
Riešenie návštevníckej infraštruktúry v areáli hradu Devín
Príloha č. 3 - Návrh na plnenie kritérií

NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIÍ 
CENOVÁ PONUKA

Verejný obstarávateľ: Múzeum mesta Bratislavy, Radničná 1, 815 18 Bratislava, 
IČO: 00179744
Predmet zákazky: Riešenie návštevníckej infraštruktúry v areáli hradu Devín
Postup: Zákazka s nízkou hodnotou na poskytnutie služby podľa § 117 zákona č. 

343/2015 Z.z.

Identifikačné údaje uchádzača

A) Kritérium č. 1 – Cenová ponuka v súlade s opisom predmetu zákazky 
z Výzvy na predkladanie ponúk (súčet B1 a B2)

Poznámka: 
* V prípade neplatcu DPH uviesť do políčka „n/a“.
** Uchádzač (platca DPH) uvedie celkovú cenu zákazky vrátane DPH / uchádzač (neplatca DPH) uvedie konečnú cenu. 

V Bratislave dňa 11.10.2021

Obchodný názov MAPA architekti s.r.o.

Sídlo Dostojevského rad 13, 811 09 Bratislava

IČO 50438328

IČ DPH* n/a

Štatutárny zástupca Ing.arch. Patrícia Botková

Telefón 0902 102 154

e-mail patricia@ma-pa.sk

Cena bez DPH (vypĺňa len platca DPH)*

DPH (vypĺňa len platca DPH)* 

Cena celkom s DPH / Konečná cena (EUR)** 33000,00
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Riešenie návštevníckej infraštruktúry v areáli hradu Devín
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Ing.arch Patrícia Botková         Mgr.art. Marián Stanislav 
meno a podpis oprávnenej osoby, pečiatka

Poznámka: 
Tento uchádzačom vyplnený návrh na plnenie kritérií musí byť podpísaný oprávnenou osobou uchádzača, resp. osobou 
splnomocnenou na zastupovanie oprávnenej osoby uchádzača, ak súčasťou ponuky je aj originál alebo overená 
fotokópia splnomocnenia poverenej osoby na takýto úkon.
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B) Kritérium č. 1 – rozpis cenovej ponuky 
Platca / neplatca DPH *

Platca DPH uvádza ponukovú cenu za jednotlivé predmety plnenia bez DPH, sadzbu DPH, sumu 
DPH a celkovú ponukovú cenu za celý predmet plnenia s DPH v EUR.
Neplatca DPH uvádza ponukovú cenu za jednotlivé predmety plnenia aj celkovú ponukovú cenu 
za celý predmet plnenia ako cenu konečnú.
Poznámka: 
*Nehodiace sa preškrtnite. ** Platca DPH uvádza cenu bez DPH. ***Neplatca DPH uvádza konečnú 
cenu.

B1) Rozpis ceny – predmet zákazky v zmysle bodu 2 písm. a), b) a d) výzvy

Predmet plnenia
Cena (bez DPH)**  
Konečná cena***

(EUR)

a) Spracovanie výtvarného (grafického) a dizajnového návrhu určených 
prvkov informačno-navigačného systému vrátane technickej špecifikácie 

pre jednotlivé prvky a spracovanie architektonickej štúdie doplnkovej 
infraštruktúry v areáli hradu Devín podľa prehľadu miest uvedeného v 

prílohe č. 4 tejto výzvy. Grafický návrh by mal zohľadňovať existujúci dizajn 
manuál MMB.

9300,00

b) Vypracovanie projektovej dokumentácie pre zlúčené územné a stavebné 
povolenie v súlade s vyhláškou č. 453/2000 Z. z. v zn. n. p., ktorou sa 

vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona – ďalej „VSZ“ vrátane 
dokumentácie profesistov, rozpočtu a výkazu výmer.

10500,00

d) Vypracovanie dokumentácie pre realizáciu stavby (ďalej len „DRS“) a 
dokumentácie pre výber zhotoviteľa v rozsahu primeranom zložitosti 

budúcej realizácie zákazky (v súlade s rozsahom prác podľa sadzobníka 
UNIKA 2021-2022, príloha č. 3, vrátane dokumentácie profesistov) a 

vypracovanie podrobnej grafickej a technickej dokumentácie k informačno-
navigačnému systému.

9300,00

Spolu bez DPH (vypĺňa len platca DPH)

Sadzba DPH v % (vypĺňa len platca DPH)

DPH v eurách (vypĺňa len platca DPH)

Cena celkom  s DPH (EUR) / Konečná cena (EUR) 29100,00
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B2) Rozpis ceny – predmet zákazky v zmysle bodu 2 písm. e) výzvy
Pre účely porovnateľnosti cenových ponúk a úpravy celkovej ceny za služby autorského dozoru 
v  prípade nesplnenia alebo prekročenia stanoveného nasadenia bola predpokladaná potreba 
nasadenia odborného autorského dohľadu stanovená na 150 hod. za celý čas trvania budúceho 
zmluvného vzťahu.

C) Čestné vyhlásenie
Predložením tejto ponuky zároveň čestne vyhlasujem, že spĺňam všetky podmienky účasti stanovené vo 
výzve na predkladanie ponúk.

V Bratislave dňa 11.10.2021

Ing.arch. Patrícia Botková            Mgr.art. Marián Stanislav 
meno a podpis oprávnenej osoby, pečiatka

Predmet plnenia
Merná 
jednotk

a  
(MJ)

Počet

Cena/MJ (bez 
DPH)**  

Konečná cena/
MJ *** 
(EUR)

Cena (bez DPH)** 
Konečná cena*** 

(EUR)

e) Vykonanie odborného autorského 
dohľadu a súvisiacich služieb pri 
následnej realizácii stavby a pri 

zhotovení a inštalácii informačno-
navigačného systému (v súlade 

s rozsahom prác podľa sadzobníka 
UNIKA 2021-2022, príloha č. 4).

hod. 150 26,00 3900,00

Spolu bez DPH (vypĺňa len platca DPH)

Sadzba DPH v % (vypĺňa len platca DPH)

DPH v eurách (vypĺňa len platca DPH)

Cena celkom s DPH (EUR) / Konečná cena (EUR) 3900,00
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