
 
 

VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY (PRIESKUM TRHU) 

zákazka 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 o verejnom obstarávaní“) 

 

Identifikačné údaje verejného obstarávateľa:  

Názov a sídlo:   Ružinovský domov seniorov 

Sídlo:   Sklenárova 14, 821 09 Bratislava – Ružinov 

Štatutárny orgán: PhDr. Mária Mattovič Straková, MPH - riaditeľ      

IČO:    00 510 173 

Kontaktná osoba:  Zoltán Szórád 

Telefón:   0903 455 371   

e-mail:   zoltan.szorad@rdssklenarova.sk 

 

 

Názov predmetu zákazky:   

Odstránenie havarijného stavu podláh v kuchyni v stravovacej prevádzke RDS 

Druh zákazky: Stavebné práce   

 

Spoločný slovník obstarávania (CPV):  

Hlavný predmet:            45215212-6 Stavebné práce na domovoch dôchodcov  

Doplňujúci predmet:      45111300-1 Demontážne práce 

45000000-7 Stavebné práce 

45262520-2 Murárske práce 

45300000-0 Stavebno-inštalačné práce 

39370000-6 Vodoinštalácie 

45442100-8 Maliarske a natieračské práce 

 

Hlavné miesto uskutočnenia predmetu zákazky:  

Ružinovský domov seniorov, Sklenárova 14, 821 09 Bratislava – Ružinov, na pozemku registra 

„C“, parc. č. 9374/1, okres Bratislava, obec BA-m.č. Ružinov, k.ú. Nivy, zapísanom na liste 

vlastníctva č. 797 vedenom Okresným úradom Bratislava, katastrálnym odborom, ktorý je vo 

vlastníctve Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy. 

 

Opis predmetu zákazky:  

Predmetom tejto zákazky je: 

- Odstránenie pôvodnej dlažby 

- Odstránenie pôvodných vrstiev až na železobetónovú dosku 

- Odstránenie obkladu zo stien 

- Vytvorenie podkladu pre novú hydroizoláciu 

- Montáž novej hydroizolácie 

- Montáž spádovej vrstvy 
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- Montáž novej dlažby 

- Montáž nových obkladov 

dlažba – 180 m2, obklad – 240 m2   

 

Lehota na uskutočnenie predmetu zákazky:  

Lehota na uskutočnenie predmetu zákazky je stanovená do šiestich týždňov od nadobudnutia 

účinnosti Zmluvy o dielo, ktorej návrh tvorí prílohu č. 1 tejto výzvy na predloženie ponuky od 

5.10.2021 do 15.11.2021 

Záujemca/uchádzač musí predložiť svoju ponuku v rámci tohto prieskumu trhu na celý predmet 

zákazky. Verejný obstarávateľ nepripúšťa žiadne varianty. 

 

Lehota na predkladanie ponúk:  

Ponuky musia byť doručené (poštou/osobne/e-mailom) na vyššie uvedenú adresu/e-mailovú 

adresu v lehote na predkladanie ponúk, t.j. do 20.09.2021 do 15:00 hod.. 

 

Podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia: 

- Podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní sa tohto verejného obstarávania 

môže zúčastniť iba uchádzač, ktorý je oprávnený uskutočniť stavebné práce, ktoré 

zodpovedajú predmetu zákazky.   

- Podľa § 32 ods. 1 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní sa tohto verejného obstarávania 

môže zúčastniť iba uchádzač, ktorý nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní 

potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta 

podnikania alebo obvyklého pobytu.  

- Uchádzač preukáže splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia podľa § 

32 ods. 1 písm. e) a f) zákona o verejnom obstarávaní dokladmi podľa § 32 ods. 2 písm. e) 

a f) zákona o verejnom obstarávaní.  

