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VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY 

na zákazku z nízkou hodnotou podľa ustanovenia § 117 zák. č. 343/2015 Z. z. 
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZVO“)  

Mestská časť Bratislava - Petržalka v súlade so ZVO 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:  
Miloš Holán, email: milos.holan@petrzalka.sk 

 
 
2. Názov zákazky:  „Obnova telocvične na ZŠ Turnianska“ 

 
2.1. Hlavný predmet obstarávania – CPV kód:  

45214210-5   Stavebné práce na objektoch základných škôl 
 

2.2. Postup a druh zákazky: zákazka v zmysle § 117 ZVO stavebná práca 
 
3. Lehota na predkladanie cenových ponúk: 

Cenovú ponuku uchádzači zašlú vyplnením ponukového formulára a vložení 
požadovaných dokladov a dokumentov poštou, alebo podaním do podateľne na adresu 
verejného obstarávateľa pričom obálku označia textom „OBNOVA TELOCVIČNE 
NA ZŠ TURNIANSKA – SÚŤAŽ“ najneskôr do 7.2.2022 do 17:00 hod. Ponuky 
doručené po lehote na predkladanie ponúk nebudú akceptované a nebudú predmetom 
vyhodnocovania. 

 Miesto dodania predmetu zákazky:   Základná škola Turnianska 10, Bratislava 
 

4. Čas trvania zákazky:   
Zákazka sa uzatvára na dobu trvania v zmysle ZOD 

 
5. Predpokladaná hodnota zákazky/množstvo/rozsah plnenia:  94 174,21 € bez DPH   
 
6. Opis predmetu zákazky:   

Predmetom zákazky je výmena pôvodných drevených podláh a obkladov vo veľkej 
a malej telocvični za nový športový certifikovaný podlahový systém a nový obklad 
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z brezovej preglejky. Odstránenie starých malieb na stenách s následným lokálnym 
vyspravením stien a kompletnou maľbou stien bielou farbou 
 
Rozsah práce: 

1.  Demontáž pôvodných podláh a obkladov vo veľkej a malej telocvični, demontáž 
športového vybavenia telocvične (rebriny, tyče na šplh, tyče na volejbal) 
 
2.  Vyčistenie plochy podláh po demontáži 
 
3.  Úprava pôvodnej betónovej dosky po demontáži pôvodnej podlahy – lokálne 
vyspravenie veľkých nerovností vysprávkovou zmesou a realizácia samonivelizačnej 
stierky do hr. 10 mm 
 
4.  Odstránenie malieb na stenách, lokálne vyspravenie nerovností maltou, maľba 
stien bielou farbou – dvojnásobné nanášanie 
 
5.  Zhotovenie hydroizolácie z asfaltových pásov proti zemnej vlhkosti 
   
6.  Dodávka a montáž plastových líšt na zakrytie elektrických káblov 
 
7.  Montáž športovej podlahy na odpruženom rošte s nášľapnou PVC vrstvou so 
zdvíhaním a nivelovaním systému do výšky max. 190 mm od betónového podkladu 
 
8.  Montáž  dreveného obkladu z brezovej preglejky 
 
9.  Dodávka a montáž laminátových dverí medzi telocvičňami       
 
10.  Realizácia ventilačných drevených masívnych líšt  
 
11.  Čiarovanie športovísk maľovaním dvojzložkovou polyuretánou farbou – 
čiarovanie bude obsahovať  2x volejbal, basketbal a floorball 
 
12.  Spätná montáž športového vybavenia telocvične    
 
13.  Úprava prahov a prechodov v telocvičniach 

Minimálne požiadavky na drevený odpružený rošt ( napr. Elastik MFP 70 ): 

- rošt musí byť  certifikovaný a musí spĺňať charakteristiky normy STN EN 14 904 
- odpružený rošt musí obsahovať pružné podložky hr. 20 mm, ktoré sú súčasťou 

kmitového nosiča hrúbky 19 mm, ďalšiu vrstvu bude tvoriť slepá podlaha hrúbky 
16 mm, modul na rozloženie zaťaženia tvorí poslednú vrstvu odpruženého roštu, 
ktorú tvorí drevotriesková doska, príp. OSB doska hrúbky 12 mm, podľa EN 
13968-P5, pevnosť V 100 E1 
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- hodnota absorcie nárazu podľa normy viac ako 55% 
- hodnota vertikálnej deformácie v intervale 2,3 – 5,0mm 
- hodnota odrazu lopty viac ako 90% 
- konštrukčná výška odpruženého roštu má  výšku 67 mm 

