YEPT s.r.o., Svätoplukova 28, 821 08 Bratislava, IČO: 51 178 435

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.:124225/B

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONÚK
na 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“)
1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
názov:
sídlo:
štát:
IČO:
kontaktná osoba:
telefón:
e-mail:

Mestská časť Bratislava - Ružinov
Mierová ul. 21, 827 05 Bratislava
Slovenská republika
00 603 155
JUDr. Miloš Škorec
YEPT s.r.o.
Svätoplukova 28, 821 08 Bratislava
+421 903 430 166
office@yept.eu

2. Názov predmetu zákazky:
„Vypracovanie projektovej dokumentácie pre potreby realizácie obstarávania na projekt:
Zámer realizácie parkovania „vnútroblok“ – tendrová dokumentácia“
3. Typ zákazky:
služby
4. Predpokladaná hodnota zákazky:
70.000,- EUR bez DPH
5. Opis predmetu zákazky:
Spoločný slovník obstarávania (CPV kód):
71000000-8 Architektonické, stavebné, inžinierske a inšpekčné služby

Predmetom zákazky: je vypracovanie podkladov, ktoré budú pozostávať z:
a) Architektonická štúdia 3 lokality
Predmetom architektonickej štúdie je prvotné zhodnotenie zámeru do konkrétnej
podoby za účelom hmotovo-priestorového a kapacitného stvárnenia navrhovaného
objektu. Štúdia by mala tiež preukázať architektonické, výtvarné, dispozičnoprevádzkové riešenie, ako aj základné konštrukčno-materiálové riešenie budúcej
stavby. Architektonická štúdia musí obsahovať:
- textové zhodnotenie realizovaného diela, jeho priestorových a
charakteristík,