- Hospodársky subjekt môže preukázať splnenie podmienok účasti osobného postavenia 

zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov podľa § 152 ods. 1 zákona o verejnom 

obstarávaní. Uchádzač zapísaný v zozname hospodárskych subjektov podľa zákona 

o verejnom obstarávaní nie je povinný v procese verejného obstarávania predkladať 

doklady podľa § 32 ods. 2 písm. e) a f) zákona o verejnom obstarávaní. 

- V prípade preukázania splnenia podmienky účasti týkajúcej sa osobného postavenia podľa 

§ 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní výpisom z Obchodného registra SR 

alebo výpisom zo Živnostenského registra SR, uchádzač  je povinný v zmysle § 32 ods. 3 

zákona o verejnom obstarávaní tieto doklady predkladať verejnému obstarávateľovi, a to 

z dôvodu, že  verejný obstarávateľ nemá prístup k informačným systémom verejnej správy. 

 

Kritérium na vyhodnotenie ponúk a pravidlá jeho uplatnenia:  

Cena celkom za dielo podľa čl. V ods. 1 Zmluvy o dielo, ktorej návrh je prílohou č. 2 tejto 

výzvy na predloženie ponuky. 

Úspešným uchádzačom sa stane ten uchádzač, ktorý predloží najnižšiu cenu celkom za dielo 

podľa čl. V ods. 1 Zmluvy o dielo, ktorej návrh je prílohou č. 2 tejto výzvy na predloženie 

ponuky. 
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Typ zmluvy: Zmluva o dielo, ktorej návrh je prílohou č. 2 tejto výzvy na predloženie ponuky 

 

Ďalšie informácie:  

- Ponuky sa musia predkladať v slovenskom jazyku. 

 

Obsah ponuky: 

✓ Doklady preukazujúce osobné postavenie podľa tejto výzva na predloženie 

ponuky.  

✓ Cenová ponuka za dodanie celého predmetu zákazky v štruktúre podľa Prílohy č. 

1 tejto výzvy na predloženie ponuky. Ak je relevantné, aj dokument s názvom 

„Prehľad ekvivalentných výrobkov a zariadení“. 

✓ Návrh Zmluvy o dielo podľa prílohy č.2 Zmluva o dielo_návrh tejto výzvy na 

predloženie ponuky. Návrh Zmluvy o dielo musí byť doplnený o identifikačné 

údaje uchádzača (na prvej strane Zmluvy o dielo) a o ceny podľa článku V, bodu 

1. Návrh Zmluvy o dielo musí byť podpísaný uchádzačom alebo osobou 

oprávnenou konať za uchádzača. Návrh Zmluvy o dielo predloží uchádzač s jej 

Prílohou č. 1. 

 

Na tento predmet zákazky je určený rozpočet vo výške 59 800,00 EUR bez DPH. V prípade, 

že ponuka v rámci tohto prieskumu trhu presiahne túto čiastku, verejný obstarávateľ si 

vyhradzuje právo označiť ponuku za neprijateľnú.  

 

Podmienky financovania:  

Predmet zákazky bude financovaný z prostriedkov verejného obstarávateľa. 

Verejný obstarávateľ poskytne preddavok/ zálohu na plnenie predmetu zákazky vo výške 40% 

celkovej ceny diela podľa čl. V ods. 5 Zmluvy o dielo, ktorej návrh je prílohou č. 1 tejto výzvy 

na predloženie ponuky.  

Platby sa budú realizovať bezhotovostným stykom, na základe vystavených faktúr.  

V cene musia byť zahrnuté všetky náklady uchádzača / zhotoviteľa na riadne plnenie predmetu 

zákazky. Splatnosť faktúry bude 20 dní odo dňa doručenia verejnému obstarávateľovi. 