 
Minimálne požiadavky na nášľapnú vrstvu -  športový PVC povrch (napr. TARAFLEX 
Sport Evolution): 
 

- PVC šport. povrch musí byť  certifikovaný a musí spĺňať charakteristiky normy 
STN EN 14 904 

- min. hrúbka PVC športového povrchu 7,5 mm 
- index IPI ( impact protection index) min. 73% 
- absorcia nárazu – P1 
- VOC emisie menšie alebo rovné ako 100µg/m3 
- Reakcia na oheň Dfl-s1 
- v PVC povrchu sa musí nachádzať výstuha zo sklennej siete 
- nášľapná kalandrovaná vrstva musí byť tvorená viacerými vrstvami čistého vinylu  
- v hr. min. 2 mm 

 
Minimálne požiadavky a opis realizácie dreveného obkladu v telocvičniach: 
 

- hrúbka brezovej preglejky min. 18mm 
- kvalita brezovej preglejky min. BB/Cp 
- realizovaný podkladový rošt pozostáva z dvoch úrovní –  t.j. Vodorovný a zvislý 

rošt, vodorovné rošty budú v piatich úrovniach a zvislé rošty s maximálnou 
roztečou 415 mm po celom obvode 

- v obkladoch budú zrealizované otváracie vráta z brezovej preglejky v počte 4 ks – 
rozmer vrát cca 2,00 x 1,00 m – vráta budú obsahovať vnútorné pánty z dôvodu 
bezpečnosti pri športovaní, aby pánty nevyčnievali do plochy ihriska – vráta budú 
slúžiť pre odkladacie priestory v telocvični 

 

Podrobný popis je vo výkaze výmer, technickej správe a projektovej dokumentácii. 
 

7. Možnosť rozdelenia predmetu zákazky na časti: 
Rozdelenie predmetu zákazky na samostatné časti nie je možné.  

8. 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. 

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, 
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- 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. 

Cena je konečná a zahŕňa všetky náklady spojené s poskytnutím služby/dodaním 
tovaru/uskutočnením stavebných prác.  

 
9. 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, v ktorej je dodávateľ povinný uviesť jednotlivé 
položky a celkovú cenu bez DPH a vrátane DPH. 
Splatnosť faktúry je 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia faktúry a nárok na 
zaplatenie dohodnutej ceny vzniká až po riadnom a včasnom poskytnutí služby/dodaní 
tovaru/uskutočnení stavebných prác.. 

 
10. Typ zmluvy:   

Zmluva o dielo.  
 
Upozornenie pre záujemcov/uchádzačov: 

a) V súlade s § 11 ZVO „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 partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného 
sektora“. 
 
b) Táto Zmluva nadobudne účinnosť dňom nasledujúcim po dni kumulatívneho 
splnenia nasledovných podmienok: (i) zverejnenie Zmluvy na webovom sídle 
Objednávateľa, (ii) Správna rada Fondu na podporu športu rozhodne o poskytnutí 
finančného príspevku Objednávateľovi z Fondu na podporu športu v rámci Výzvy č. 
2021/004 – Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry na Dielo 
a (iii) Objednávateľ uzavrie s Fondom na podporu športu zmluvu, ktorou mu Fond na 
podporu športu poskytne finančný príspevok na Dielo. Zhotoviteľ berie na vedomie 
a súhlasí s tým, že v prípade, ak Fond na podporu športu Objednávateľovi neposkytne 
príspevok na Dielo a Objednávateľ tak nezíska finančné prostriedky na krytie časti 
Ceny Diela, táto Zmluva nenadobudne účinnosť. 

