
Výzva na predkladanie ponúk 
 
pre zákazku podľa § 1 ods. 2 písm. c) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní, na ktorú sa nevzťahuje pôsobnosť zákona 

o verejnom obstarávaní 

 

1. Verejný obstarávateľ  

Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu 

Štefánikova 15  

811 05 Bratislava 

IČO 50349287 

Kontaktná osoba: Ing. Peter Šesták 

tel. č.: 02/20928118 

e-mail: peter.sestak@vicepremier.gov.sk  

adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa /URL/: https://www.vicepremier.gov.sk/  

 

2. Zatriedenie obstarávacieho subjektu podľa zákona:  
Verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní.  

 

3. Názov zákazky podľa verejného obstarávateľa  
,,Prenájom priestorov na prezentačné, rokovacie a iné administratívne účely pre Úrad podpredsedu vlády SR 

pre investície a informatizáciu“  

 

4. Druh zákazky  
zákazka na poskytnutie služieb   

 

5. Hlavné miesto dodania tovaru/poskytnutia služieb/uskutočnenia stavebných prác:  

Poskytnutie služby v rámci mesta Bratislava - Staré mesto 

 

6. Výsledok verejného obstarávania: 
Zmluva o nájme nebytových priestorov na obdobie 60 mesiacov 

 

7. Opis zákazky: 

Prenájom priestorov s nasledovným vybavením: 
o retailový priestor na prízemí s priamym vstupom a viditeľnosťou priamo z ulice 

o minimálne 2 nezávislé vchody do priestoru 

o napojenie na verejnú dopravu, prípadne verejná doprava v bezprostrednej blízkosti, 

o  predpríprava na centrálny chladiaci a vykurovací systém,  

o  predpríprava elektrickych rozvodov  

o osobné výťahy v prípade, že sa jedná o priestor na viacerých podlažiach budovy 

o kryté parkovacie miesta v budove, minimálny počet 10 miest, 

o recepcia objektu počas pracovných hodín (8:00 – 16:00) - (v rámci objektu, kde sa bude 

nachádzať showroom), 

o 24 hodinová bezpečnostná služba (v rámci objektu, kde sa bude nachádzať showroom), 

o zabezpečenie objektu kamerovým systémom 

Lokalizácia: mestská časť Bratislava – Staré mesto, resp. v okruhu 2 km od aktuálneho sídla úradu (Štefánikova 

15) 

Požiadavky na interiér priestorov: 
o ponúkaná prenajímateľná plocha 300 až 350 m2 

o ponúkaná prenajímateľná plocha v stave „holopriestor“ – do stavu štandard zabezpečí 

prenajatú nehnuteľnosť nájomca na svoje náklady 

o flexibilná dispozícia – možnosť prispôsobovať stavebnými úpravami (sadrokartónovými alebo 

sklenenými priečkami na kancelárie, zasadacie miestnosti a iné priestory podľa požiadaviek 

Úradu) 

o predpríprava všetkých rozvodov (vzduchotechnika, kúrenie, chladenie, elektroinštalácia, voda) 

v zmysle platných predpisov 

o predpríprava rozvodov pre sociálne zariadenia a kuchynku v zmysle platných predpisov 
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(v prípade ponuky priestoru na viac ako 1 podlaží budovy je to požadované pre každé ponúkané 

podlažie budovy) 

o predpríprava pre káblové rozvody dát v priestore zabezpečená formou štruktúrovanej kabeláže 

štandard minimálne cat. 6 

o sústreďovací bod štruktúrovanej  kabeláže musí byť v miestnosti serverovne s chladením 

určenej výlučne pre Úrad 

o v serverovni musí byť kabeláž ukončená v hlavnom dátovom rozvádzači  

 

8. Spoločný slovník obstarávania: 

70310000-7 Prenájom alebo predaj budov 

 

9. Celkový rozsah predmetu zákazky:  

Požadovaná dĺžka poskytovania služby je 60 mesiacov od účinnosti zmluvy 

 

10. Hlavné podmienky financovania a platobné dojednania:  

 

Mesačné platby nájomného a mesačné paušálne platby za služby spojené s užívaním predmetu nájmu budú 

fakturované a uhrádzané vždy po uplynutí príslušného kalendárneho mesiaca. Lehota splatnosti faktúry je do 

30 dní odo dňa doručenia nájomcovi. 

 

Spôsob vyúčtovania spoločných prevádzkových nákladov, ktoré nie sú zahrnuté v cene za prenájom priestoru 

je uvedený v bode 13 výzvy. 

 

11. Podmienky účasti: 

 

Dodávateľ služby musí predložiť doklad o oprávnení poskytovať službu, ktorá zodpovedá predmetu zákazky 

(výpis z obchodného registra. resp. živnostenský list, na základe ktorého preukáže, že je oprávnený 

poskytovať službu, ktorá je predmetom zákazky).  

 

Uchádzač predloží doklad podľa tohto bodu výzvy. Ak uchádzač nesplní požiadavku podľa tohto bodu výzvy 

na predkladanie ponúk, ani po výzve na vysvetlenie alebo doplnenie chýbajúceho dokladu, nebude jeho 

ponuka hodnotená.  

 

12. Kritérium na vyhodnotenie ponúk:  

 

Najnižšia celková cena v EUR s DPH za poskytnuté plnenie, ktorá bude obsahovať celkové náklady na 

prenájom priestorov, spoločné prevádzkové náklady, vlastné prevádzkové náklady a náklady za prenájom 

miest na parkovanie.  

