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Výzva na predkladanie ponúk  
 

 
Podľa bodu 3.6.1 Jednotnej príručky pre žiadateľov/prijímateľov k procesu a kontrole verejného obstarávania – 
Procesný postup zákaziek zadávaných osobou, ktorej poskytne verejný obstarávateľ viac ako 50% alebo 50% 

a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP 
 

 
1. Verejný obstarávateľ: 

 
Názov verejného obstarávateľa: Výcvikové zariadenie pre vodičov, s.r.o. 
Sídlo: Vajanského nábrežie 5, 811 02 Bratislava 
IČO: 44 154 992 
DIČ: 2022608995 
Konateľ: Ladislav Csóka 
Kontaktná osoba: Ladislav Csóka 
e-mail kontaktnej osoby: csoka@slovakiaring.sk  
adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa /URL/: www.slovakiaring.sk 

 
2. Zatriedenie obstarávacieho subjektu podľa zákona:  

Osoba, ktorá nie je verejným obstarávateľom ani obstarávateľom a verejný obstarávateľ jej 
poskytuje 85% finančných prostriedkov hodnoty zákazky. Úroveň vlastného financovania 
predmetu zákazky zodpovedá 15% hodnoty zákazky. 

 
3. Názov zákazky podľa verejného obstarávateľa:  

„MOBILEUM“ Nadstavba Galérie objektu SO.06 Garáž – Riadiaca veža 
výcvikového zariadenia pre vodičov 

 
4. Druh zákazky (tovar, služby, stavebné práce):  

Uskutočnenie stavebných prác 
 

5. Hlavné miesto uskutočnenia stavebných prác:  
Orechová Potôň, pozemok s parcelným číslom 896/43, katastrálne územie Orechová Potôň 

 
6. Lehota realizácie zákazky: 

6 mesiacov odo dňa odovzdania a prevzatia staveniska 
 

7. Výsledok verejného obstarávania (typ zmluvy): 
Zmluva o dielo podľa Prílohy č. 3 
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8. Opis predmetu zákazky: 
Predmetom zákazky je nadstavba jestvujúceho objektu multifunkčného priestoru, ktorý bude 
rozdelený na dve etapy, predmetom zákazky je realizácia 1. etapy výstavby. 
 
1.etapa výstavby rieši vytvorenie schodiskového priestoru s chodbou vrátane sociálnych 
zariadení na 2.NP a vytvorenie multifunkčného priestoru (výučbový a reprezentačný priestor) 
spolu so zázemím na 3.NP. Rozdelenie 1. a 2. etapy je riešené vytvorením obvodnej steny zo 
sendvičových PUR panelov na 3.NP, a vytvorením zasklenej steny na 2.NP. 
 
Nadstavba je dvojpodlažná. Projektom riešený objekt má plošnú výmeru 2.NP 80,25m2 a 3.NP 
318,90m2 a svetlú výšku priestorov 2.NP 2,7 m a 3.NP 2,555 m. 
 
Priestory sú prirodzene prevetrané a presvetlené. Objekt zariadenia má obdĺžnikový pôdorys 
s plochou strechou a fasádou. Je to dvojpodlažný objekt tvorený železobetónovou. 
konštrukciou v pozdĺžnom module; zastrešený plochou strechou sedlovou vyspádovanou na 
dve strany. 
 
Zvislé nosné konštrukcie nadstavby sú tvorené stĺpmi z valcovaných oceľových profilov 
(HEA, HED, IPE) votknuté do stropov nad existujúce stĺpy na 1.NP. Na oceľové a existujúce 
železobetónové stĺpy sa osadia oceľové priečle, ktoré sa vykonzolujú na obe strany. Zvislé 
steny budú zo sendvičových panelov, prípadne výmuroviek. Všetky stĺpy sú votknuté do 
existujúcej železobetónovej konštrukcie pôvodného objektu. Tým je zaistená priestorová 
tuhosť nosnej konštrukcie.  
 
Všetky deliace nenosné priečky sú navrhnuté zo sadrokartónu. Strop je navrhnutý ako oceľová 
rámová, z oceľových nosníkov tvoriacich zároveň spád strechy. Nosná časť strešného plášťa 
je navrhnutá prostredníctvom železobetónovej dosky s debnením z trapézových plechov 
spriahnutej s oceľovými nosníkmi uloženými na pôvodných železobetónových stĺpoch 
a nových oceľových stĺpoch.  Strešný plášť so sklonom 2,0 % má navrhnutú krytinu 
z hydroizolačnej PVC-P fólie.  
 
