/4" - 32 mm - plastový ks 21,000    

Montáž rohového ventilu ks 66,000    

Rohový ventil Schell ks 66,000    

Montáž výlevky keramickej závesnej vrátane montáže batérie ks 3,000    

Špeciálny výrobok výlevka+nástenná batéria   ks 3,000    

Montáž pisoáru do murovanej steny, vrátane montážneho materiálu, silikónu a 
sifónu pre pisoár, zapojenie kabeláže senzoru splachovania 

ks 12,000    

Pisoár s integrovaným vodivostným splachovačom ks 12,000    

Sitko do pisoárov Nova, antikorová oceľ ks 12,000    

         

Vnútorná kanalizácia        

Podlahova vpust HL80 - D+M ks 3,000    

Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 75x1,8 m 24,000    

Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 110x2,2 m 65,000    

Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 125x3,2 m 24,000    

Potrubie kanal. z PVC rúr pripojovacie D 40x1.8 m 3,000    

Potrubie kanal. z PVC rúr pripojovacie D 50x1.8 m 15,000    

Potrubie kanal. z PVC rúr pripojovacie D 63x1.8 m 15,000    

Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 40x1.8 ks 24,000    

Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 50x1.8 ks 3,000    

Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 110x2.3 ks 15,000    

Skúška tesnosti kanalizácie vodou do DN 125 m 146,000    

Presun hmôt pre vnút. kanalizáciu v objektoch výšky do 12 m kplt 1,000    

         

Vnútorný vodovod        

Potrubie vod. z ocel. rúrok závit. pozink. 11353 DN 50 m 29,500    

Opr. vodov. ocel. potrubia závit. prerezanie rúrky do DN 25 ks 1,000    

Opr. vodov. ocel. potrubia závit. prerezanie rúrky do DN 50 ks 3,000    

Opr. vodov. ocel. potr. záv. vsadenie odbočky do potr. DN 50 súbor 3,000    

Potrubie vodovodné plastové PE-Xa spoj násuvnou objímkou kovovou D 16x2,2 mm 
Rehau 

m 30,000    

Potrubie vodovodné plastové PE-Xa spoj násuvnou objímkou kovovou D 20x2,8 mm 
Rehau 

m 112,000    

Potrubie vodovodné plastové PE-Xa spoj násuvnou objímkou kovovou D 25x3,5 mm 
Rehau 

m 72,000    

Potrubie vodovodné plastové PE-Xa spoj násuvnou objímkou kovovou D 32x4,4 mm 
Rehau 

m 20,000    

Potrubie plastové zostavenie rozvodov D do 16 mm m 30,000    

Potrubie plastové zostavenie rozvodov D do 20 mm m 112,000    

Potrubie plastové zostavenie rozvodov D do 25 mm m 72,000    

Potrubie plastové zostavenie rozvodov D do 32 mm m 20,000    

Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 16 m 30,000    

Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 20 m 112,000    

Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 25 m 72,000    

Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 32 m 20,000    

Opr. uzatvorenie alebo otvorenie vodov. potrubia ks 3,000    

Nástenka pre viacvrstvové rúrky na nalisovanie D 16xR 1/2 s jedným závitom ks 72,000    

Armat. vodov. s 1 závitom, kohút plniaci a vypúšťací G 1/2 ks 1,000    

Montáž vodov. armatúr s 2 závitmi G 3/4 ks 1,000    

Uzáver guľový voda  páčka 3/4"s odv ks 1,000    

Montáž vodov. armatúr s 2 závitmi G 1 ks 3,000    

Uzáver guľový voda páčka 1/2"- ks 1,000    

Uzáver guľový voda 1"- s odv ks 2,000    

Montáž vodov. armatúr s 2 závitmi G 2 ks 5,000    

Uzáver guľový voda  páčka 2" ks 3,000    

Uzáver guľový voda s odvodnením 2"- 8011112 ks 1,000    

Požiarne prísl.,hadic.navij. C52 pod omietku súbor 3,000    



 
 
Tlakové skúšky vodov. potrubia závitového do DN 50 m 263,500    

Preplachovanie a dezinfekcia vodov. potrubia do DN 80 m 263,500    

Presun hmôt pre vnút. vodovod v objektoch výšky do 12 m % 1,000    

  
 

     

Konštrukcie doplnk. kovové stavebné        

Záves stropný STAVITEL DN 108 ks 6,000    

         

