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OPRAVA VÝZVY 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:     Mestská časť Bratislava - Ružinov 
sídlo:       Mierová ul. 21, 827 05 Bratislava 
štát:     Slovenská republika 
IČO:      00 603 155 
kontaktná osoba:    JUDr. Miloš Škorec 

    YEPT s.r.o. 
    Svätoplukova 28, 821 08 Bratislava 

telefón:     +421 2 5262 1845 
e-mail:     info@yept.eu  

 

2. Názov predmetu zákazky:  

„Výkon inžinierskej činnosti – ZŠ SNP Ostredková“ 

 

3. Typ zákazky: 

služby 

Spoločný slovník obstarávania (CPV kód): 

71318000-0 Poradenské a konzultačné inžinierske služby 

71300000-1 Inžinierske služby 

 

4. Predpokladaná hodnota zákazky: 

27.500,- EUR bez DPH 

 

5. Oprava výzvy na predkladanie ponúk 

Verejný obstarávateľ rozhodol o oprave Výzvy na predkladanie ponúk zo dňa 14.12.2020 
zverejnenej a zaslanej záujemcom  dňa 14.12.2020  a to v nasledovnom rozsahu: 
 
i) nové znenie bodu 11. Výzvy na predkladanie ponúk je nasledovné: 

„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, 
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- 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    
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 a ak zistí, alebo ak sa počas ktorejkoľvek etapy procesu 
zadávania vyššie uvedenej zákazky ukáže, že akýkoľvek potenciálny konflikt 
záujmov v danom procese vznikol, bezodkladne danú skutočnosť oznámi a 
bude akceptovať rozhodnutie verejného obstarávateľa o prijatí všetkých 
opatrení na odstránenie zisteného konfliktu, pokiaľ týmto rozhodnutím 
nedôjde k neodôvodnenému obmedzeniu jeho účasti v danom postupe a 
pokiaľ nebude možné riešiť vznik daného konfliktu inak ako rozhodnutím o 
zrušení daného postupu alebo jeho vylúčením ako uchádzača v procese 
zadávania vyššie uvedenej zákazky, 

- že predkladá iba jednu ponuku, ktorá spĺňa predmet zákazky a všetky 
dokumenty tvoriace súčasť ponuky sú úplné, pravdivé a aktuálne, 

- že nie je súčasťou skupiny dodávateľov predkladajúcej ponuku na predmet 
zákazky, 

- že mu nie sú známe žiadne skutočnosti, ktoré by mohli spochybniť jeho 
nezávislosť a zvýhodniť ho v procese zadávania zákazky, 

- že bude zachovávať dôvernosť všetkých poskytnutých informácií a obsahu 
dokumentov, ktoré mu poskytol verejný obstarávateľ, nebude ich  poskytovať 
či sprístupňovať tretím osobám, a ani inak ich využívať na iný účel ako je účasť 
v procese zadávania vyššie uvedenej zákazky,  

- že dáva písomný súhlas k tomu, aby kópia jeho ponuky bola zverejnená v 
súlade s príslušnými ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov, 

- že udeľuje písomný súhlas k tomu, že doklady a údaje v nich obsiahnuté, ktoré  
poskytol verejnému obstarávateľovi v súvislosti s procesom zadávania 
zákazky, môže verejný obstarávateľ spracovávať v súlade s nariadením 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane 
fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto 
údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o 
ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie GDPR“) respektíve v zmysle 
príslušných ustanovení zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a 
o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných 
údajov“), podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov) a že všetky osobné údaje fyzických osôb 
poskytnuté verejnému obstarávateľovi v zmysle vyššie uvedeného je 
oprávnený verejnému obstarávateľovi poskytnúť a udeliť verejnému 
obstarávateľovi súhlas na ich spracúvanie. Na základe udeleného súhlasu bude 
verejný obstarávateľ oprávnený osobné údaje poskytnuté v rozsahu meno a 
priezvisko, bydlisko, dátum narodenia, rodné číslo, číslo OP, e-mailová adresa, 
telefónny kontakt, oprávnený spracúvať za účelom naplnenia predmetu 
verejného obstarávania po dobu trvania verejného obstarávania a na dobu 
potrebnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo všeobecne záväzných 
právnych predpisov. Dotknutá osoba môže svoj súhlas písomne kedykoľvek 

http://www.uvo.gov.sk/extdoc/1069/eticky_kodex_zaujemca_-_uchadzac.pdf


3/5 
 

odvolať. Na osobné údaje, ktoré sa už stali verejne známymi, sa právo výmazu 
nevzťahuje.  

Uchádzač môže využiť vzor čestného vyhlásenia v prílohe č.2 k tejto výzve. 
 
Ponuku respektíve jednotlivé dokumenty tvoriace ponuku uchádzača  je potrebné 
predložiť vo formáte .pdf. Ponuka uchádzača nesmie byť v rozpore s ktorýmkoľvek 
ustanovením tejto výzvy.“ 
 
 

i) nové znenie bodu 19. Výzvy na predkladanie ponúk je nasledovné: 
„19. Podmienky financovania a platobné podmienky:   

„Zákazka bude financovaná z rozpočtu verejného obstarávateľa. Verejný 
obstarávateľ neposkytuje preddavok/zálohu na cenu za predmet zákazky. 
 
Odmena za plnenie predmetu zákazky bude úspešnému uchádzačovi uhradená 
nasledovne: 
a) 1.časť odmeny vo výške 10,00% z odmeny úspešného uchádzača, 
b) 2.časť odmeny vo výške 50,00% z odmeny úspešného uchádzača, 
c) 3.časť odmeny vo výške 40,00% z odmeny úspešného uchádzača. 
 
