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Metropolitný inštitút Bratislavy 

Primaciálne námestie 1 

814 99 Bratislava 

Slovensko 

MIB 02/2020 

Z Á P I S 

 
Z hodnotiaceho zasadnutia poroty 1.etapy súťaže 

„Predĺženie promenády na Železnej studničke“ 

 

pre zadávanie zákazky podľa ustanovenia § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) a podľa uplatniteľných ustanovení 

Súťažného poriadku Slovenskej komory architektov 

 

Odborný gestor:  Metropolitný inštitút Bratislavy - Útvar súťaží 

Konzultant vo veci verejného obstarávania:  oddelenie verejného obstarávania magistrátu Hlavného 

mesta SR Bratislavy  

Stručný opis predmetu zákazky: 

„Vypracovanie architektonickej štúdie, ktorej predmetom bude riešenie úpravy cestnej komunikácie s 

chodníkom vedúcej od Železnej studničky (otočisko MHD pri bufete v kontajneri, resp. mieste bývalých 

Ferdinandových kúpeľov) po dolnú stanicu lanovky (resp. budovu reštaurácie Snežienka), ďalej riešenie 

architektonicko-krajinárskych objektov a úprav okolia dvoch rybníkov v tomto úseku, najmä riešenie 

prvkov drobnej architektúry, mobiliáru a verejného osvetlenia. Súčasťou zákazky je aj poskytnutie 

autorského dohľadu a licencie pre časť návrhu zaoberajúcu sa úpravami cestnej komunikácie tak, aby 

štúdia mohla slúžiť ako podklad pre obstaranie projektanta na spracovanie nadväzujúcich stupňov 

projektovej dokumentácie pre túto časť.“ 

Predpokladaná hodnota zákazky: 

Predpokladaná hodnota zákazky na poskytnutie služieb zadávaná v zmysle § 117 zákona: 69 000 € bez 

DPH.  

Kritérium na vyhodnotenie predkladaných dokladov 1.etapy súťaže: 

„Porota bude posudzovať architektonické a krajinárske kvality predložených referencií a relevantnosť 

referencií k zadaniu, ktoré je riešené v tejto súťaži, nakoľko preukazujú schopnosť účastníka riešiť 

zadanie vo vysokej požadovanej kvalite. V poradí sa vyššie umiestnia tí účastníci, ktorí preukázali 

lepšiu schopnosť riešiť zadanie vo vysokej požadovanej kvalite. Výsledkom prvej etapy bude 

zostavenie poradia záujemcov porotou na základe posúdenia dokumentov, ktoré predkladá účastník.“ 
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Metropolitný inštitút Bratislavy 

Primaciálne námestie 1 

814 99 Bratislava 

Slovensko 

„Obsah predkladaných dokladov: 

1. Identifikačné údaje účastníka a zloženie tímu, ktorý sa bude podieľať na plnení nadväzujúcej 

zákazky v rozsahu podľa prílohy 03 Výzvy na predkladanie ponúk, tak aby účastník spĺňal 

podmienky definované v kapitole III. Výzvy na predkladanie ponúk OKRUH ÚČASTNÍKOV. V 

tíme budú zastúpené profesie architekt, krajinný architekt a dopravný inžinier. Pri každom z mien 

bude textovou formou uvedené do 5 referenčných projektov, v ktorých daný člen tímu figuroval 

ako autor, spoluautor alebo zodpovedný projektant. Referenčné projekty budú uvedené v textovej 

forme, v rozsahu: názov, miesto, autori, základné bilancie, termín realizácie/projekcie, výška 

investičných nákladov. 

 

2. Referencie - Uchádzač predloží tri svoje referenčné projekty s ich stručným opisom (každý 

projekt na 1 formát A3). Medzi autormi referenčných projektov musí byť aspoň jeden z členov 

tímu, deklarovaný v rámci predchádzajúceho bodu 1. Referenčné projekty majú ilustrovať 

schopnosť uchádzača spracovať tento typ zákazky. Preferuje sa predloženie realizovaných 

projektov porovnateľného zadania a rozsahu (projekt verejného priestranstva, krajinárskych úprav, 

detského ihriska, parku a pod.). Súčasťou formátu bude textový popis v rozsahu: názov a miesto, 

autor, základné bilancie, termín realizácie/projekcie, rozsah uchádzačom vykonaných projekčných 

fáz, výška investičných nákladov. Uchádzač, ktorý nemá dostatok realizovaných projektov 

podobného typu, môže predložiť projekty iného typu, prípadne projekty, ktoré neboli realizované. 

Účelom tejto výnimky je umožniť účasť aj začínajúcim architektom. Tým nie je dotknuté 

oprávnenie účastníkov vytvoriť skupinu dodávateľov za účelom účasti v predmetnom postupe 

zadávania zákazky.“ 

 

 

Spôsob uskutočnenia predkladania dokladov pre 1.etapu súťaže: 

„Lehota na predkladanie dokladov v 1. etape tejto súťaže uplynula dňa 10.1.2020 o 15:00 hod. 

miestneho času. Účastník predkladá doklady elektronickej podobe na e-mailovú adresu administrátora 

verejného obstarávateľa: katarina.mackova@mib.sk, ako predmet e-mailu uvedie názov súťaže 

„Predĺženie promenády na Železnej studničke“. Doklady doručené po uplynutí lehoty na predkladanie 

dokladov neboli zaradené do vyhodnotenia.“ 
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Metropolitný inštitút Bratislavy 

Primaciálne námestie 1 

814 99 Bratislava 

Slovensko 

 

Zoznam predložených dokladov k 1.etape súťaže - dňa 10.01.2020 do 15:00 hod. 

