Výzva na predloženie ponuky v zákazke
„Park + Ride Púchovská – projektová dokumentácia“1
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava (ďalej len „verejný obstarávateľ“) uskutočňuje
výber dodávateľa na predmet zákazky: „Park + Ride Púchovská – projektová
dokumentácia“ podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“).

1. Základné informácie
Verejný obstarávateľ: Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava 1
Kontaktná osoba:
Mgr. Mária Janošovová, +421 259356342

2. Opis predmetu zákazky
Predmetom zákazky je vypracovanie a dodanie projektovej dokumentácie pre stavebné
povolenie s podrobnosťou realizačného projektu vrátane autorského dozoru pre realizáciu:
„Parkoviska Park + Ride Púchovská“
Riešené územie je vyznačené v „Situácii riešeného územia P+R Púchovská“ opisu a nachádza
sa na parcelách:
k.ú. Rača (805866)
obec Bratislava-Rača
Registra C
3500/1
3500/4
3500/25

LV
405
405
4303

Registra E
3469/3

LV
400

Cieľom projektu je vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie:
1. zriadenie vjazdu z účelovej obslužnej komunikácie ČSPH Slovnaft na spevnenú plochu
areálu,
2. zriadenie spevnenej plochy chodníka v severovýchodnej časti,
3. návrhu výhľadového chodníka v severozápadnej časti areálu,
4. Pre zmenu účelu využitia existujúcej spevnenej plochy na parkovisko,

1

Interné číslo výzvy: MAGS OVO 57675/2021

MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY
oddelenie verejného obstarávania
Primaciálne nám. č. 1, 814 99 Bratislava
5. návrh ľahkého oplotenie, ktoré bude ohradzovať spevnenú plochu a nadväzovať na
existujúci betónový plot.
Pri spracovaní dokumentácie je potrebné rešpektovať jestvujúce priľahlé plochy, stavebné
objekty, inžinierske siete a majetkové pomery.
Zhotoviteľ je plne zodpovedný za koordináciu informácií a jednotlivých požadovaných služieb
počínajúc od východiskových podkladov. Cieľom je, aby výsledná kompletná dokumentácia
predstavovala optimálne riešenie realizácie stavby.
Všetky služby potrebné pre prípravu kompletnej dokumentácie, výkonu inžinierskej činnosti
a výkonu autorského dozoru sú pre danú stavbu na seba neoddeliteľne naviazané a je
povinnosťou zhotoviteľa, aby takýmto spôsobom k plneniu predmetu zákazky aj pristupoval.
1. Základné údaje
Názov stavby:
Park + Ride Púchovská
Miesto stavby:
MČ Bratislava – Rača
Lokalita – dotknuté ulice: Púchovská / časť uzavretého areálu
2. Stavebno – technické a prevádzkové požiadavky
2.1

Všeobecné požiadavky:
-

navrhované nové zriadenie vjazdu bude minimálne v šírke podľa STN 73 6056
(vyžaduje si úpravu existujúceho oplotenia a obrubníkov) v polohe podľa projektu
organizácie dopravy (súčasť podkladov),

-

navrhnúť odstránenie existujúceho betónového oplotenia v polohe navrhovaného
vjazdu a chodníkov v nevyhnutnom rozsahu so zabezpečením dostatočného
rozhľadu,

-

parkovisko navrhnúť s minimálnymi stavebnými úpravami, ale tak aby ŠSÚ Rača
vydal kladné rozhodnutie k zmene účelu využitia stavby,

-

chodník v severovýchodnej časti parkoviska bude bezbariérovo napojený
z existujúcej spevnenej plochy na sieť existujúcich chodníkov (chodník pozdĺž
Púchovskej ul.)