 

Dôvody na zrušenie použitého postupu zadávania zákazky: 

Verejný obstarávateľ môže zrušiť použitý postup zadávania zákazky (vykonávaný prieskum 

trhu) z nasledovných dôvodov: 

-  nebude predložená ani jedna ponuka, 

-  ani jeden uchádzač nesplní podmienky účasti, t. j. ani jeden uchádzač nebude oprávnený 

uskutočniť predmet zákazky, 

-  ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať určeným požiadavkám vo výzve na 

predkladanie ponúk, 

-  ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásil tento prieskum trhu, 

-  ak sa v priebehu prieskumu trhu vyskytli dôvody hodné osobitného zreteľa, pre ktoré 

nemožno od verejného obstarávateľa požadovať, aby v predmetnom prieskume trhu 

pokračoval. 
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Náklady na ponuku predloženú v rámci tohto prieskumu trhu:  

Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky v rámci tohto 

prieskumu trhu znáša záujemca/uchádzač, bez finančného nároku voči verejnému 

obstarávateľovi, bez ohľadu na výsledok tohto prieskumu trhu. 
 

Verejný obstarávateľ (ak je relevantné) neuzavrie Zmluvu o dielo, ktorej návrh je prílohou č. 1 

tejto výzvy na predloženie ponuky  s uchádzačom, ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra 

partnerov verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného 

sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nie je zapísaný 

v registri partnerov verejného sektora alebo ktorého subdodávatelia, alebo subdodávatelia 

podľa osobitného predpisu (ak je relevantné), ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra 

partnerov verejného sektora nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora. 

 

Zároveň si Vás dovoľujeme upozorniť, že z predmetného prieskumu trhu nevyplýva verejnému 

obstarávateľovi záväzok s Vami uzavrieť zmluvu.  

 

 

V Bratislave, 06.09.2021 

 

 

 

 

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

 PhDr. Mária Mattovič Straková, MPH - riaditeľ  

 

 

Prílohy: 

Príloha č. 1 – Rozpočet - použité postupy, rozsah prác, dodávok a materiálov 

Príloha č. 2 – Zmluva o dielo_návrh 
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Príloha č. 1 – Rozpočet - použité postupy, rozsah prác, dodávok a materiálov 

 

(v zmysle opisu predmetu zákazky) 
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Príloha č. 2 

ZMLUVA O DIELO 

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších 

predpisov medzi 

 

Ružinovský domov seniorov 

sídlo:   Sklenárova 14, 821 09 Bratislava  

štatutárny orgán:  PhDr. Mária Mattovič Straková, MPH - riaditeľ 

IČO:    00 510 173 

DIČ:    2020835080 

číslo účtu:   SK64 0200 0000 0000 0452 0062 

bankové spojenie:  Všeobecná úverová banka, a. s. 

právna forma:  príspevková organizácia zriadená Mestskou časťou Bratislava – Ružinov 

e-mail:   prevadzka@rdssklenarova.sk 

ďalej ako „objednávateľ“ 

 

a 

 

Názov    

sídlo:     

štatutárny orgán:  

IČO:    

DIČ:    

IČ DPH:   

zapísaná:  

bankové spojenie:  

číslo účtu:   

e-mail:    

ďalej ako „zhotoviteľ“. 

 

 

Čl. I 

Predmet zmluvy 

(1) Zhotoviteľ sa zaväzuje objednávateľovi zhotoviť stavebnými postupmi a technikami 

zmenu stavby (rekonštrukciu) odstránenie havarijného stavu podláh v kuchyni 

v stravovacej prevádzke v sídle objednávateľa na pozemku registra „C“, parc. č. 9374/1, 

okres Bratislava, obec BA-m.č. Ružinov, k.ú. Nivy, zapísanom na liste vlastníctva č. 797 

vedenom Okresným úradom Bratislava, katastrálnym odborom, ktorý je vo vlastníctve 

Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy za podmienok podľa tejto zmluvy, 

vrátane búracích a vypratávacích prác, dodania všetkých potrebných materiálov a prác 

(ďalej ako „dielo“). 