objemových
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- situácia osadenia objektov v návrhovej zóne a tiež v alternatívnych zónach tak aby
bolo navrhované objekty zhodnotiť viacnásobne aj v iných obdobných sídelných
štruktúrach.
- výkresová dokumentácia pozostávajúca z pôdorysov, rezov a pohľadov navrhovaného
objektu resp. objektov,
- grafické stvárnenie objektu v 3d (minimálne 3ks s preukázaním odlišného
materiálového riešenia),
- fotorealistické stvárnenie objektu resp. umiestnenie navrhovaného objektu (resp.
objektov) do skutočného prostredia (min 3ks v zadávateľom vybranej lokalite),
- zhodnotenie možnej vybavenosti a alternatívneho riešenia navrhovaných objektov.
Vymedzenie jednotlivých lokalít vyplýva z príloh č.4 až 6. k tejto výzve.
b) Dokumentácia na výber zhotoviteľa stavby (tendrová dokumentácia) 3
lokality
Účelom dokumentácie je jednoznačne vymedziť predmet dodávky budúceho
zhotoviteľa (zhotoviteľov) stavby. Tento podklad má umožniť jednotlivým uchádzačom
v rámci výberového konania vypracovať porovnateľné ponuky a následne uzatvoriť s
víťazným uchádzačom zmluvu o dielo na zhotovenie stavby. Tendrová dokumentácia
bude spracovaná pred projektom pre uskutočnenie stavby, resp. jej osadenia
a začiatkom územného respektíve stavebného konania predmetnej stavby. Jej
podrobnosť musí byť spracovaná do takej miery, aby bolo možné zhodnotiť výkaz
výmer použitých materiálov a prác. Cieľom je poskytnúť budúcemu zhotoviteľovi
stavby dostatočné podklady, aby vedel dielo oceniť a pripraviť návrh zmluvy na
realizáciu diela a dodanie podrobnej dokumentácie stavby a vykonanie potrebných
prieskumov a rozborov ktoré vyplynú z predmetnej dokumentácie.
Predmetom projektovej dokumentácie bude:
- sprievodná technická a súhrnno-technická správa,
- výkresová dokumentácie v podrobnejšom rozsahu umožňujúcom zdôvodnenie výkazu
výmer resp. rozpočtu stavby,
- výkaz výmer s predpokladaným rozpočtom stavby,
- navrhnutie predpokladaného rozsahu a obsahu dokumentácie pre osadenie stavby
(projektová skladba).
Podrobný opis predmetu zákazky:
a) Geodetické zameranie územia
Geodetické zameranie s podrobnosťou a rozsahom potrebným pre daný stupeň
projektu
b) Zjednodušený ideový návrh
Bude vypracovaný za účelom získania jednoduchého grafického návrhu nového
funkčno-priestorového členenia územia, na základe ktorého bude po konzultácii
a schválení objednávateľom vypracovaný projekt.
c) Architektúra
d) Vizualizácie
Projektant spracuje vizualizáciu riešeného územia v rozsahu jedného celkového
pohľadu zhora z nadhľadu a dvoch pohľadov detailných.
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Požadovaná projektová dokumentácia bude vyhotovená v 6 vyhotoveniach v tlačenej
podobe a v 6 vyhotoveniach v elektronickej podobe na vhodnom záznamovom nosiči.
Cena zákazky na vypracovanie projektovej dokumentácie musí obsahovať všetky náklady
spojené s prácami na zákazke: zhotovenie, doprava, konzultácie s verejným
obstarávateľom, geodetické práce – zhotovenie výškopisu a polohopisu, vytýčenie
inžinierskych sietí práce jednotlivých profesií a pod.
6. Miesto dodania predmetu zákazky:
Mierová ul. 21, 827 05 Bratislava
7. Lehota dodania predmetu zákazky:
Úspešný uchádzač je povinný dodať verejnému obstarávateľovi časť predmetu zákazky architektonická štúdia 3 lokality – v lehote do 1 týždňa odo dňa účinnosti zmluvy o dielo
uzavretej s úspešným uchádzačom.
Úspešný uchádzač je povinný dodať verejnému obstarávateľovi časť predmetu zákazky dokumentácia na výber zhotoviteľa stavby (tendrová dokumentácia) 3 lokality – v lehote
do 4 týždňov odo dňa odo dňa účinnosti zmluvy o dielo uzavretej s úspešným
uchádzačom..
8. Rozsah predmetu zákazky:
Verejný obstarávateľ vyžaduje predložiť ponuku na celý predmet zákazky.
9. Rozdelenie predmetu zákazky:
Verejný obstarávateľ neumožňuje rozdelenie predmetu zákazky na časti.
10. Možnosť predloženia variantných riešení:
Verejný obstarávateľ neumožňuje záujemcom predložiť variantné riešenia.
11. Obsah ponuky:
Ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať tieto doklady:
a) Návrh na plnenie kritéria
Uchádzač môže využiť vzor návrhu na plnenie kritéria v prílohe č.1 k tejto výzve.