-

chodník v severozápadnej časti bude projektovaný samostatne ako výhľadový (po
usporiadaní majetko-právnych pomerov),

-

navrhované nové oplotenie spevnenej plochy parkoviska bude pletivové vo výška
1,8m s bránou pre vjazd vozidiel v západnej časti areálu. Oplotenie bude
nadväzovať na existujúce betónové oplotenie dĺžka cca 130m,

-

v projekte zohľadniť siete križujúce navrhovaný nový vjazd a navrhnúť primeranú
ochranu,

-

posúdiť potrebu presunu kanalizačnej šachty (na účelovej obslužnej komunikácii
ČSPH),

-

Projektovú dokumentáciu riešiť ako samostatné objekty pre: vjazd, chodník 1,
chodník 2, oplotenie a stavebné úpravy navrhovaného parkoviska,
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-

Dokumentácia bude zahŕňať projekt organizácie dopravy na parkovisku
s požiadavkou maximalizácie počtu parkovacích miest s podmienkou že ich musí
byť viac ako 172 (vrátane ŤZP).

-

Projektová dokumentácia bude pozostávať z dvoch samostatných častí. V prvej
bude obsiahnutá dokumentácia pre zmenu účelu využitia existujúcej spevnenej
plochy na parkovisko a v druhej budú obsiahnuté ostatné objekty.

Dokumentácia nebude obsahovať POD na Púchovskej – je obsahom samostatného
projektu.
Situácia riešené územie P+R Púchovská:

Vysvetlenie: Žltou – spevnené plochy vjazdu a chodníkov, Červenou – navrhované oplotenie,
Oranžová – plocha navrhovaného parkoviska
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3. Identifikácia predmetu obstarávania podľa CPV kódov
71320000-7

Inžinierske projektovanie

4. Predpokladaná hodnota zákazky
10 000,00 eur bez DPH

5. Rozdelenie predmetu obstarávania na časti
Zákazka je rozdelená na časti: Nie

6. Typ zmluvného vzťahu
Výsledkom verejného obstarávania je: Uzavretie jednorazovej zmluvy: zmluva o dielo.
Vystavená faktúra zo strany dodávateľa musí obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu
podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.
Dodávateľ bude fakturovať skutočný stav na základe reálne dodaných tovarov, služieb alebo
prác.

7. Miesto a čas dodania zákazky
Miesto:
Čas:

Magistrát hlavného mesta SR Bratislava, Záporožská 5, 852 92 Bratislava
do 10 týždňov od nadobudnutia účinnosti zmluvy

8. Hlavné podmienky financovania
Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtu Hlavného mesta Slovenskej republiky
Bratislavy na základe faktúry. Faktúra bude mať 30-dňovú lehotu splatnosti odo dňa jej
doručenia. Súčasťou faktúry bude súpis dodaných tovarov, služieb alebo prác. Platba bude
realizovaná bezhotovostným platobným príkazom. Neposkytuje sa preddavok ani zálohová
platba. Výsledná cena predmetu zákazky musí zahŕňať všetky náklady spojené s poskytnutím
požadovaného plnenia predmetu zákazky.

