
 
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: „Rekonštrukčné práce malého rozsahu na bytových jednotkách 

a spoločných priestoroch v budove Ružinovského domova seniorov so sídlom Bratislava - 

Ružinov“. 

 

Druh zákazky:   stavebné práce  (zákazka podľa § 117 zákona o verejnom 

obstarávaní) 

Spoločný slovník obstarávania (CPV):   

Hlavný predmet:  45215212-6 Stavebné práce na domovoch dôchodcov  

Doplňujúci predmet:   45211341-1 Stavebné práce na bytoch 

   45111300-1 Demontážne práce 

45000000-7 Stavebné práce 

45262520-2 Murárske práce 

45300000-0 Stavebno-inštalačné práce 

45255400-3 Montážne práce 

45310000-3 Elektroinštalačné práce 

39370000-6 Vodoinštalácie 

45442100-8 Maliarske a natieračské práce 

 

Hlavné miesto dodania/poskytovania/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 sú priebežne uskutočňované rekonštrukčné práce malého rozsahu, t.j. 

práce súvisiace s rekonštrukciou bytových jednotiek (garsóniek) v budove Ružinovského 

domova seniorov so sídlom Sklenárova 14, 821 09 Bratislava - Ružinov, pozostávajúce najmä 

z prác súvisiacich s vyprataním priestoru, elektroinštalačných prác, vodoinštalatérskych prác, 

murárskych, maliarskych a natieračských prác, montážnych prác, dôsledného denného 

vyčistenia rekonštruovaných a používaných priestorov, dodávky a dovozu/dopravy súvisiaceho 

materiálu/tovarov, odvozu a likvidácie stavebného odpadu. 

 

Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v prílohe č. 1 Opis predmetu zákazky, ktorý je 

zároveň aj nenaceneným zoznamom položiek jednotlivého predmetu plnenia tohto predmetu 

zákazky.  



 

 

Lehota na dodanie/poskytnutie/uskutočnenie predmetu zákazky:  

12 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy, ktorá bude výsledkom zadávania tejto 

zákazky, alebo do vyčerpania finančného limitu 99 000,00 Eur bez DPH, a to podľa toho, ktorá 

skutočnosť nastane skôr; plnenie sa bude uskutočňovať na základe výzvy/objednávky. 

 

Lehota na predkladanie ponúk: 09.12.2021 do 14:00 hod. 

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

adresu v lehote na predkladanie ponúk. 

 

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 dodať tovar, uskutočniť stavebné práce 

alebo poskytovať služby, ktorý zodpovedá 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, resp. podľa § 32 ods. 4 a 5 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. 

- Požadované doklady sa doplnia podľa potreby v závislosti od predmetu zákazky 

 

Kritérium na vyhodnotenie ponúk a pravidlá jeho uplatnenia: Jediným kritériom na 

vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena celkom v EUR s DPH za uskutočnenie požadovaného 

predmetu zákazky, t.j. jednej bytovej jednotky podľa ocenenej prílohy č. 1 Opis predmetu 

zákazky, ktorý je zároveň aj nenaceneným zoznamom položiek jednotlivého predmetu plnenia 

tohto predmetu zákazky tejto výzvy na predloženie ponuky. 

Typ zmluvy: Základná zmluva na uskutočnenie stavebných prác  (ďalej aj len „zmluva“) v 

trvaní  12 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy, alebo do vyčerpania finančného 

limitu 

Ďalšie informácie:  

- Ponuky sa musia predkladať v slovenskom jazyku. 

Obsah ponuky: 

✓ doklady preukazujúce osobné postavenie: 

✓ cenová ponuka za dodanie celého predmetu zákazky v štruktúre:  

 



Na tento predmet zákazky je určený rozpočet vo výške 99.000,00  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 neposkytne preddavok alebo zálohu na plnenie predmetu zákazky. Platba 

sa bude realizovať bezhotovostným stykom, na základe vystavenej faktúry.  