b) Doklad preukazujúci oprávnenie uchádzača poskytovať služby, ktoré sú
predmetom zákazky
c) Čestné vyhlásenie
Uchádzač predloží čestné vyhlásenie o tom, že:
- spĺňa podmienky osobnej účasti v zmysle § 32 ods.1 písm.e) a f) Zákona,
- u uchádzača neexistuje konflikt záujmov vo vzťahu k verejnému obstarávateľovi
respektíve predmetu zákazky v zmysle § 23 Zákona,
- sa oboznámil s etickým kódexom záujemcu/uchádzača vo verejnom obstarávaní,
ktorý
je
zverejnený
na
adrese
http://www.uvo.gov.sk/extdoc/1069/eticky_kodex_zaujemca_-_uchadzac.pdf
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a že so zreteľom na povinnosť uplatňovania princípov rovnakého zaobchádzania,
nediskriminácie, transparentnosti, hospodárnosti a efektívnosti, zabezpečovania
čestnej hospodárskej súťaže, vykonávania práv a povinností v súlade s dobrými
mravmi a so zásadami poctivého obchodného styku, bude tieto pravidlá aplikovať
v rámci postupu zadávania vyššie uvedenej zákazky.
Uchádzač môže využiť vzor čestného vyhlásenia v prílohe č.3 k tejto výzve.
d) Návrh zmluvy o dielo
Uchádzač predloží návrh zmluvy o dielo uvedený v prílohe č.2 k tejto výzve, do
ktorej doplní svoje identifikačné údaje, navrhnutú cenu za predmet zákazky
a kontaktná osobu s kontaktnými údajmi pre komunikáciu ohľadom plnenia
predmetu zákazky.
Ponuku respektíve jednotlivé dokumenty tvoriace ponuku uchádzača je potrebné
predložiť vo formáte .pdf. Ponuka uchádzača nesmie byť v rozpore s ktorýmkoľvek
ustanovením tejto výzvy.
12. Miesto a spôsob predkladania ponuky:
Ponuka bude predložená zaslaním prostredníctvom elektronickej poštovej správy na emailovú adresu kontaktnej osoby verejného obstarávateľa, pričom samotná ponuka bude
tvoriť prílohu elektronickej poštovej správy. V predmete elektronickej poštovej správy je
potrebné
uviesť
„Ponuka-projektová
dokumentácia-vnútroblok-Ružinovneotvárať!!!“
Ponuka musí byť predložená elektronicky. Ponuka musí byť vyhotovená a predložená v
elektronickej podobe vo formáte, ktorá zabezpečí trvalé zachytenie jej obsahu.
Dokumenty a doklady, ktoré tvoria ponuku uchádzača a ktoré neboli pôvodne vyhotovené
v elektronickej forme, ale v listinnej, sa predkladajú naskenované. Dokumenty a doklady,
ktoré tvoria ponuku uchádzača a ktoré boli pôvodne vyhotovené v elektronickej forme sa
predkladajú v pôvodnej elektronickej podobe. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo
požiadať uchádzača o originálne vyhotovenie dokumentov a dokladov, ktoré predložil
uchádzač vo svojej ponuke v naskenovanej podobe v prípade ak verejný obstarávateľ
bude mať pochybnosti o pravosti takto vyhotovených dokladov a dokumentov.
Ponuku nie je možné predkložiť po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk.
Uchádzač pri zmene a odvolaní ponuky postupuje obdobne ako pri predložení prvotnej
ponuky.
13. Jazyk ponuky
Ponuka sa predkladá v slovenskom jazyku. Ak je doklad alebo dokument vyhotovený v
cudzom jazyku, predkladá sa spolu s jeho úradným prekladom do slovenského jazyka, to
neplatí pre ponuku, doklad a dokument vyhotovené v českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v
ich obsahu, rozhodujúci je úradný preklad do slovenského jazyka.
14. Lehota na predkladanie ponúk:
21.08.2019 do 15:00 hod.
15. Lehota viazanosti:
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31.12.2019
16. Mena a ceny uvádzané v ponuke:
Uchádzačom navrhovaná cena za dodanie požadovaného predmetu zákazky, uvedená v
ponuke uchádzača, bude vyjadrená v eurách (EUR) s presnosťou na 2 desatinné miesta.
Cena musí byť stanovená v súlade so zákonom č.18/1996 Z. z. o cenách v znení
neskorších predpisov (ďalej len „zákon o cenách“), ako aj zákonom č. 222/2004 Z. z. o
dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a ostatnými platnými predpismi.
Ak je uchádzač platiteľom dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“), navrhovanú
ponuková cenu uvedie bez DPH.
Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie ponukovú cenu celkom. Skutočnosť, že nie je
platiteľom DPH, uvedie v ponuke.
V prípade, ak sa uchádzač, ktorý nie je platiteľom DPH počas plnenia zmluvy stane