9. Podmienky účasti uchádzačov
9.1 Vyžaduje sa splnenie podmienok účasti osobného postavenia:
a) podľa § 32 ods. 1 písm. e) ZVO, t. j. uchádzač musí byť oprávnený musí byť oprávnený
realizovať predmet zákazky.
b) podľa § 32 ods. 1 písm. f) ZVO, t. j. že uchádzač nemá uložený zákaz účasti vo
verejnom obstarávaní.
Splnenie podmienok účasti podľa bodu 9.1 tejto výzvy uchádzač preukazuje čestným
vyhlásením, ktoré je súčasťou prílohy č. 1 tejto výzvy.
9.2 Vyžaduje sa splnenie podmienok účasti týkajúcich sa technickej alebo odbornej
spôsobilosti:
a) podľa § 34 ods. 1 písm. a) ZVO, t. j. uchádzač predloží zoznam poskytnutých služieb
za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien,
lehôt dodania a odberateľov; dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný
obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa ZVO;
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Minimálna požadovaná úroveň:
Zoznamom poskytnutých služieb uchádzač preukáže, že za predchádzajúce 3 roky poskytol
projekčné služby ako generálny projektant (t. j. zabezpečoval projekt min. do úrovne
dokumentácie pre stavebné povolenie s podrobnosťou realizačného projektu) pre min.
2 inžinierske stavby spevnených plôch parkovísk s kapacitou minimálne 20 parkovacích miest.
Zoznam musí obsahovať údaje, z ktorých bude možné overiť splnenie tejto podmienky účasti
(názov zákazky, jej predmet, hodnota, dátum jej realizácie, a pod.), a to vrátane kontaktných
údajov na odberateľa (kontaktného e-mailu a telefónu).
b) podľa § 34 ods. 1 písm. g) ZVO, t. j. uchádzač uvedie údaje o vzdelaní a odbornej praxi
alebo o odbornej kvalifikácii osôb určených na plnenie zmluvy alebo riadiacich
zamestnancov.
Minimálna požadovaná úroveň:
Uchádzač preukáže, že na plnenie predmetu zmluvy disponuje minimálne jednou odborne
spôsobilou osobou - projektantom, ktorý musí spĺňať tieto požiadavky:
-

držiteľ autorizačného osvedčenia o vykonaní skúšky odbornej spôsobilosti na SKA/SKSI
podľa zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných
inžinieroch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, s
rozsahom oprávnenia na vykonávanie odborných činností vo výstavbe v kategórii: inžinier
pre konštrukcie inžinierskych stavieb (I2), resp. rovnocenným dokladom o odbornej
spôsobilosti osôb podľa predpisov členského štátu ich pôvodu.
Ak je osoba zapísaná vo verejne prístupnom zozname, ktorý preukazuje, že táto osoba je
držiteľom príslušného dokladu postačuje uviesť webovú adresu, na ktorej si môže verejný
obstarávateľ danú skutočnosť overiť (napr. https://verejnyportal.sksi.sk/search).

Odborne spôsobilá osoba musí byť v pracovnoprávnom vzťahu s uchádzačom. Ak nie je v
pracovnoprávnom vzťahu, skutočnosť, že bude uchádzačovi k dispozícii na plnenie predmetu
zákazky uchádzač preukáže písomnou zmluvou uzatvorenou s touto osobou alebo čestným
vyhlásením danej osoby, z obsahu ktorých bude vyplývať jednoznačný záväzok, že sa bude
podieľať na plnení zmluvy v prípade úspešnosti uchádzača v tomto verejnom obstarávaní.
Splnenie podmienok účasti podľa bodu 9.2 uchádzač preukazuje čestným vyhlásením, ktoré je
súčasťou prílohy č. 1 tejto výzvy.
Verejný obstarávateľ si doklady a dokumenty preukazujúce splnenie podmienok účasti
podľa bodu 9.2. vyžiada od uchádzača na predbežnom prvom mieste.

10.

Komunikácia a vysvetľovania

Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi sa počas celého
procesu verejného obstarávania uskutočňuje v štátnom (slovenskom) jazyku výhradne
prostredníctvom IS JOSEPHINE, prevádzkovaného https://josephine.proebiz.com/sk/.
Pre účely komunikácie a predkladanie ponúk musí byť hospodársky subjekt registrovaný
v systéme JOSEPHINE. Skrátený návod registrácie rýchlo a jednoducho prevedie procesom
registrácie v systéme JOSEPHINE, vrátane opisu základných obrazoviek systému.
Technické nároky na používanie systému JOSEPHINE sú úplne bežné a každý bežný počítač
by ich mal spĺňať. Podrobné Technické nároky systému JOSEPHINE si môžete stiahnuť TU.
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Verejný obstarávateľ odporúča záujemcom, ktorí chcú byť informovaní o prípadných
aktualizáciách týkajúcich sa konkrétnej zákazky prostredníctvom notifikačných e-mailov, aby
v danej zákazke zaklikli tlačidlo „ZAUJÍMA MA TO“ (v pravej hornej časti obrazovky).
Skrátený návod rýchlo a jednoducho prevedie uchádzača procesom prihlásenia, posielania
správ a predkladaním ponúk v systéme JOSEPHINE. Pre lepší prehľad uchádzač nájde tiež opis
základných obrazoviek systému. V prípade potreby je možné kontaktovať linku podpory
Houston PROEBIZ.

