
 

 

                                     
Výzva na predkladanie ponúk 

 
podľa ustanovenia § 117 zákona č. 343/2015 Zúz. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) 
 

1.  Názov zákazky: Modulová škola 4 triedy základnej školy + šatne a sanita v mestskej časti Bratislava  
                                     – Záhorská Bystrica    
 

2.  Identifikácia verejného obstarávateľa: 
 Mestská časť Bratislava-Záhorská Bystrica 

 Zastúpený: Ing. Jozef Krupa – starosta mestskej časti 
 Adresa: Námestie slobody č. 1 843 57 Bratislava 48 

 IČO: 00 304 697 

 DIČ: 2020919230 

       Kontaktná osoba: Mgr. Dagmar Krajčírová, prednosta úradu 

 e-mail: krajcirova@zahorskabystrica.sk 

       telefón na kontaktnú osobu: 02 69 204 914 

  
Verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní 

 
3.  Predmet zákazky:   

        Prenájom modulárneho priestoru. 
 

4.  Druh zákazky: služba 

 

5.        Predpokladaná hodnota zákazky: 
      V zmysle zákona o verejnom obstarávaní predpokladaná hodnota zákazky nesmie presiahnuť sumu  

      69 999,-EUR bez DPH/rok. 

 

6.  Rozdelenie predmetu zákazky na časti: požaduje sa predložiť ponuku na celý predmet  
       Zákazky 
 

7.  Podmienky účasti: 
 - čestné prehlásenie, že záujemca nemá zákaz účasti na verejnom obstarávaní, 
       - oprávnenie na podnikanie v danej oblasti. 
 

8.  Opis predmetu zákazky:   

        4 Triedy ZŠ (kapacita triedy 2x25detí, 2x30detí) zo zázemím –   šatne, kabinet, chodba, vyhotovenie 
        podľa normovaných požiadaviek na priestor, svetelnosť, hygienu a požiarnu bezpečnosť v zmysle  
        projektovej dokumentácie.  
 

9.         Doba trvania projektu:  
        36 mesiacov           
 

10.  Množstvo alebo rozsah predmetu zákazky: 
Cenová ponuka má obsahovať:  

• projektová dokumentácia pre stavebné povolenie dočasných priestorov pre ZŠ v zmysle 
platných STN EN  

• prenájom modulárneho priestoru ZŠ, 4 ks Triedy so zázemím (nové moduly budú preferované 
pred repasovanými, použité moduly sú pre triedu najmenej preferované). V každej triede 
požiadavka na umývadlo na studenú vodu a klimatizácia.  

• prenájom sanitárneho kontajneru 2ks, (WC dievčatá, WC chlapci, WC zamestnanci, 
upratovačka)  

• prenájom chodbového modulu s klimatizáciou 5 ks (2 moduly s pripojením na existujúcu 
budovu)  



 

 

• pre prenájomné moduly povinnosť doložiť certifikát: akosti CE, požiarna odolnosť, hygienická 
spôsobilosť. Požiarny certifikát – deklarujúci požiarnu odolnosť modulárnej stavby 30 min.  

• steny modulov – stenové elementy musia byť voľne spojovateľné, a vymeniteľné pre prípadné 
dodatočné úpravy priestorov. Steny v triedach so zvýšenou nosnosťou pre interaktívne tabule  

• príprava podkladu – nivelizácia podložia  
• prenájom prístreškov a vstupných poro-roštov: 2ks + 2ks  
• poskytovať - servisné a reklamačné služby do 24hodín  
• dovoz na stavbu s vyložením a montážou (povinná obhliadka areálu pre náročný prístup k 

miestu osadenia, potrebný presun modulov bez použitia špeciálnej manipulačnej techniky)  
• odvoz zo stavby s naložením a demontážou  
• vnútorné rozvody vodovodu a kanalizácie – na základe projektovej dokumentácie  
• vnútorné rozvody elektriny a bleskozvodu – na základe projektovej dokumentácie  
• zariadenia protipožiarnej bezpečnosti (hasiace prístroje, navijaky s hadicou, núdzové 

osvetlenie, ovládanie centrál stop) – podľa PD 
 

11.  Miesto a lehota dodania predmetu zákazky:   
       Areál Základnej školy s materskou školou, Hargašova 5 , Bratislava - Záhorská Bystrica s dodaním 
       do 10.8.2021 

 
12.  Variantné riešenie: umožňuje sa 

 
13.  Lehota a miesto na predloženie ponúk:  14.7.2021 do 12.00 hod. 

        Cenovú ponuku zaslať na email adresu kontaktnej osoby : krajcirova@zahorskabystrica.sk 
 

14. Spôsob predkladania ponúk: 
Ponuky budú predkladané v slovenskom jazyku. 
Cena bude vyjadrená v mene Eur bez DPH a spolu s DPH (v prípade ak uchádzač nie je platcom DPH, 
uvedie túto skutočnosť v ponuke). 
Označenie: predmet e-mailovej správy: 

,,Modulová škola 4 triedy v areáli Základnej školy s materskou školou, Hargašova 5“  
 

15. Kritérium vyhodnotenia ponúk: 
-  cena v Eur bez  DPH  
-  preferencia nových modulov v časti tried 
 

16. Obsah ponuky: 
- Vyplnený návrh na plnenie kritérií v zmysle prílohy č. 1  
- Technický popis modulov  
 

17. Podmienky financovania:  
Predmet zákazky bude financovaný zo zdrojov verejného obstarávateľa.  
 

18. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa: 
               Verejný obstarávateľ zruší použitý postup zadávania zákazky z nasledovných dôvodov: 

a) nebude predložená žiadna ponuka,  
b) ani jedna ponuka nebude zodpovedať určeným požiadavkám 
c) ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo verejné obstarávanie 
d) ak cenová ponuka bude vyššia ako predpokladaná hodnota zákazky 

                  Víťazný uchádzač predloží návrh zmluvy. 
 