 

V prípade, že uchádzač nie je platcom DPH, uvedie túto skutočnosť. 

 

Súčasťou cenovej ponuky musia byť nasledovné údaje: 

- celková prenajímateľná plocha 

- cena za prenájom priestoru vyjadrená v EUR za 1 m2 za 1 mesiac bez DPH a s DPH 

- prevádzkové náklady: 

o  spoločné prevádzkové náklady nezahrnuté v cene za prenájom priestoru vyjadrené v 

EUR za 1m2 za 1 mesiac a účtované ako mesačná zálohová platba, ktorá je vyúčtovaná 

vyúčtovacou faktúrou podľa skutočných nákladov minimálne 1 x ročne, pričom budú 

pokrývať nasledovné služby: 

 Elektrická energia - spoločné priestory, VZT, kotolňa - podľa pomeru prenajatej 

plochy k celkovej ploche, 

 Vodné a stočné – prenajaté priestory - podľa stavu vodomera, 

 Zrážková voda - podľa pomeru prenajatej plochy k celkovej ploche 

 Odvoz odpadu 

 Správa budovy - podľa pomeru prenajatej plochy k celkovej ploche 

 BOZP + PO - podľa pomeru prenajatej plochy k celkovej ploche 



 Ostatné náklady - údržbu, opravy, úpravy a servis technologických zariadení a 

rozvodových systémov (mechanické, elektrické, vykurovacie, vzduchotechnické, 

výťahové, odpadové, sanitárne, bezpečnostné, telefónne a iné systémy) slúžiacich 

prenajatým priestorom (s výnimkou systémov a zariadení resp. ich častí 

inštalovaných alebo vnesených Úradom) - podľa pomeru prenajatej plochy k 

celkovej ploche 

 Poistenie budovy - podľa pomeru prenajatej plochy k celkovej ploche 

 Daň z nehnuteľnosti - podľa pomeru prenajatej plochy k celkovej ploche 

 Upratovanie spoločných priestorov - podľa pomeru prenajatej plochy k celkovej 

ploche 

 Strážna služba - podľa pomeru prenajatej plochy k celkovej ploche 

 Servis a revízie technológií - podľa pomeru prenajatej plochy k celkovej ploche 

o vlastné prevádzkové náklady nezahrnuté v cene za prenájom priestoru vyjadrené v EUR 

za 1m2 za 1 mesiac a mali by byť účtované ako mesačná zálohová platba, ktorá je 

vyúčtovaná vyúčtovacou faktúrou podľa skutočných nákladov minimálne 1 x ročne, 

pričom budú pokrývať nasledovné služby: 

 Vodné a stočné - prenajaté priestory - podľa stavu vodomera, 

 Elektrická energia – prenajaté priestory - podľa stavu elektromera, 

 Plyn - prenajaté priestory - podľa pomeru prenajatej plochy k celkovej ploche 

- Cena za prenájom 1 parkovacieho státia v EUR za 1 mesiac bez DPH a s DPH (z ponuky musí 

byť zrejmý aj počet miest na parkovanie, ktoré budú predmetom prenájmu) 

 

13. Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa: 

 

15.03.2018 do 13.00 hod. 

 

14. Miesto na predloženie ponúk:  

 

Ponuku je potrebné doručiť výlučne elektronicky, do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk, a to na adresu: 

peter.sestak@vicepremier.gov.sk a magdalena.klucarova@vicepremier.gov.sk    

 

 

15. Ponuka musí obsahovať:  
 

1. Doklady a dokumenty, ktorým uchádzač preukáže splnenie podmienok účasti (živnostenský list alebo 

výpis z obchodného registra) 

2. Doplnený a podpísaný Návrh na plnenie kritéria určeného verejným obstarávateľom na  

     vyhodnotenie ponúk – podľa bodu č. 16 tejto výzvy 

3. Vyplnenú prílohu č. 1 k výzve na predkladanie ponúk, ktorou je cenová kalkulácia obsahujúca 

položkovitý rozpočet za služby nájmu 

 

Verejný obstarávateľ po vyhodnotení ponúk bezodkladne zašle informáciu o vyhodnotení ponúk všetkým 

uchádzačom. Verejný obstarávateľ bude úspešného uchádzača kontaktovať telefonicky/e-mailom ihneď po 

vyhodnotení. S úspešným uchádzačom bude podpísaná zmluva o nájme nebytových priestorov. 

16. Návrh na plnenie kritéria určeného verejným obstarávateľom na hodnotenie ponúk 

                                                                                          Návrh na plnenie kritéria 

 Kritérium Cena celkom v € bez DPH Cena celkom v € s 

DPH 

1 Celková cena za 

poskytnuté plnenie, ktorá 

obsahuje položky podľa 

bodu 12 výzvy  
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V .................................. 

 

dňa.................. 

 
Meno a priezvisko štatutára 

uchádzača alebo ním poverenej 

osoby 

............................... 

 

Podpis 

 

 

 

.......................... 

 

 

17. Jazyk, v ktorom možno predložiť ponuky  
Štátny jazyk, slovenský jazyk. 

 

18. Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané  
60 dní odo dňa predkladania ponúk  

 

19. Zákazka sa týka projektu / programu financovaného z fondov EÚ  
 Áno 

 

Príloha č. 1: 

Cenová kalkulácia obsahujúca položkovitý rozpočet za služby nájmu 

 

 
 

 

 