 
11. Požadované doklady:  podľa bodu 12. a 13. Výzvy 
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12. Podmienky účasti uchádzačov vo verejnom obstarávaní týkajúce sa osobného 
postavenia: 
12.1. Uchádzač preukáže splnenie podmienky účasti týkajúcej sa osobného postavenia 

podľa  § 32 ods. 1 písm. e) ZVO:   

� Uchádzač predloží platné oprávnenie na uskutočňovanie práce charakteru 
predmetu zákazky v zmysle platnej legislatívy SR (Zápisy v registroch SR – 
Obchodnom či Živnostenskom/ Výpis z OR SR, resp. Výpis zo ŽR SR). Ak 
je uchádzač zapísaný v  Zozname hospodárskych subjektov vedenom 
Úradom pre verejné obstarávanie, nie je povinný predkladať vyššie uvedený 
doklad. 

12.2. Splnenie podmienky účasti týkajúcej sa osobného postavenia podľa                                                      
§ 32 ods. 1 písm. f) ZVO: 

Uchádzač doloženým čestným vyhlásením preukáže, že nemá uložený zákaz 
účasti  vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím 
v Slovenskej republike, alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého 
pobytu. 

 
12.3. Splnenie podmienky účasti týkajúcej sa konfliktu záujmov v zmysle § 23 ZVO:                 

Uchádzač doloženým čestným vyhlásením preukáže, že mu nie je známy žiadny 
potenciálny konflikt záujmov v zmysle § 23 ZVO. 

 
13. Podmienky účasti týkajúce sa odbornej a technickej spôsobilosti: 

13.1. Splnenie podmienky technickej a odbornej spôsobilosti podľa § 34 ods. 1 písm. 
c) a g) ZVO preukáže uchádzač nasledovne: 

- Uchádzač predloží potvrdenie stavbyvedúceho. 
- Technický list k odpruženému športovému systému, kde bude hodnota 
absorpcie nárazu viac ako 55%. 
- Technický list k odpruženému športovému systému, kde bude hodnota 
vertikálnej deformácie medzi 2,3 – 5,0 mm. 
- Technický list k odpruženému športovému systému, kde bude hodnota 
výšky odrazu lopty viac ako 90%. 
- Technický list výrobcu potvrdzujúci použitie športového povrchu na 
športové účely podľa príslušných noriem a na základe nižšie uvedených 
parametrov: IPI (impact protection index) 73%, kategoŕia obsorbcie nárazu P1, 
VOC emisie ≤ 100µg/m3. 
 
Splnenie vyššie uvedených podmienok preukáže uchádzač predložením "Protokolu 
o skúške" plošne elastickej športovej podlahy ( systému ) podľa normy EN 14 904 
Povrchy pre športoviská – halové plochy pre viacúčelové použitie, príp. staršia 
norma DIN 18 032 - 2 z nezávislej akreditačnej skúšobni. 
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- Uchádzač predloží zoznam minimálne troch potvrdených a pozitívnych  
referencií k realizácii pokládky športových interierových certifikovaných 
podlahových systémov za posledných 5 rokov. 
- Uchádzač na vyžiadanie predloží vzorku športového systému - odpružený 
rošt + športové PVC v minimálnom rozmere 50 x 50 cm. Všetky komponenty 
odpruženého roštu a športového PVC musia byť spojené spojovacím materiálom v 
jednej vzorke v jednom kuse. 
 

14. Obsah cenovej ponuky: 
Ponuka predložená uchádzačom musí byť v štátnom jazyku (t.j. v slovenskom jazyku), 
resp. v českom jazyku, vyhotovená v písomnej forme, písacím strojom alebo tlačia-
renským výstupným zariadením výpočtovej techniky, alebo pomocou PC zariadení a 
musí obsahovať: 

• Doklady podľa bodu 12. a 13. výzvy  

• Návrh zmluvy opatrený pečiatkou a podpisom 

• iné 
 

15. Kritériá na vyhodnotenie ponúk: 
• Ponuky uchádzačov sa budú vyhodnocovať na základe najnižšej celkovej ceny za 

predmet zákazky v EUR s DPH . 

• Úspešným uchádzačom sa stane uchádzač, ktorý predloží najnižšiu celkovú cenu za 
predmet zákazky vrátane DPH. 

• Celková cena za predmet zákazky musí zahŕňať všetky náklady spojené 
s poskytnutím služby/dodaním tovaru/uskutočnením stavebných prác. 