platiteľom DPH, táto skutočnosť nie je dôvodom na zmenu dohodnutej ceny za predmet
zákazky/zmluvy a cena sa nezvyšuje o príslušnú sadzbu DPH.
Uchádzač v cenovej ponuke uvedie, či je zahraničnou osobou.
Je výhradnou povinnosťou uchádzača, aby si dôsledne preštudoval túto výzvu a jej prílohy
a iné dokumenty poskytnuté verejným obstarávateľom, ktoré môžu akýmkoľvek
spôsobom ovplyvniť cenu a charakter ponuky alebo dodanie tovaru, uskutočnenie
stavebných prác alebo poskytnutie služby. Navrhovaná cena musí byť stanovená podľa
platných právnych predpisov. V prípade, že uchádzač bude úspešný, nebude akceptovaný
žiadny nárok uchádzača na zmenu ponukovej ceny z dôvodu chýb a opomenutí jeho
povinností.
Uchádzačovi nevznikne nárok na úhradu akýchkoľvek dodatočných nákladov, ktoré si
nezapočítal do ceny za predmet zákazky. Všetky ceny predložené uchádzačom musia
zohľadňovať primerané, preukázateľné náklady a primeraný zisk.
17. Otváranie a vyhodnocovanie ponúk.
Otváranie ponúk sa uskutoční dňa 21.08.2019 o 15:15 hod. na adrese kontaktnej
osoby verejného obstarávateľa. Verejný obstarávateľ umožní účasť na otváraní ponúk
všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk. Verejný
obstarávateľ zverejní obchodné mená, sídla alebo miesta podnikania všetkých uchádzačov
a ich návrhy na plnenie kritérií. Na otváraní ponúk môže byť uchádzač zastúpený
štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu uchádzača, alebo osobou
splnomocnenou uchádzačom na zastupovanie.
Ak verejný obstarávateľ identifikuje nezrovnalosti alebo nejasnosti v informáciách alebo
dôkazoch, ktoré uchádzač poskytol, verejný obstarávateľ požiada uchádzača o vysvetlenie
ponuky. Uchádzač musí vysvetlenie ponuky doručiť verejnému obstarávateľovi
prostredníctvom elektronickej poštovej správy na adresu kontaktnej osoby verejného
obstarávateľa, pričom samotné vysvetlenie ponuky bude tvoriť prílohu elektronickej
poštovej správy.
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Ak bude uchádzač alebo ponuka uchádzača z verejného obstarávania vylúčená, verejný
obstarávateľ oznámi uchádzačovi vylúčenie.
Verejný obstarávateľ požiada uchádzača o vysvetlenie alebo doplnenie predložených
dokladov, ak z predložených dokladov nemožno posúdiť ich platnosť alebo splnenie
podmienky účasti. Uchádzač doručí vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov
verejnému obstarávateľovi prostredníctvom elektronickej poštovej správy na adresu
kontaktnej osoby verejného obstarávateľa, pričom samotné vysvetlenie alebo doplnenie
predložených dokladov bude tvoriť prílohu elektronickej poštovej správy.
Verejný obstarávateľ úspešnému uchádzačovi oznámi prijatie jeho ponuky a súčasne
neúspešným uchádzačom (každému osobitne) oznámi neprijatie ich ponúk s uvedením
dôvodov, pre ktoré ich ponuka nebola prijatá.
18. Kritérium na vyhodnotenie ponúk:
Predložené ponuky budú vyhodnotené na základe jediného kritéria a to - najnižšia cena
za predmet zákazky bez DPH.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ponuku, ktorej celková cena za dodanie
predmetu zákazky prevyšuje predpokladanú hodnotu zákazky určenú verejným
obstarávateľom.
19. Podmienky financovania a platobné podmienky:
Zákazka bude financovaná z rozpočtu verejného obstarávateľa. Verejný obstarávateľ
neposkytuje preddavok/zálohu na cenu za predmet zákazky.
Platobné podmienky sú uvedené v návrhu zmluvy o dielo, ktorý tvorí prílohu č.2 tejto
výzvy.
20. Podmienky účasti uchádzačov:
Uchádzač musí spĺňať podmienku osobnej účasti v zmysle § 32 ods. 1 písm. e) Zákona,
teda musí byť oprávnený na výkon činnosti, ktorá zodpovedá plneniu predmetu zákazky.
Uchádzač splnenie uvedenej podmienky preukáže dokladom preukazujúcim oprávnenie
uchádzača poskytovať služby, ktoré sú predmetom zákazky.
Uchádzač musí spĺňať podmienku osobnej účasti v zmysle § 32 ods. 1 písm. f) Zákona,
teda nesmie mať uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným
rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo
obvyklého pobytu. Uchádzač splnenie uvedenej podmienky preukáže čestným vyhlásením.
Uchádzač nesme byť v konflikte záujmov v zmysle § 23 Zákona vo vzťahu k verejnému
obstarávateľovi respektíve predmetu zákazky.