Úspešnému uchádzačovi vznikne právo na 1.časť odmeny v zmysle písm.a) v deň 
nasledujúci po dni, v ktorý úspešný uchádzač zabezpečí podanie úplného návrhu na 
vydanie stavebného povolenia pre výstavbu Stavby na príslušnom orgáne verejnej 
moci. Úspešnému uchádzačovi vznikne právo na 2.časť odmeny v zmysle písm.b) 
článku v deň nasledujúci po dni, v ktorý nadobudne právoplatnosť stavebné 
povolenie vydané príslušným orgánom verejnej moci pre výstavbu Stavby. 
Úspešnému uchádzačovi vznikne právo na 3.časť odmeny v zmysle písm.c) tohto 
článku v deň nasledujúci po dni, v ktorý nadobudne právoplatnosť rozhodnutie 
príslušného orgánu verejnej moci o povolení užívania  Stavby. 
 
Úspešný uchádzač vyúčtuje príslušnú časť odmeny verejnému obstarávateľovi 
faktúrou do 15 dní odo dňa vzniku nároku na príslušnú časť odmeny. Splatnosť 
faktúry je 30 dní odo jej doručenia verejnému obstarávateľovi. Faktúra musí spĺňať 
všetky náležitosti účtovného dokladu a všetky náležitosti daňového dokladu podľa 
príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov. V prípade, ak faktúra nespĺňa 
náležitosti určené príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, verejný 
obstarávateľ je oprávnený vrátiť faktúru úspešnému uchádzačovi do 5 pracovných 
dní odo dňa jej doručenia na prepracovanie, respektíve na doplnenie. Nová lehota 
splatnosti faktúry v zmysle vyššie uvedeného začne plynúť dňom prepracovania 
respektíve doplnenia faktúry respektíve doručenia opravenej faktúry verejnému 
obstarávateľovi. 
 
Za deň uskutočnenia platby odmeny verejným obstarávateľom sa považuje deň, 
kedy bola príslušná platená suma odpísaná z účtu verejného obstarávateľa. Úspešný 
uchádzač sa zaväzuje platiť svojím subdodávateľom za riadne vykonané práce 
riadne a včas, v opačnom prípade verejný obstarávateľ nie je povinný uhradiť 
odmenu respektíve jej časť úspešnému uchádzačovi až do splnenia uvedeného 
záväzku úspešného uchádzača. V prípade predčasného ukončenia plnenia predmetu 
zákazky (pred riadnym vykonaním predmetu zákazky) bude mať úspešný uchádzač 
právo na zaplatenie odmeny zníženej primerane rozsahu vykonaného predmetu 
zákazky ku dňu ukončenia plnenia predmetu zákazky úspešným uchádzačom  a 
zníženej o náklady, ktoré bude musieť verejný obstarávateľ vynaložiť v dôsledku 
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predčasného skončenia plnenia predmetu zákazky ako aj zníženej o výšku škody či 
inej ujmy vzniknutej verejnému obstarávateľovi v dôsledku alebo v súvislosti s 
predčasným skončením plnenia predmetu zákazky úspešným uchádzačom.“ 
 
 

ii) nové znenie prvého odseku bodu 21. Výzvy na predkladanie ponúk je nasledovné: 
„21. Zmluvné podmienky: 

Verejný obstarávateľ zadá úspešnému uchádzačovi písomnú objednávku na 
poskytnutie predmetu zákazky, pričom akceptáciou objednávky úspešným 
uchádzačom dôjde k uzavretiu mandátnej zmluvy podľa zák.č.513/1991 Zb. 
Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov. Mandátna zmluva upravuje 
vzájomné práva a povinností verejného obstarávateľa a úspešného uchádzača 
v súvislosti s plnením predmetu zákazky úspešným uchádzačom.“ 

V prípade ak úspešný uchádzač bude mať ku dňu zadania objednávky verejným 
obstarávateľom 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 zadania objednávky verejným obstarávateľom, 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 nezadá úspešnému uchádzačovi objednávku respektíve verejný 
obstarávateľ bude oprávnený odstúpiť z uvedeného dôvodu od mandátnej zmluvy. 
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 predmet zákazky. 
V opačnom prípade verejný obstarávateľ bude oprávnený odstúpiť z uvedeného 
dôvodu od mandátnej zmluvy. 

V prípade, ak úspešný uchádzač nebude mať ku dňu zadania objednávky verejným 
obstarávateľom  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 v deň zadania objednávky verejným 
obstarávateľom predložiť verejnému obstarávateľovi o uvedenej skutočnosti  čestné 
vyhlásenie podpísané štatutárnym zástupcom verejného obstarávateľa, v opačnom 
prípade verejný obstarávateľ nie je povinný zadať úspešnému uchádzačovi 
objednávku. 

V prípade ak úspešnému uchádzačovi vznikne počas plnenia mandátnej zmluvy 
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 mandátnej zmluvy. 
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Úspešný uchádzač po zadaní objednávky verejným obstarávateľom  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. 

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.“ 
 
  

i) nové znenie bodu 22. Výzvy na predkladanie ponúk je nasledovné: 
„22. Prílohy: 

Príloha č.1  Návrh na plnenie kritéria 
Príloha č.2 Čestné vyhlásenie“ 

 
 

V Bratislave, dňa 16.12.2020  
 

 

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

 