Schodisko je riešené ako trojramenné, z oceľových zváraných plechov privarených 
k schodniciam, na ktoré bude položená dlažba. Schodiská majú schodnice kotvené do 
železobetónovej dosky a steny. Výstupné rameno je uložené na výmeny v rovine nového 
železobetónového stropu. 
 
Podrobný opis predmetu zákazky tvorí Príloha č. 1 Projektová dokumentácia, Príloha č. 2 
Výkaz výmer a Príloha č. 3 Zmluva o dielo. 
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9. Spoločný slovník obstarávania: 
45000000-7 Stavebné práce 
45310000-3 Elektroinštalačné práce 
45311000-0 Inštalácie a montáž elektrických rozvodov a zariadení 
45223100-7 Montáž kovových konštrukcií 

 
 

10. Ohliadka miesta plnenia predmetu zákazky: 
Verejný obstarávateľ neorganizuje obhliadku miesta uskutočnenia stavebných prác. 
Uchádzačom sa ale odporúča vykonať obhliadku miesta uskutočnenia stavebných prác (na 
vlastnú zodpovednosť, náklady a riziko) z dôvodu získania všetkých údajov, ktoré môžu 
byť potrebné pre prípravu ponuky a podpísanie zmluvy o dielo na predmetnú zákazku. 
V prípade, že záujemca bude mať záujem vykonať obhliadku (na vlastnú zodpovednosť, 
náklady a riziko), je potrebné vopred kontaktovať kontaktnú osobu verejného 
obstarávateľa za účelom sprístupnenia miesta uskutočnenia stavebných prác, pričom 
kontaktná osoba je Ladislav Csóka, tel.: 0903 252 797, e-mail: csoka@slovakiaring.sk 
 

11. Predpokladaná hodnota zákazky v EUR bez DPH:  596 325,45 EUR bez DPH 

 
12. Hlavné podmienky financovania a platobné dojednania:  

Platobné podmienky sú upravené v článku VI Platobné podmienky Zmluvy o dielo 
 

13. Podmienky účasti: 
13.1 Podmienky účasti osobného postavenia 
13.1.1 podľa § 32 ods. 1 písm. e) 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“) - uchádzač predloží doklad o oprávnení uskutočňovať 
stavebné práce v rozsahu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky 

 
 
13.2 Podmienky účasti technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti 
13.2.1 podľa § 34 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní - uchádzač predloží zoznam 

stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného 
obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác 

 
Minimálna požadovaná úroveň štandardov k podmienke účasti podľa § 34 ods. 1 písm. 
b) zákona o verejnom obstarávaní: 

 Uchádzač predloží zoznam stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť 
(5) rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt 
uskutočnenia stavebných prác, pričom zoznam musí byť doplnený potvrdením o 
uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác 
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podľa obchodných podmienok. Na preukázanie splnenia podmienky účasti je potrebné 
preukázať, že uchádzač uskutočnil stavebné práce za predchádzajúcich päť (5) rokov 
od vyhlásenia verejného obstarávania rovnakého alebo podobného charakteru ako je 
predmet zákazky v kumulatívnej hodnote minimálne 500.000,00 EUR bez DPH, 
pričom zároveň je potrebné preukázať, že realizoval aspoň jednu zákazku na 
uskutočnenie stavebných prác rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet 
zákazky, pričom hodnota tejto zákazky bola min. 350.000,00 EUR bez DPH.  
 
Za stavebné práce rovnakého alebo podobného charakteru, ako je predmet zákazky sa 
považujú stavebné práce uskutočnené na stavbách budov.  

