
  
 

PRIESKUM TRHU  
VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK 

 
pre zákazku podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
 
 
1. Identifikácia verejného obstarávateľa 

Názov: CULTUS Ružinov, a.s. 
Sídlo:   Ružinovská 28,  
PSČ :   820 09 Bratislava 
Mesto/obec: Bratislava 
Štát : Slovenská republika 
IČO: 35874686 
Kontaktná osoba:  Ing. Bohumil Flimel   
Telefón: 02/48 284 405  
e-mail : bohumil.flimel@ruzinov.sk  

2. Názov predmetu zákazky:  Projektová dokumentácia na opravu strechy Spoločenského 
domu Nivy.   

3. Opis predmetu zákazky:  
Predmetom zákazky  poskytnutie služby – „Vypracovanie projektovej dokumentácie 
a výkon autorského dohľadu a inžinierska činnosť – Vypracovanie realizačného projektu 
na opravu havarijného stavu sedlovej strechy  Spoločenského domu Nivy.  
 
Podrobný opis predmetu zákazky:  PD,IC,AD 
Predmetom zákazky vypracovanie realizačného projektu na opravu havarijného stavu 
sedlovej strechy  Spoločenského domu Nivy a dažďových zvodov, výkon autorského 
dohľadu a inžinierska činnosť. 
 
Zloženie PD v rozsahu realizačného projektu: 
Sprievodná správa, súhrnná technická správa, celková situácia stavby, stavebná časť 
a technická správa, statika, projekt organizácie výstavby, celkové náklady stavby - 
položkový rozpočet, výkaz výmer. A ak bude potrebné aj protipožiarna ochrana. 
 

Projektovú dokumentáciu požadujeme v rozsahu § 9 vyhlášky č. 453/2000Z.z.,  ktorou 
sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, v podrobnosti PD pre realizáciu 
stavby za účelom ohlásenia stavebných úprav a udržiavacích prác.   
 
Projektová dokumentácia bude vyhotovená v  6 ks kompletnej dokumentácie v tlačenej 
podobe,  vrátane rozpočtov, výkazov výmer a 1x kompletná dokumentácia na CD nosiči 
vo formáte  pdf, dwg a výkaz výmer v xls.  
Ohliadka miesta dodania predmetu zákazky 
Obhliadka sa uskutoční 31.07.2018 o 10:00 hod. Zraz záujemcov bude pred hlavným 
vstupom do Spoločenského domu Nivy, Súťažná ul. 18. ( kontakt p. Valúch, tel 0903 
388 757.) 
Výdavky spojené s obhliadkou znáša v plnej miere záujemca. 

 
4. Miesto a termín dodania tovaru:  

CULTUS Ružinov, a.s., Ružinovská 28, 820 09 Bratislava 
 
 



  
 

Termín: 
Projektová činnosť: 
a) Lehota na vypracovanie projektovej dokumentácie na   ohlásenie v rozsahu realizačný projekt je 
3  týždne od podpisu objednávky. 
b) Lehota na výkon autorského dohľadu je počas celej realizácie stavby, až po 
zrealizovanie všetkých stavebných prác. 
 
Inžinierska činnosť: 
Lehota na  inžiniersku činnosť pre vydanie stavebného povolenia je v zmysle platnej 
legislatívy. 

5. Podmienky predkladania ponuky a spôsob určenia ceny: 
5.1. Ponuky sa predkladajú elektronicky prostredníctvom systému ERANET (webová 

adresa systému je https://ruzinov.eranet.sk/#/home ), kde autentifikovaný uchádzač 
vkladá ponuku k danej zákazke. 

5.2. Ponuky nie je možné predkladať po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk. 
5.3. Uchádzač pri zmene a odvolaní ponuky postupuje obdobne ako pri vložení prvotnej 

ponuky (kliknutím na tlačidlo Stiahnuť ponuku a predložením novej ponuky). 
6. Lehota na predkladanie ponúk je stanovená do 03.08. 2018, do 09,00 hod. 
7. Mena a ceny uvádzané v ponuke: 

7.1 Uchádzačom navrhovaná cena za dodanie požadovaného predmetu zákazky, 
uvedená v ponuke uchádzača, bude vyjadrená v eurách (EUR) vrátane DPH.  

7.2 Cena musí byť spracovaná 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.  

 
8. Obsah ponuky : 

Návrh cenovej ponuky vrátane DPH 
 

11.Kritériá na vyhodnotenie ponúk: 
Najnižšia cena vrátane DPH 

 
 

12.  Navrhnutý spôsob vzniku záväzku:  
  Objednávka 
 

 
Dátum: 24.07.2018 
 

.................................................. 
              Mgr. Andrea Kozáková, v.r. 
          predseda predstavenstva, 
 
 
 

.................................................. 
Ing. Richard Bednár, PhD., v.r.  
   člen predstavenstva 

 
 
 



  
 
Príloha č. 1 Návrh cenovej ponuky 
 
 
Príloha č. 1 
 

Návrh cenovej ponuky 
 

              Verejný obstarávateľ: 
CULTUS Ružinov, a.s. 
Ružinovská 28,  
820 09 Bratislava 

 
Názov predmetu zákazky:  Projektová dokumentácia na opravu strechy Spoločenského 
domu Nivy. 

 
               
 

Obchodné meno uchádzača: ............................................................ 
 
adresa alebo sídlo uchádzača:............................................................ 
 
Informácie o zodpovednej osobe: 
meno a priezvisko osoby:  ............................................. 
e-mailová adresa :  ............................................. 
telefonický kontakt:               ............................................. 
 
Návrh na plnenie kritérií: 
 
Celková cena za vypracovanie projektovej dokumentácie s autorským dohľadom a inžinierska činnosť  
 Cena bez 

DPH 
DPH Cena s DPH 

      Projektová činnosť (PČ) x x x 
Cena za:  
- vypracovanie projektovej dokumentácie 
v rozsahu realizačný  projekt  
- autorský dohľad počas realizácie stavby  

   

Inžinierska činnosť (IČ) x x x 
Cena za: 
- kompletnú inžiniersku činnosť pre vydanie  
stavebného povolenia aj s vyjadreniami 
dotknutých orgánov 
- inžiniersku činnosť pre vydanie 
kolaudačného rozhodnutia  

   

 
SPOLU 

   

Pozn. Cena musí obsahovať všetky náklady spojené s prácami na zákazke 
 
V ................................., dňa............... 

................................................................................ 
 Podpis štatutárneho zástupcu,  pečiatka 

 