(2) Zhotoviteľ dielo zhotoví postupmi a za použitia materiálov špecifikovaných v Prílohe č. 1 

tejto zmluvy s uvedeným rozsahom prác, dodávok a materiálov na celé dielo. 

 

Čl. II 

Podmienky vyhotovenia diela 

(1) Zhotoviteľ je dielo povinný vyhotoviť s odbornou starostlivosťou, pri dodržaní všetkých 

legislatívnych požiadaviek v súlade s pokynmi objednávateľa. 

(2) Pokiaľ sú pokyny objednávateľa nevhodné alebo nerealizovateľné, zhotoviteľ je na to 

povinný objednávateľa upozorniť bez zbytočného odkladu. Pokiaľ zhotoviteľ bez 
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zbytočného odkladu neupozorní objednávateľa na nevhodnosť jeho pokynov, v plnom 

rozsahu zodpovedá za škodu spôsobenú postupovaním podľa nevhodných pokynov a za 

prípadné omeškanie. Za škodu zhotoviteľ nezodpovedá, iba pokiaľ objednávateľa na 

nevhodnosť pokynov upozornil a objednávateľ na takýchto pokynoch trvá. 

(3) Počas tvorby diela objednávateľ poskytuje zhotoviteľovi na požiadanie súčinnosť. 

(4) Pri vstupe do priestorov objednávateľa sa zhotoviteľ zaväzuje dodržiavať vnútorné 

predpisy objednávateľa, s ktorými bol oboznámený. 

(5) Hlučné práce zhotoviteľ smie vykonávať iba v pracovné dni v čase od 8:30 do 17:00. 

(6) Zhotoviteľ je povinný udržiavať čistotu v spoločných priestoroch objednávateľa. 

V prípade ich znečistenia je povinný ich bezodkladne uviesť do pôvodného stavu. 

 

Čl. III 

Termín dodania a odovzdanie diela 

(1) Zhotoviteľ dodá dielo do šiestich týždňov od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy.  

(2) Po odovzdaní diela objednávateľovi objednávateľ dielo preberie preberacím protokolom 

a pokiaľ má dielo zjavné vady, tieto je zhotoviteľ povinný bez zbytočného odkladu na 

vlastné náklady odstrániť. 

(3) Ak objednávateľ dielo bez výhrad preberie, momentom prijatia naňho prechádza vlastnícke 

právo k dielu a je ďalej oprávnený s dielom voľne disponovať a nakladať, vrátane jeho 

zmien, úprav alebo doplnení. 

 

Čl. IV 

Zodpovednosť za vady, zodpovednosť za škodu a sankcie 

(1) Zhotoviteľ zodpovedá za škodu, ktorá objednávateľovi vznikne na základe použitia diela, 

v prípade, že škoda vznikla v príčinnej súvislosti s dielom, najmä v prípadoch, ak dielo 

nebolo vypracované technicky správne. 

(2) V prípade porušenia čl. III ods. 1 je zhotoviteľ povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 

2.000,00 eur. Tým nie je dotknuté právo na náhradu škody. 

(3) V prípade porušenia povinnosti bez zbytočného odkladu odstrániť vadu vytknutú 

v preberacom protokole podľa čl. III ods. 2 je zhotoviteľ povinný zaplatiť zmluvnú pokutu 

vo výške 500,00 eur. Tým nie je dotknuté právo na náhradu škody. 

(4) Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy ak 

a) zhotoviteľ mešká s dodaním diela viac ako dva mesiace, 

b) zhotoviteľ bez udania relevantného dôvodu neakceptuje pokyny a požiadavky 

objednávateľa alebo 

c) sa cena diela určená podľa rozpočtu v čl. V zvýši o viac ako 10%. 

(5) Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy, ak objednávateľ mešká s úhradou faktúry 

viac ako tri mesiace. 

(6) Zhotoviteľ zodpovedá za vady diela (záručná doba) päť rokov od dodania diela a jeho 

prijatia objednávateľom. 