 

V zozname uskutočnených stavebných prác uchádzač uvedie minimálne nasledovné 
informácie: 

a) identifikáciu odberateľa (obchodné meno a adresa), 
b) názov a stručný opis uskutočnených stavebných prác, z ktorého bude možné 

posúdiť splnenie podmienky účasti, s dôrazom na charakter uskutočnených 
stavebných prác (rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet 
zákazky), 

c) cena uskutočnených stavebných prác v EUR bez DPH, 
d) lehota v ktorej boli uskutočnené stavebné práce, 
e) potvrdenie o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení 

uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok 
f) meno, funkcia a kontakt na osobu odberateľa, u ktorej si bude možné uvedené 

údaje overiť. 
 V prípade, že začiatok alebo koniec stavebných prác, ktoré realizoval uchádzač 

nespadá do rozhodného obdobia (predchádzajúcich 5 rokov od vyhlásenia 
verejného obstarávania), uchádzač vyčísli cenu stavebných prác v EUR bez DPH, 
realizovaných len v rozhodnom období, t. j. v období predchádzajúcich 5 rokov od 
vyhlásenia verejného obstarávania. V prípade, ak uchádzač realizoval stavebné 
práce ako člen združenia alebo ako subdodávateľ, vyčísli a započíta iba finančný 
objem realizovaných stavebných prác ním samotným. 

 
13.2.2 podľa § 34 ods. 1 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní - uchádzač predloží údaje 

o vzdelaní a odbornej praxi alebo odbornej kvalifikácii osôb určených na plnenie 
zmluvy alebo riadiacich zamestnancov 
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Minimálna požadovaná úroveň štandardov k podmienke účasti podľa § 34 ods. 1 
písm. g) zákona o verejnom obstarávaní: 

 Uchádzač predloží údaje o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácií 
za osobu stavbyvedúceho, pričom minimálne požiadavky na osobu 
stavbyvedúceho, ktoré musí uchádzač preukázať, sú nasledovné: 

 musí byť držiteľom Osvedčenia o vykonaní skúšky odbornej spôsobilosti 
vydaného Slovenskou komorou stavebných inžinierov v zmysle zákona 
SNR č.138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných 
stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov pre výkon činnosti 
stavbyvedúci s odborným zameraním na pozemné stavby alebo 
ekvivalentného dokladu, 

 musí preukázať účasť vo funkcii stavbyvedúceho na realizácii minimálne 1 
stavby rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky v 
hodnote min. 350 000,00 Eur bez DPH. 
 

Za stavbu rovnakého alebo podobného charakteru, ako je predmet zákazky sa považujú 
stavebné práce uskutočnené na stavbách budov.  

Splnenie požiadaviek za osobu stavbyvedúceho je potrebné preukázať: 

a) predložením profesijného životopisu,  

b) predložením Osvedčenia s požadovaným odborným zameraním alebo ekvivalentného 
dokladu,  

c) predložením zoznamu projektov uskutočnených stavbyvedúcim, z ktorého bude možné 
vyhodnotiť splnenie podmienky účasti. 

 
13.3 Uchádzač môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti 

technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti čestným vyhlásením, pričom na 
požiadanie poskytne verejnému obstarávateľovi doklady, ktoré čestným vyhlásením 
nahradil. 

13.4 Uchádzač, ktorý bol vyhodnotený ako úspešný je povinný pred podpisom zmluvy 
predložiť všetky doklady, ktoré predbežne nahradil čestným vyhlásením, pričom ich 
doručí v lehote 5 pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti, ak verejný obstarávateľ 
nestanovil dlhšiu lehotu. Ak úspešný uchádzač v stanovenej lehote doklady nedoručí, 
jeho ponuka nebude prijatá a ako úspešný bude vyhodnotený ten uchádzač, ktorý sa 
umiestnil ako druhý v poradí. 

13.5 Uchádzač môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti 
využiť technické a odborné kapacity inej osoby v zmysle § 34 ods. 3 zákona o verejnom 
obstarávaní. Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom 
obstarávaní týkajúcich sa technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti spoločne.  
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13.6 V prípade, ak uchádzač v ponuke predloží doklady alebo dokumenty vyjadrené v inej 
mene ako v eurách, verejný obstarávateľ požaduje prepočet takéhoto dokladu na 
hodnotu v eurách, pričom uchádzač použije na prepočet priemerný ročný kurz ECB 
(Európskej centrálnej banky) za príslušný kalendárny rok. Za rok 2022 sa použije kurz 
inej meny zverejnený Európskou centrálnou bankou v deň uverejnenia Výzvy na 
predkladanie ponúk. 

 
 

14. Kritérium/kritériá na vyhodnotenie ponúk a pravidlá ich uplatnenia:  
14.1 Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena, t. j. najnižšia celková 

cena za uskutočnenie predmetu zákazky, vypočítaná a vyjadrená v EUR bez DPH, 
zaokrúhlená na dve (2) desatinné miesta.  