V prípade zákaziek s nízkou hodnotou, ktorých predpokladaná hodnota je do 70 000 EUR bez DPH, bude 
určený úspešný uchádzač na základe určenia predpokladanej hodnoty zákazky. Predpokladaná hodnota 
zákazky musí byť určená oslovením minimálne piatich potenciálnych záujemcov, pričom oslovovaní alebo 
identifikovaní dodávatelia musia byť subjekty, ktoré sú oprávnené dodávať službu v rozsahu predmetu 
zákazky. 
 



 

 

Príloha č. 1 
Návrh na plnenie kritérií 

 
CENOVÁ PONUKA 

 
Názov zákazky:    

 
Obchodné meno:  
Sídlo dodávateľa:          

Oprávnená osoba:  
IČO:  
DIČ:  

IČ DPH:  

Email:  
Telefón:  
 

Popis Množstvo 
Cena prenájmu 

EUR/Mesiac Celkom EUR 

    
Budova "A"    
Obytný kontajner  7   
Chodový kontajner   1   

    
vybavenie Budova "A"    
umývadlo studená voda 2   
prečerpávacia stanica 2   
Plastové dvere + panikové kovanie 2   
Núdzové osvetlenie 4   
Hasiaci prístroj 2   
Klimatizácia 4   
Prístrešok 2   
Vstupný rošt 2   
Vonkajšie osvetlenie LED 2   
Kabelkanál + 230V zásuvky 3ks 15   
Podkladová kocka veľká 29   
Obmedzenie zodpovednosti za škodu PREMIUM 8   

    
Budova "B"    
Obytný kontajner  12   
Chodový kontajner  3   
Sanitárny.kontajner  2   

    
vybavenie Budova "B"    
umývadlo studená voda 2   
umývadlo studená/teplá voda 1   
prečerpávacia stanica 3   
Plastové dvere + panikové kovanie 1   
Núdzové osvetlenie 3   
Hasiaci prístroj 5   
Klimatizácia  7   
Prístrešok 1   



 

 

Vstupný rošt 1   
Vonkajšie osvetlenie LED 1   
Kabelkanál + 230V zásuvky 3ks 19   
Bočné okenné panely 4   
Centrálny el. rozvádzač 1   
Podkladová kocka veľká 62   
Obmedzenie zodpovednosti za škodu PREMIUM 15   
Obmedzenie zodpovednosti za škodu 
PREMIUM-Sani 

2   

    
Cena spolu bez DPH    
DPH    
Cena spolu s DPH    

 

 

Vedľajšie náklady 

Popis Množstvo Cena EUR/MJ Celkom EUR 

    

    
Vedľajšie náklady Budova "A"    
Dovoz    
Manipulácie  8   
Manipulácie  8   
Reprenájom LKW + HR + strojník 1   
Preprava kontajnerov 4   
Montáž Budova "A" 1   
Zameranie  + nivel. podkladu 1   
Elektrorevízna správa 1   
Montáž klimatizácií 4   

    
Odvoz    
Manipulácie  8   
Manipulácie  8   
Reprenájom LKW + HR + strojník 1   
Preprava kontajnerov  4   
Demontáž Budova "A" 1   
Čistenie obytného kontajnera 8   
Dezinfekcia modulov 8   

    
Vedľajšie náklady Budova "B"    
Dovoz    
Manipulácie  17   
Manipulácie  17   
Reprenájom LKW + HR + strojník 1   
Preprava kontajnerov  9   
Montáž Budova "B" 1   
Zameranie  + nivel. podkladu 1   
Elektrorevízna správa 1   
Montáž klimatizácií 7   

    
Odvoz    
Manipulácie  17   
Manipulácie  17   
Reprenájom LKW + HR + strojník 1   
Preprava kontajnerov  9   



 

 

Demontáž Budova "B" 1   
Čistenie obytného kontajnera 15   
Čistenie sanitárneho kontajnera 2   
Dezinfekcia modulov 17   
    
Cena spolu bez DPH    
DPH    
Cena spolu s DPH    

 

 
*sme/nie sme platcami DPH 

 
V ..................., dátum:  
  

Meno a priezvisko oprávnenej osoby:  
 

Podpis  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*nehodiace  sa  škrtnite 



 

 

 

 

 

 

Čestné vyhlásenie 

o zákaze účasti vo verejnom obstarávaní 

 

 

 

 

 
Názov, sídlo uchádzača, IČO týmto čestne prehlasujem, že plním podmienku účasti podľa 
§ 32 ods. 1 písm. f) zákona č. 343/2015 Z.z. v znení neskorších predpisov a deklarujem ju 
týmto čestným vyhlásením podľa § 32 ods. 2 písm. f). 
 

 
 

Vyhlasujem, 
 

 
 
že uchádzač nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní. 
 
 
 
 
 
Miesto dňa 
 
 
Podpis štatutárneho zástupcu uchádzača 


