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Prieskum trhu 
 
 

Výzva na predloženie cenovej ponuky 
 

Zákazka na poskytnutie služby  podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom 
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z n.p. 

(ďalej len ako „ZVO“) 
 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa: 
Názov: Kancelária prezidenta Slovenskej republiky 
Sídlo: Hodžovo nám. 1, 811 06 Bratislava  

 DIČ: 2020851085 

URL: www.prezident.sk  
Kontaktná osoba vo veciach zákazky: 

 Telefón: 0918 328 635 

 Email: honor.trepac@prezident.gov.sk 
Kontaktná osoba vo veciach verejného obstarávania: 

 Telefón: 0918 328 635 

 Email: honor.trepac@prezident.gov.sk 
 

2. Predmet zákazky.  
2.1 Názov zákazky:   Vypracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu 

dlažby predného nádvoria Grassalkovičovho paláca 
Kancelárie prezidenta SR. 

 
2 . 2  Hlavný slovník/kód CPV: 71000000-8 Architektonické,  stavebné,  inžinierske a 

inšpekčné služby;  
71200000-0 Architektonické a súvisiace služby 
71248000-8 Dohľad nad projektom a dokumentáciou; 
71312000-8 Poradenské služby pre oblasť stavebného 

inžinierstva;  
 2.3 Druh zákazky: Poskytnutie služby  
 

2.4 Spôsob vzniku záväzku: Objednávka 
 

3. Miesto a termín dodania predmetu zákazky: 
3.1 Miesto dodania predmetu zákazky: Predné nádvorie Grassalkovičovho paláca  

Kancelárie prezidenta Slovenskej republiky 

       Hodžovo nám.1, 811 06 Bratislava 
 

3.2 Termín dodania predmetu zákazky: Podľa špecifikácie 
 

4. Opis predmetu zákazky a jeho rozsah: 
4.1 Predmetom zákazky je vypracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu dlažby 

predného nádvoria Grassalkovičovho paláca Kancelárie prezidenta SR v rozsahu realizačnej 
dokumentácie a uskutočnenie autorského dozoru. Opis predmetu zákazky je podrobne rozpísaný 
v prílohe č.1 tejto výzvy. 
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 Dodávateľ sa zaväzuje, že cena za predmet tejto zákazky je konečná. V cene za 
dodanie zákazky sú zahrnuté všetky náklady na predmet obstarávania, vrátane jeho 
dopravy. 

 
5. Variantné riešenie: neumožňuje sa. 
6. Predpokladaná hodnota zákazky: do 10.999.-EUR bez DPH  
7. Predkladanie cenovej ponuky:  

Ponuku je potrebné doručiť v termíne do   03.03.2017, do 12:00 hod. elektronicky na obe  
e-mailové adresy:  honor.trepac@prezident.gov.sk  

 matus.matracz@prezident.gov.sk 
preferovaný formát pdf.  
Uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku. Ponuka sa predkladá v slovenskom jazyku   
a  v mene EURO. 
 

8. Podmienky financovania predmetu zákazky: 
Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtu verejného obstarávateľa formou 
bezhotovostného platobného styku. Zálohy ani preddavky nebudú poskytované. 
Fakturácia – Splatnosť riadne vystavenej faktúry bude 14 dní odo dňa jej doručenia verejnému 
obstarávateľovi. 
 

9. Podmienky účasti uchádzačov: 
Uchádzač predloží cenovú ponuku podľa špecifikácie uvedenej v prílohe č.1 a kópiu dokladu o 
oprávnení podnikať na daný predmet zákazky nie starší ako 3 mesiace ku dňu uplynutia lehoty 
na predkladanie ponúk. 
 Obhliadka predmetu zákazky sa uskutoční dňa 23.2.2017 o 10:00 hod. Z dôvodu 

zabezpečenia vstupu je potrebné potvrdiť účasť na obhliadke na mailové adresy 
uvedené v bode 7, najneskôr do 22.2.2017 do 12:00 hod. 

 Termín dodania projektovej dokumentácie je do 10.04.2017. 
 