V cene musia byť zahrnuté všetky náklady uchádzača / predávajúceho / poskytovateľa / 

zhotoviteľa na riadne plnenie predmetu zákazky. Splatnosť faktúry bude 14 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. 
 

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 neuzavrie zmluvu 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, 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, 01.12.2021 

......................................................... 
Osoba oprávnená konať za 

verejného obstarávateľa 
  



Príloha č. 1 súťažných podkladov 

 

Opis predmetu zákazky, ktorý je zároveň aj nenaceneným zoznamom položiek 

jednotlivého predmetu plnenia tohto predmetu zákazky garsónka čís. 

 
P. č. 

Názov položky 

Mern

á 

jednot

ka 

(MJ) 

Počet 

merných 

jednotiek 

Maximálna 

cena za MJ 

bez DPH v 

EUR 

Sadzba 

DPH 

Výška 

DPH 

v EUR 

Maximálna 

cena za MJ 

vrátane 

DPH v 

EUR 

1. Práce súvisiace s vyprataním priestoru 

a búracími prácami pozostávajúce najmä z: 

a/ vypratania nábytku a ostatných vecí, ktoré 

zostali v garsónke s vyprataním balkóna  

 

b/ odstránenia pôvodnej kuchynskej linky aj so 

sporákom, vstavanej skrine na chodbe 

garsónky, 

 

c/ odstránenia pôvodného koberca a pôvodnej 

PVC krytiny  v celej garsónke (cca. 30 m2), 

 

d/ odstránenia pôvodného záchoda a umývadla, 

obitia pôvodných obkladačiek v kúpeľni 

a kuchyni, demontáže zadnej steny záchoda 

aj s kovovou konštrukciou, vybúranie 

pôvodnej betónovej priečky z priestoru 

chodby  vrátane 1 ks zárubní, vybúrania 

betónového poteru v podlahe z dôvodu 

vyspádovania odtoku 

 

c/  odvoz vybúraného materiálu do 

pristaveného kontajnera  

 

 

 

 

 

súbor 

prác 

     

2. Murárske práce (vrátane materiálu) 

pozostávajúce najmä z: 

a/ vyrovnania stien po obití pôvodného obkladu 

v izbe s vymurovaním steny 2 500 mm x 1 500 

mm na zakrytie novej vodoinštalácie a odpadu 

v izbe  s konečnou úpravou / nová omietka /     

 

b/ obmurovanie nových vodoinštalačných 

armatúr s odpadom v kúpeľni, vyrovnanie 

povrchu stien po obití pôvodných obkladov  

 

c/ vymurovanie stien na prekrytie šachty 

odpadu a vodoinštalácie po odstránení 

betónovej priečky / presné tvárnice 7,5 cm  / 

 

d/   obmurovanie armatúr kúrenia v kúpeľni 

 

e/ práce na novom betónovom potere v kúpeľni 

a záchode s vyspádovaním povrchu do nového 

odpadu v sprche  

 

f/ montáž novej zadnej steny zo sádrokartónu 

s montážou šachtových drevených dvierok 50 

x 50 cm           

 

 

 

 

súbor 

prác 

 

 

 

súbor 

prác 

 

 

 

 

súbor 

prác 

 

súbor 

prác 

 

 

súbor 

prác 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    



g/  izolačné práce – nová izolácia stien / 32 KG 

murexin – tekutá fólia, izolačná rohová páska / 

a podlahy pred montážou nového obkladu 

a dlažby 

 

h/  obkladačské práce v kúpeľni, záchode 

a v priestore okolo nových umývadiel , 1 x 

umývadlo v kúpeľni. Montáž nového obkladu 19 

m²  s osadením cca. 6ks  - 8 mm rohových líšt 

z PVC, montáž novej dlažby  10 m2, osadenie 

novej vetracej mriežky v kúpeľni, 

 

i/ práce na aplikácii silikónov do priestorov 

podlahy / rohové spoje / a rohov obkladu 

s montážou prechodovej lišty 120 x 5 cm Al 

 

j/ opravy poškodeného stropu a časti stien / 

nová omietka / , murárske opravy poškodených 

betónových panelov na 

    balkóne so zamurovaním otvorov po bokoch 

balkóna. 