21. Zmluvné podmienky:
S úspešným uchádzačom bude uzavretá zmluva o dielo podľa zák.č.513/1991 Zb.
Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, ktorej znenie tvorí prílohu č.2 tejto
výzvy. Zmluva o dielo obsahuje úpravu vzájomných práv a povinností verejného
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obstarávateľa a úspešného uchádzača v súvislosti s plnením predmetu zákazky úspešným
uchádzačom.
V prípade ak úspešný uchádzač bude mať ku dňu uzavretia zmluvy o dielo povinnosť byť
zapísaný v registri partnerov verejného sektora v zmysle zák.č.315/2016 Z. z. o registri
partnerov verejného sektora v znení nesk. predpisov, musí byť ku dňu uzavretia zmluvy o
dielo, ako aj počas celej doby plnenia predmetu zákazky, a to až do okamihu zaplatenia
ceny za predmet zákazky, zapísaný registri partnerov verejného sektora a riadne a včas
plniť všetky povinnosti v zmysle príslušnej právnej úpravy. V opačnom prípade verejný
obstarávateľ neuzavrie s úspešným uchádzačom zmluvu od dielo respektíve verejný
obstarávateľ bude oprávnený odstúpiť z uvedeného dôvodu od zmluvy o dielo. V prípade
ak subdodávateľ úspešného uchádzača bude mať povinnosť byť zapísaný v registri
partnerov verejného sektora v zmysle zák.č.315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného
sektora v znení nesk. predpisov, subdodávateľ úspešného uchádzača musí byť ku dňu
začatia vykonávania prác pri plnení predmetu zákazky ako aj počas celej doby plnenia
predmetu zákazky zapísaný v registri partnerov verejného sektora v zmysle
zák.č.315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora v znení nesk. predpisov a
riadne a včas plniť všetky povinnosti v zmysle príslušnej právnej úpravy, a to až do
okamihu zaplatenia ceny za za predmet zákazky. V opačnom prípade verejný obstarávateľ
bude oprávnený odstúpiť z uvedeného dôvodu od zmluvy o dielo.
V prípade, ak úspešný uchádzač nebude mať ku dňu uzavretia zmluvy o dielo povinnosť
byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora v zmysle zák.č.315/2016 Z. z. o
registri partnerov verejného sektora v znení nesk. predpisov, úspešný uchádzač musí
najneskôr pri uzavretí zmluvy o dielo predložiť verejnému obstarávateľovi o uvedenej
skutočnosti
čestné vyhlásenie podpísané štatutárnym zástupcom verejného
obstarávateľa, v opačnom prípade verejný obstarávateľ nie je povinný uzavrieť so zmluvu
o dielo.
V prípade ak úspešnému uchádzačovi vznikne počas plnenia zmluvy o dielo povinnosť byť
zapísaný v registri partnerov verejného sektora v zmysle zák.č.315/2016 Z. z. o registri
partnerov verejného sektora v znení nesk. predpisov, musí uvedenú povinnosť splniť
bezodkladne, o vzniku uvedenej povinnosti informovať verejného obstarávateľa a od
vzniku uvedenej povinnosti úspešného uchádzača až do okamihu zaplatenia ceny za
predmet zákazky úspešný uchádzač musí byť zapísaný registri partnerov verejného
sektora a riadne a včas plniť všetky povinnosti v zmysle príslušnej právnej úpravy. V
opačnom prípade verejný obstarávateľ bude oprávnený odstúpiť z uvedeného dôvodu od
zmluvy o dielo.
Úspešný uchádzač pri uzavretí zmluvy o dielo uvedie údaje o všetkých subdodávateľoch,
ktorých má v úmysle využiť pri plnení predmetu zákazky v nasledovnom rozsahu:
a) obchodné meno/názov, sídlo, IČO subdodávateľa,
b) meno, priezvisko, dátum narodenia a adresa pobytu osoby oprávnenie konať v
mene subdodávateľa,
c) predpokladaný podiel plnenia subdodávateľa na predmete zákazky,
d) vymedzenie (opis) plnenia subdodávateľa.
V prípade zmeny subdodávateľa počas plnenia predmetu zákazky, je úspešný uchádzač
povinný najneskôr 1 pracovný deň vopred pred zmenou subdodávateľa písomne oznámiť
verejnému obstarávateľovi zmenu subdodávateľa, ktoré musí obsahovať údaje o novom
subdodávateľovi uvedené vyššie.
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Každý subdodávateľ úspešného uchádzača musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa
osobného postavenia podľa § 32 ods.1 písm.e) a f) Zákona a nesmú u neho existovať
dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods.6 písm. f) Zákona; splnenie podmienky účasti
týkajúcej sa osobného postavenia podľa § 32 ods.1 písm. e) Zákona sa posudzuje výlučne
vo vzťahu k tej časti predmetu plnenia, ktorý má subdodávateľ plniť.
Podrobná úprava vzájomných práv a povinnosti verejného obstarávateľa a úspešného
uchádzača pri plnení predmetu zákazky obsahuje návrh zmluvy o dielo v prílohe č.2
k tejto výzve.
22. Prílohy:
Príloha
Príloha
Príloha
Príloha
Príloha
Príloha

č.1
č.2
č.3
č.4
č.5
č.6

Návrh na plnenie kritéria
Zmluva o dielo
Čestné vyhlásenie
Katastrálna mapa
Ortofotomapa
Širšie vzťahy

23. Doplňujúce informácie:
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať žiadnu z predložených ponúk
respektíve zrušiť použitý spôsob zadávania zákazky ponuky v nasledujúcich
prípadoch:
a) ak sa zmenili okolnosti, za ktorých verejný obstarávateľ vyhlásil zadávania
zákazky,
b) ani jeden z uchádzačov nesplnil podmienky účasti,
c) verejnému obstarávateľovi nebola predložená ani jedna ponuka,
d) ani jedna z predložených ponúk nezodpovedá požiadavkám na predmet zákazky,
e) ak ponuky budú obsahovať ceny prevyšujúce predpokladanú hodnotu zákazky
určenú verejným obstarávateľom.
V Bratislave, dňa 14.08.2019

......................................................
JUDr. Miloš Škorec
konateľ
YEPT s.r.o.
kontaktná osoba
Mestská časť Bratislava-Ružinov
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