14.2 Cenu uchádzač uvedie do príslušného formulára „Návrh na plnenie kritérií“, ktorý 
tvorí Príloha č. 4 Formuláre k Výzve na predkladanie ponúk -  Formulár č. 3 

14.3 Uchádzač zahrnie do ceny všetky náklady a poplatky súvisiace s realizáciou predmetu 
zákazky v zmysle požiadaviek uvedených v tejto Výzve na predkladanie ponúk. 

14.4 Úspešný bude ten uchádzač, ktorý ponúkne najnižšiu celkovú cenu za uskutočnenie 
predmetu zákazky v EUR bez DPH, zaokrúhlenú na dve (2) desatinné miesta. Poradie 
ostatných uchádzačov sa zostaví podľa výšky ponukovej ceny od najnižšej ceny po 
najvyššiu cenu. 

 
15. Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa: 23.08.2022 do 10:00 hod.  

 
16. Spôsob a miesto na predloženie ponúk:  
16.1 Uchádzači predložia svoje ponuky v lehote na predkladanie ponúk podľa bodu 15 Výzvy 

na predkladanie ponúk na emailovú adresu: csoka@slovakiaring.sk  
16.2 Uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku. Ak predloží v lehote na predkladanie ponúk 

viac ponúk, verejný obstarávateľ prihliada len na ponuku, ktoré bola predložená ako 
posledná a na ostatné ponuky hľadí rovnako ako na ponuky, ktoré boli predložené po 
lehote na predkladanie ponúk. 

16.3  Ponuka musí byť predložená elektronicky. Ponuka musí byť vyhotovená a predložená v 
elektronickej podobe vo formáte, ktorá zabezpečí trvalé zachytenie jej obsahu. 

16.4  Dokumenty a doklady, ktoré tvoria ponuku uchádzača a ktoré neboli pôvodne 
vyhotovené v elektronickej forme, ale v listinnej, sa prostredníctvom emailu 
predkladajú zoskenované. 

16.5  Dokumenty a doklady, ktoré tvoria ponuku uchádzača a ktoré boli pôvodne vyhotovené 
v elektronickej forme sa prostredníctvom emailu predkladajú v pôvodnej elektronickej 
podobe. 

16.6 Ponuky nie je možné predkladať po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk. Na ponuky 
predložené po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk verejný obstarávateľ nebude 
prihliadať. 
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16.7 Uchádzač môže v ponuke predložiť aj kópie dokladov vrátane kópií v elektronickej 
podobe. 

16.8 Verejný obstarávateľ môže kedykoľvek počas priebehu verejného obstarávania požiadať 
uchádzača o predloženie originálu príslušného dokumentu, úradne osvedčenej kópie 
originálu príslušného dokumentu alebo zaručenej konverzie, ak má pochybnosti o 
pravosti predloženého dokumentu alebo ak je to potrebné na zabezpečenie riadneho 
priebehu verejného obstarávania. Ak uchádzač nepredloží doklady v lehote určenej 
verejným obstarávateľom, ktorá nesmie byť kratšia ako päť pracovných dní odo dňa 
doručenia žiadosti, verejný obstarávateľ uchádzača vylúči.  

 
17. Požadovaný obsah ponuky:  
17.1 Ponuka musí byť predložená elektronicky prostredníctvom emailu a musí obsahovať 

nasledovné doklady a dokumenty: 
17.1.1 Všeobecné informácie o uchádzačovi – Príloha č. 4 Formuláre k Výzve na 

predkladanie ponúk -  Formulár č. 1 

17.1.2 Čestné vyhlásenie o akceptovaní zmluvných a obchodných podmienok, ktorým 
sa uchádzač zaväzuje uzatvoriť zmluvu na predmet zákazky s verejným 
obstarávateľom v súlade s podmienkami uvedenými v Prílohe č. 3 Výzvy na 
predkladanie ponúk – Zmluva o dielo – Príloha č. 4 Formuláre k Výzve na 
predkladanie ponúk -  Formulár č. 2 

17.1.3 Návrh na plnenie kritérií – Príloha č. 4 Formuláre k Výzve na predkladanie ponúk 
-  Formulár č. 3 

17.1.4 Zoznam dôverných informácií – Príloha č. 4 Formuláre k Výzve na predkladanie 
ponúk -  Formulár č. 4 

17.1.5 Nacenený Výkaz výmer (všetky listy vrátane sumarizácie) vypracovaný podľa 
Prílohy č. 2 Výzvy na predkladanie ponúk - Výkaz výmer pre predmet zákazky 
uchádzač predloží aj v editovateľnom formáte xls. 