k/ odvoz všetkého stavebného odpadu ktorý 

vznikne pri vypratávaní garsónky objem 5 m³ 

4. Práce maliarske, natieračské (vrátane 

dodávky materiálu) pozostávajúce najmä z: 

- odstránenia pôvodných hmoždiniek, opravy 

poškodených častí stien, odstránenie 

pôvodnej maľovky, penetračný náter v celej 

garsónke, 

- izolácia zatečených častí stien a stropu (2 m2) 

- vymaľovanie priestoru bielou farbou 120 m² 

- nátery 2 ks zárubne, nátery radiátora 23 

článkového, 6 ks trubiek kúrenia (15,5 bm), 

- balkónový náter biely – Eternex fasádny -12 

m2, náter farebný 8,5 m2,montáž 

polystyrénových rohových líšt po obvode 

balkóna (8,5 bm), 

-  

 

 

 

 

 

 

 

súbor 

prác 

a dod

ávok 

 

 

 

 

 

 

 

1 

    

5. Vodoinštalatérske práce pozostávajúce 

najmä z dodávky materiálu a súvisiacich 

prác: 

- demontáž a montáž - ventil pákový  

                                     ventil rohový  

                                     sifón umývadlový                                     

                                     umývadlo 

s príslušenstvom 

                          montáž  WC komplet  

                          batéria umývadlová  

                          batéria sprchová  

- vodoinštalačný materiál PPR rúry, tvarovky 

kanalizácie 

- demontážne práce – PPR rúry a tvarovky 

- búracie práce na nový odpad s výmenou 

hlavného odpadu za plastový s odbočkami  

 

- montáž hrubej inštalácie – vývodov 

kanalizácie pre         umývadlo, sprchu, WC  

- dodávka a montáž sprchového žľabu 900 mm 

 

 

 

 

ks 

ks 

ks 

 

ks 

 

ks 

ks 

ks 

bm 

 

 

 

 

bm 

 

 

 

 

 

 

 

2 

4 

2 

 

1 

 

1 

1 

1 

17 

 

 

 

 

17 

 

1 

    



 Elektroinštalatérske práce pozostávajúce 

najmä z dodávky materiálu a súvisiacich 

prác: 

- kábel CYKY 3Cx1,5  

- kábel CYKY 3C x 2,5  

- krabica KP67  

- rozvádzač N/P18  

- istič 10A/1 

- istič 16A/1 

- zvonček  

- prepojovacia lišta  

- tlačítko zvončekové  

- spínač č.5  

- spínač č. 6  

- zásuvka dvojitá  

- svietidlo pod linku  

- svietidlo 2x60W  

- svietidlo 1x60W IP 44 

- sekanie pre krabicu do betónu 

- sekanie pre rozvody káblov CYKY 2,5 – 1,5 

mm 

- podružný materiál 

- žľab PVC 22/22 

 

 

 

m 

m 

ks 

ks 

ks 

ks 

ks 

ks 

ks 

ks 

ks 

ks 

ks 

ks 

ks 

ks 

bm 

 

 

bm 

 

 

 

   

  35 

    25 

      5 

      1 

      2 

      4 

      1 

      1 

      1 

      2 

      1 

      6 

      1 

      2 

      1 

    11 

    12 

   

 10 

    10 

 

    

 

Maximálna cena celkom za jednotlivý predmet plnenia tohto 

predmetu zákazky, t.j. za  rekonštrukčné práce malého rozsahu 

na jednej bytovej jednotke (garsónke): 

    

 
 