DVERE        

Dodávka a montáž dverného kompletu (600 x 1970 mm) PRAVÉ, oceľová zárubňa, 
dvere plné drevené s polodrážkou, vrátane kovania a náteru oceľovej zárubne 

ks 3,000    

Dodávka a montáž dverného kompletu (800 x 1970 mm) ĽAVÉ, oceľová zárubňa, 
dvere plné drevené s polodrážkou, vrátane kovania a náteru oceľovej zárubne 

ks 3,000    

Dodávka a montáž dverného kompletu (800 x 1970 mm) PRAVÉ, oceľová zárubňa, 
dvere plné drevené s polodrážkou, vrátane kovania a náteru oceľovej zárubne 

ks 9,000    

Dodávka a montáž dverného kompletu (900 x 1970 mm) PRAVÉ, oceľová zárubňa, 
dvere plné drevené s polodrážkou, vrátane kovania (zámok odomknuteľný aj z 
vonkajšej strany), držadla pre imobilných a náteru oceľovej zárubne - WC imobilní 

ks 3,000    

         

STOLÁRSKE VÝROBKY        

Dodávka a montáž deliacej steny s dverami: doska laminovaná DTD 28 mm s 
melamínovým povrchom odolným voči poškriabaniu v ALU profile, Kovanie: kľučky, 
nožičky - ALU ELO X, (š x v) 1100 x 2000 mm 

ks 24,000    

Dodávka a montáž - sanitárne oddelovacie steny priečky vysokotlakovaného 
laminátu o hrúbke 10 mm 

ks 24,000    

Deliaca stena medzi pisoáre CROSSLINE ks 9,000    

         

KONŠTRUKCIE DOPLNKOVÉ KOVOVÉ        

D+M Kombinované madlo k umývadlu – pravé, biele ks 3,000    

D+M Kombinované madlo k umývadlu – ľavé, biele ks 3,000    

D+M Podporné madlo k WC – pravé, biele ks 3,000    

D+M Podporné madlo WC – ľavé, biele ks 3,000    

         

ELEKTROINŠTALÁCIA        

Úprava elektrorozvádzača 2.NP - 4.NP ks 3,000    

Istič 16B - zásuvky + pisoáre ks 8,000    

Istič 10A - Svietidlá ks 3,000    

Zásuvka jednoduchá 230V,50Hz  ks 3,000    

Kábel CYKY-O 3x2,5 m 150,000    

Kábel CYKYLO-J 3X1,5 PLOCHÝ m 195,000    

Kábel CYYp 2x1,5 (2Bx1,5) plochý m 45,000    

Vodič ZŽ 6 m 17,000    

Wago svorky 2 ks 45,000    

Wago svorky 3 ks 45,000    

Wago svorky 4 ks 45,000    

Prístrojová krabica ks 8,000    

Prípojnica EPP ks 1,000    

Pomocný montážny materiál % 5,000    

SOS tlačítko signalizačného systému núdzového volania, zvuková signalizácia - 
(prívod zo svetelného okruhu - ak je to možné, resp. riešiť diaľkovo - zariadením na 
baterky) 

ks 3,000    

Svietidlo A, LED SVIETIDLO PRISADENÉ, Prachotesné svietidlo 2x120cm, IP66, 
1272x145x111, Pätica G13 

ks 15,000    

Svietidlo B, LED SVIETIDLO PRISADENÉ,stropné, 16W s pohybovým PIR čidlom ks 3,000    

Senzor pohybu napr. LUXOMAT PD3-1C 360° IP44 biela ks 15,000    

Spolu montáž - elektroinštalácia kplt 1,000    

Spolu montáž - svietidlá ks 18,000    

Vypracovanie revíznej správy ks 1,000    

         

Ostatné        



 
 
Vŕtanie otvorov D80 mm do železobetónovej dosky hr. 350 mm ks 3,000 

 
 

D+M zrkadlo 900 x 600 mm na stenu s keramickým obkladom - WC imobilní ks 1,000    

D+M vešiak na oblečenie - montáž na stenu s keramiským obkladom - WC imobilní ks 1,000    

D+M sklopná odkladacia polica 200 x 500 mm - WC imobilní ks 1,000    

D+M držiak na WC papier - WC imobilní ks 1,000    

D+M automat na papierové osušky - WC imobilní ks 1,000    

D+M automat na dávkovanie mydla - WC imobilní ks 1,000    

Dodávka + Osadenie oceľového zapusteného poklopu do oceľového rámu v podlahe 
(1.NP chodba - miesto pripojenia nových inštalačných rozvodov na existujúce) 

ks 1,000    

SPOLU bez DPH:        

DPH:        

Spolu s DPH:       
 

 

 

 

 

 

 

 

V........................... dňa....................... 

 

 

podpis a pečiatka uchádzača, resp. 

osoby oprávnenej konať za uchádzača 