11.

Predkladanie ponúk

Lehota:
Spôsob:

02.09.2021 10:00:00
Prostredníctvom IS Josephine na nasledovnej adrese zákazky:
https://josephine.proebiz.com/sk/tender/14057/summary

Obsah ponuky: Riadne vyplnená a podpísaná príloha č. 1 – Návrh na plnenie kritérií
(uchádzač vyplní všetky hárky dokumentu označené ako: NPK, R, DSP,
AD)
Ponuka sa považuje za doručenú až momentom jej doručenia (nie odoslania) verejnému
obstarávateľovi v systéme Josephine. Verejný obstarávateľ odporúča uchádzačom predkladať
ponuku v dostatočnom časovom predstihu, obzvlášť v prípade dátovo objemnejších príloh, aby
sa upload, odoslanie a doručenie ponuky uskutočnili pred uplynutím lehoty.

12.

Kritériá na vyhodnotenie ponúk

Kritériom na vyhodnotenie ponúk je: Najnižšia cena celkom v EUR s DPH.
V prípade rovnosti predložených cenových ponúk budú vyzvaní tí uchádzači, ktorí predložili
najnižšie cenové ponuky, aby ich v lehote nie kratšej ako jeden pracovný deň upravili smerom
nadol, prípadne potvrdili ich aktuálnu výšku. Úspešným sa stane uchádzač s najnižšou cenovou
ponukou po uplynutí danej lehoty.

13.

Ďalšie informácie

Verejný obstarávateľ vyzve uchádzača s najnižšou ponukovou cenou na predloženie
dokladov nevyhnutných na overenie splnenia tých podmienok účasti, ktoré si nevie verejný
obstarávateľ overiť sám z verejne prístupných zdrojov (napr. na predloženie originálu
alebo osvedčenej kópie dokladu o oprávnení podnikať – živnostenské oprávnenie alebo
výpis zo živnostenského registra alebo iné než živnostenské oprávnenie, vydané podľa
osobitných predpisov alebo výpis z obchodného registra, príp. registra právnických osôb
a podnikateľov). V prípade, že uchádzač s najnižšou cenou nepreukáže splnenie
podmienok účasti, verejný obstarávateľ môže vyzvať uchádzača druhého v poradí. Tento
postup môže verejný obstarávateľ opakovať.
b) Verejný obstarávateľ označí za úspešného uchádzača s najlepším návrhom na plnenie
kritérií, ktorý preukázal splnenie stanovených podmienok účasti a požiadaviek na predmet
zákazky.
c) Informácia o výsledku procesu obstarávania a vyhodnotenia cenových ponúk bude
uchádzačom zaslaná elektronicky.
d) Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať žiadnu ponuku. O takomto postupe bude
verejný obstarávateľ uchádzačov informovať spolu s odôvodnením. V prípade, ak úspešný
a)
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uchádzač neposkytne súčinnosť pri podpise zmluvy, verejný obstarávateľ si vyhradzuje
právo uplatniť s ďalším uchádzačom v poradí postup podľa písm. a) tohto bodu výzvy.
V Bratislave dňa 18.08.2021
Mgr. Michal Garaj
vedúci oddelenia verejného obstarávania

Zoznam príloh:
Príloha č. 1 – Návrh na plnenie kritérií
Príloha č. 2 – Návrh zmluvy o dielo vrátane príloh
Príloha č. 3 – Výkres V_P2_Parkovisko_Puchovska_Vym
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