 

Čl. V 

Cena diela a platobné podmienky 

(1) Celková cena diela podľa rozpočtu je             eur bez DPH za celý predmet tejto zmluvy. 

(2) Cenu diela objednávateľ uhradí bezhotovostným prevodom na bankový účet uvedený 

v záhlaví tejto zmluvy zhotoviteľovi na základe ním vystavenej faktúry do 20 dní od 

doručenia faktúry do sídla objednávateľa. 

(3) Vyššie uvedená cena za predmet plnenia podľa odseku 1 tejto zmluvy je cena maximálna, 

ktorá zahŕňa všetky náklady spojené s predmetom plnenia podľa tejto zmluvy. Uvedená 
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cena nepodlieha inflácii, zmenám na základe úprav mzdových, materiálových alebo iných 

nákladov, ani úpravám z dôvodov zmien legislatívy. 

(4) V cene uvedenej v odseku 1 tejto zmluvy sú obsiahnuté aj náklady na dovoz a odvoz 

materiálu zhotoviteľom a jeho zamestnancov a/alebo dodávateľov a všetky spotrebované 

materiály a prostriedky potrebné na vykonanie predmetu plnenia. V odmene sú taktiež 

zahrnuté náklady na prevádzkovanie strojov, ich dovoz a odvoz na miesto uskutočnenia 

predmetu plnenia. 

(5) Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť zálohovú faktúru na 40% celkovej ceny diela, teda   

eur bez DPH v deň, keď táto zmluva nadobudne účinnosť. 

(6) Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť faktúru na zvyšných 60% percent ceny diela, teda  

 eur bez DPH, deň nasledujúci po dni dodania a prijatia diela.  

(7) K zmene dohodnutej výšky ceny podľa tejto zmluvy môže dôjsť len v prípade písomne 

odsúhlasenej zmeny rozsahu predmetu plnenia, a to formou písomného dodatku k tejto 

zmluve podpísaného oboma zmluvnými stranami. 

 

Čl. VI 

Záverečné ustanovenia 

(1) Zmena tejto zmluvy je možná len písomnou dohodou zmluvných strán vo forme 

číslovaného dodatku. 

(2) Vo veciach neupravených touto zmluvou sa zmluvný vzťah spravuje príslušnými 

ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, 

zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ďalších 

súvisiacich všeobecne záväzných právnych predpisov. Ak takýchto ustanovení niet, 

použijú sa ustanovenia im svojou povahou a obsahom najbližšie. Ak niet ani tých, použijú 

sa základné princípy súkromného práva za cieľom naplnenia účelu tejto zmluvy. 

(3) Ak niektoré ustanovenia tejto zmluvy nie sú celkom alebo sčasti účinné alebo neskôr stratia 

účinnosť, nie je tým dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Namiesto neúčinných 

ustanovení sa použije v súlade s ods. 2 tohto článku právna úprava, ktorá sa čo najviac 

približuje zmyslu a účelu tejto zmluvy a následne v danej veci zmluvné strany čo najskôr 

uzatvoria platný dodatok podľa ods. 1. 

(4) Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými stranami 

a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia podľa osobitného predpisu. 

(5) Táto zmluva je vyhotovená v troch rovnopisoch, z ktorých každý má platnosť originálu. 

Dva rovnopisy zmluvy prevezme objednávateľ a jeden zhotoviteľ. 

(6) Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu riadne prečítali, jej obsahu porozumeli a na 

znak toho, že obsah tejto zmluvy zodpovedá ich skutočnej a slobodnej vôli, ju vlastnoručne 

podpísali. 

 

V Bratislave, dňa    

 

 

 

 

_________________________________ 

 

 

_________________________________ 

Objednávateľ Zhotoviteľ 

Ružinovský domov seniorov  

PhDr. Mária Mattovič Straková, MPH  

riaditeľka  

 