17.1.6 Doklady a dokumenty preukazujúce splnenie podmienok účasti uvedené 
v bode 13 Výzvy na predkladanie ponúk 

17.2 V prípade, ak budú dokumenty a doklady ponuky podpísané inou osobou/ osobami ako 
členom štatutárneho orgánu uchádzača, ktorému právo konať za uchádzača vyplýva zo 
zápisu v príslušnom registri, ponuka uchádzača musí zároveň obsahovať 
splnomocnenie, z ktorého vyplýva právo osobe/ osobám podpisujúcim dokumenty 
a doklady ponuky, konať v danej veci za uchádzača.  

 
18. Vyhodnotenie ponúk: 
18.1 Vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia podmienok účasti a vyhodnotenie ponúk z 

hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky sa uskutoční po vyhodnotení ponúk 
na základe kritéria na vyhodnotenie ponúk, a to v prípade uchádzača, ktorý sa umiestnil 
na prvom mieste v poradí. Ak ponuka uchádzača nebude obsahovať všetky náležitosti 



 

8 
Výcvikové zariadenie pre vodičov, s.r.o. 

Vajanského nábrežie 5, 811 02 Bratislava, Slovak Republic 
IČO: 44 154 992, DIČ: 2022608995, IČ DPH: SK2022608995 

www.slovakiaring.sk 

 

podľa tejto výzvy, uchádzač bude požiadaný o vysvetlenie alebo doplnenie 
predložených dokladov.  

18.2 Ak dôjde k vylúčeniu uchádzača alebo jeho ponuky, vyhodnotí sa následne splnenie 
podmienok účasti a požiadaviek na predmet zákazky u ďalšieho uchádzača v poradí tak, 
aby uchádzač umiestnený na prvom mieste v novo zostavenom poradí spĺňal podmienky 
účasti a požiadavky na predmet zákazky.  

18.3 Verejný obstarávateľ po vyhodnotení ponúk bezodkladne zašle informáciu 
o vyhodnotení ponúk všetkým uchádzačom elektronicky. Verejný obstarávateľ bude 
úspešného uchádzača kontaktovať prostredníctvom elektronickej pošty ihneď po 
vyhodnotení.  

18.4 S úspešným  uchádzačom bude uzatvorená Zmluva o dielo.  

 
19. Jazyk, v ktorom možno predložiť ponuky:  
Ponuky, návrhy a ďalšie doklady a dokumenty vo verejnom obstarávaní sa predkladajú 
v štátnom jazyku a môžu sa predkladať aj v českom jazyku. Ak je doklad alebo dokument 
vyhotovený v inom ako štátnom jazyku alebo českom jazyku, predkladá sa spolu s jeho 
prekladom do štátneho jazyka (nevyžaduje sa úradný preklad). Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, 
rozhodujúci je úradný preklad do štátneho jazyka. 

 
20. Zákazka sa týka projektu / programu financovaného z fondov EÚ: Áno 
Kód výzvy: SKHU 19/02, Kód projektu: SKHU/1902/1.1/086,  
Názov programu: Program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko, 
prioritná os: Príroda a kultúra, špecifický cieľ: 1.1 Zvýšenie atraktivity pohraničnej oblasti 

 
21. Zrušenie použitého postupu zadávania zákazky: 

Verejný obstarávateľ môže zrušiť použitý postup zadávania zákazky, najmä ak: 
a) ani jeden uchádzač nesplnil podmienky uvedené vo Výzve na predkladanie ponúk, 
b) ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa verejné obstarávanie vyhlásilo, 
c) ak cena úspešného uchádzača presiahne maximálne finančné zdroje verejného 

obstarávateľa. 
 

22. Dátum zaslania výzvy na predkladanie ponúk: 10.08.2022 
 
 
Prílohy:  
Príloha č. 1 Projektová dokumentácia 
Príloha č. 2 Výkaz výmer 
Príloha č. 3 Zmluva o dielo 
Príloha č. 4 Formuláre k Výzve na predkladanie ponúk 