 
16. Stanovenie zmluvných podmienok:   

Verejný obstarávateľ na základe vyhodnotenia predložených ponúk uzavrie s 
úspešným uchádzačom zmluvu:  

„Obnova telocvične na ZŠ Turnianska“ 
 

Návrh zmluvy tvorí prílohu výzvy, pričom uchádzač ako súčasť ponuky predloží 
podpísaný návrh zmluvy. 
 

 
17. Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi:  

 

•  V prípade nejasností týkajúcich sa požiadaviek uvedených vo Výzve alebo inej 
sprievodnej      dokumentácií, môže záujemca elektronicky požiadať verejného 
obstarávateľa prostredníctvom e-mailu vo@petrzalka.sk o ich vysvetlenie. 
Záujemca musí svoju žiadosť doručiť verejnému obstarávateľovi dostatočne vopred 
pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk, tak aby mal verejný obstarávateľ 
dostatok času na spracovanie a doručenie odpovede všetkým záujemcom.  

• Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo predĺžiť lehotu na predkladanie ponúk. 
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• V prípade potreby môže verejný obstarávateľ vysvetliť, a ak to bude nevyhnutné aj 
doplniť informácie uvedené v tejto výzve na predkladanie ponúk. 

• Verejný obstarávateľ po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk vyhodnotí 
ponuky  a uchádzačov bude informovať prostredníctvom e-mailu. 

• Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo požiadať uchádzačov o vysvetlenie ich 
ponúk.  

• Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zákazku zrušiť, odmietnuť všetky 
predložené ponuky a v prípade potreby súťaž opakovať. 

• Verejný obstarávateľ si v prípade potreby vyhradzuje právo vyžiadať od úspešného 
uchádzača originály alebo úradne osvedčené kópie dokladov v zmysle bodu 12. 
tejto výzvy, 
 

18.  Spôsob predloženia ponuky:  poštou  
19. Mena a ceny uvádzané v ponuke:  

Uchádzač uvedie cenu v EUR bez DPH a cenu s DPH v € (ak uchádzač 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:   Neuplatňuje sa 
 

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, (zmena/úprava zmluvy sa 
považuje za pozmenený doklad), 

• 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. 
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23. Oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk: 
• úspešný uchádzač je povinný v lehote do 5 pracovných dní odo dňa doručenia 

oznámenia o úspešnosti ponuky predložiť: 
-  6 originálnych vyhotovení zmluvy (podpis, pečiatka, dátum). 

 
24. Použitie elektronickej aukcie: Nie 

 
25. Doplňujúce informácie: 

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

• Proti rozhodnutiu verejného obstarávateľa pri postupe zadávania zákazky postupom 
podľa § 117 zákona o verejnom obstarávaní nie je možné podať námietky v zmysle 
platného zákona. 

 
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. 
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neuzavrieť s úspešným uchádzačom zmluvu 
v prípade, ak by táto zmluva obsahovala ustanovenia zvlášť nevyhovujúce pre 
objednávateľa. 

 
27. Kritérium na vyhodnotenie cenových ponúk:  najnižšia celková cena za predmet 

zákazky, maximálne dve zákazky uzavreté s obstaraváteľom na stavebné práce, 
doklad, že zhotoviteľ dokáže splniť predmet zákazky. 

 
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 jeho 
ponuku prijíma, ostatným oznámi, že neuspeli. 
 

29. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:  Nie sú.  
 

V Bratislave, dňa 27.1.2022 

 

 

Spracoval/a: .........M. Holán................................................ 
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Osoba zodpovedná za správne a úplné zadanie opisu predmetu zákazky a stanovenie PHZ: 

 

......................................................... 
            
 

Prílohy: 

Príloha č. 1 – Krycí list ponuky 

Príloha č. 2 – Čestné vyhlásenia 2.1 – 2.4 

Príloha č. 3 – Návrh na plnenie kritérii 

Príloha č. 4 – Zmluva o dielo 

Príloha č. 5 – Výkaz výmer 

Príloha č. 6 – Technická správa 

Príloha č. 7 - Pôdorys čiarovania a vzorový rez 

 

 

 