10. Kritérium na hodnotenie cenových ponúk: 
Ponuku uchádzača s najnižšou cenou, ktorý splnil podmienky účasti, verejný obstarávateľ 
vyhodnotí ako úspešnú, č o znamená, že vyhodnotí  cenu celkom (cena s DPH). Oznámenie o 
výsledku vyhodnotenia bude uchádzačom zaslané mailom.  
 

11. Ponuka musí obsahovať: 

- Ocenenie predmetu zákazky v súlade s prílohou č. 1 tejto výzvy,  podpísané  

 a opatrené pečiatkou uchádzača, 

- Doklad v zmysle tejto výzvy. 

 

12. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa: 

12.1 Po vyhodnotení cenových ponúk budú uchádzači písomne oboznámení s výsledkom 

vyhodnotenia. Úspešnému uchádzačovi bude zaslaná objednávka. 

12.2 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku z predložených 

ponúk v prípade, že predložené ponuky nebudú výhodné pre verejného obstarávateľa 

(aj z pohľadu požiadaviek Krajského pamiatkového úradu) alebo budú v rozpore s 

finančnými možnosťami verejného obstarávateľa. 

12.3 Všetky výdavky spojené s prípravou, predložením dokladov a predložením cenovej 

ponuky znáša výhradne uchádzač bez finančného nároku voči verejnému 

obstarávateľovi. 

 
Spracoval:  Ing. Honor Trepáč,  kontaktná osoba pre verejné obstarávanie, 
V Bratislave, dňa 15.02.2017 

Príloha:  Príloha č.1 
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Príloha č.1 

 

k Výzve na predloženie cenovej ponuky 
Návrh na plnenie kritérií 

 

Názov zákazky: Vypracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu dlažby 
predného nádvoria Grassalkovičovho paláca Kancelárie prezidenta SR  

 

Identifikačné údaje uchádzača: .......................................................... 

Názov uchádzača: ................................................................................... 

Sídlo uchádzača: ..................................................................................... 

IČO uchádzača: ........................................................................................ 

E-mail kont. osoby: ................................................................................ 

Telefón kont. osoby:  ............................................................................ 

 

Špecifikácia predmetu  zákazky 
 

Predmetom zákazky je vypracovanie projektovej dokumentácie na  rekonštrukciu dlažby 
predného nádvoria Grassalkovičovho paláca Kancelárie prezidenta SR v rozsahu realizačnej 
dokumentácie a uskutočnenie autorského dozoru . Projektová dokumentácia bude služiť ako podklad 
pre stanovisko Krajského pamiatkového úradu Bratislava a následne pre schvalenie projektovej 
dokumentácie príslušným Stavebným úradom. 
 
Projektová dokumentácia, výkresová a textová časť bude minimálne obsahovať: 
 

1. Rekonštrukcia predného nádvoria, dlažba – cca 2200m2, 
2. Rekonštrukcia dažďovej kanalizácie, 
3. NN prípojka pre bránu 2x – elektrické otváranie, 
4. Vypracovanie rozpočtu, 
5. Výškopisné a polohopisné zameranie, 
6. Kladačský výkres dlažby,  
7. Požiadavka na nosnosť dlažby s podložím - min.8 ton, 
8. Variantné riešenia druhu dlažby a jej povrchová úprava a mrazuvzdornosť do min.-350C, 
9. Elektro rozvody pre nasvietenie paláca a rozvody pre zabezpečovací systém, 

10. Vyhotovenie projektu v 6 vyhotoveniach aj v digitálnej forme.   
 

Navrhovaná cena predmetu zákazky – Kalkulácia ceny  podľa špecifikácie predmetu zákazky  
v Prílohe č. 1 Výzvy na predkladanie ponúk. 
 
 

Zákazka podľa §117 zákona 343/2015 Z.z.  
o verejnom obstarávaní a v z. n. p.  

Navrhovaná cena 
v € bez DPH 

Výška 
DPH v € 

Navrhovaná cena 
v € s DPH 

Vypracovanie projektovej dokumentácie na 

rekonštrukciu dlažby predného nádvoria 

Grassalkovičovho paláca KP SR 

 

 
 

 
 

 
 

*platiteľ DPH uvedie cenu s DPH, neplatiteľ DPH uvedie cenu bez DPH ako cenu konečnú 

 

 

 Pečiatka a podpis uchádzača 