 

 

P. č. Obchodné meno Sídlo 

Dátum a čas 

predloženia 

ponuky 

Splnenie súťažných 

podmienok: 

Termín odovzdania 

Splnenie 

súťažných 

podmienok: 

Tím 

1. Ateliér BAAR s.r.o. 
Istrijská 117,841 07 

Bratislava   

09.01.2020, 

15:47 hod. 
ÁNO ÁNO 

2. TXT s.r.o. 
Heyrovského 1,  

84103 Bratislava 

09.01.2020 

23:37 hod. 
ÁNO ÁNO 

3. Ateliér G. ARCH 

Štefanov nad Oravou 

č.216/4, Ulica nad 

záhradami, 027 44 

Tvrdošín 

10.01.2020, 

09:39 hod. 
ÁNO ÁNO 

4. STOA architekti,s.r.o. 
Slovenská 28,  

08001 Prešov 

10.01.2020, 

10:39 hod 
ÁNO ÁNO 

5. Hubinsky atelier s.r.o 
Komenského 1635/8, 

Trenčín 911 01 

10.01.2020 

12:37 
ÁNO ÁNO 

6. 
Šmídová landscape 

architects, s.r.o 

Křižíkova 213/44, 

Praha 8, 186 00 

10.01.2020 

13:12 
ÁNO ÁNO 

7. Šercel Švec s.r.o 

Kaplnská 1585/40, 

92522 Veľké Úľany/ 

Robotnícka 3116/8, 

83103 Bratislava 

10.01.2020 

14:10 
ÁNO ÁNO 

8. MEB architects, s.r.o 
Čadečka 1592, 02201 

Čadca 

10.01.2020 

14:29 
ÁNO ÁNO 

9. 
2M ateliér architektúry, 

s.r.o 

Guothova 13, 831 01 

Bratislava 

10.01.2020 

14:31 
ÁNO ÁNO 

10. 
NEWGARDENDESIGN 

s.r.o. 

Langsfeldova 36, 

Bratislava 811 04 

10.01.2020 

14:36 
ÁNO ÁNO 

11. 
ATRIUM 

ARCHITEKTI 

Mlynská 27, 04001, 

Košice 

10.01.2020 

14:50 
ÁNO ÁNO 
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Metropolitný inštitút Bratislavy 

Primaciálne námestie 1 

814 99 Bratislava 

Slovensko 

12. 
WHAT ARCHITECTS, 

s.r.o 

Okánikova 3262/4, 

811 04 Bratislava 

10.01.2020 

14:56 
ÁNO ÁNO 

13. PC-ARCH 

FASTU, Slovenská 

technická univerzita 

v Bratislave, Ústav 

urbanizmu 

a územného 

plánovania, Námestie 

slobody 19, 812 45 

Bratislava 

10.01.2020 

14:58 
NIE NIE 

14. BAKYTA s.r.o. 

Nobelova 34- Vodná 

veža 83, 102 

Bratislava 

10.01.2020 

14:58 
ÁNO ÁNO 

15. Atelier Divo s.r.o 

Divadelní 603/3, 

Brno- město, 602 00 

Brno 

10.01.2020 

14:58 
ÁNO ÁNO 

16. Abrama architekti, s.r.o 

Karadžičova 

4112/55, 811 07 

Bratislava 

10.01.2020 

15:06 
NIE ÁNO 

17. DOXA, s.r.o 
Jenisejská 2, 04012 

Košice 

10.01.2020 

14:22 
ÁNO* ÁNO 

*Nesprávne vyhodnotené, vysvetlené v texte „Hodnotenie poroty prostredníctvom emailu“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komentár od [NP1]: prečo tu je NIE a čas je pred 15:00? 
@Máčková Katarína  

Komentár od [NP2R1]: aha, chápem (prečítal som text 
nižšie) 

mailto:katarina.mackova@bratislava.sk
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Metropolitný inštitút Bratislavy 

Primaciálne námestie 1 

814 99 Bratislava 

Slovensko 

ZASADNUTIE POROTY 13.1.2020 
 

Hodnotenie predložených ponúk 

 Porota v zložení predseda poroty Michal Marcinov, ďalej členovia poroty Peter Netri, Aleš 

Šedivec, Martin Frei, Ján Veisser, František Brliť, Benjamín Brádňanský, vyhodnocovala predložené 

doklady na základe informácií od sekretárky súťaže Kataríny Máčkovej. Identifikované konflikty: 

1. Účastník č. 13. PC-Arch, nepredložil všetky dokumenty v termíne na splnenie podmienok, 

navyše neplnili podmienku : VIII. Prvá etapa- 1. Spracovanie- v bode 1.1 Identifikačné údaje 

účastníka a zloženie tímu, nakoľko im chýbal Dopravný inžinier. Porota preto hlasovala 

o vylúčení súťažného návrhu: 5 porotcovia hlasovali „ZA“, aby návrh nepostúpil do hodnotenia,  

0 „proti“.  

2. Účastník č. 16. Abrama architekti s.r.o. nepredložili dokumenty v termíne na splnenie 

podmienok, porota preto hlasovala o vylúčení súťažného návrhu: 5 porotcovia hlasovali „ZA“, 

aby návrh nepostúpil do hodnotenia. 0 „proti“ 

3. Účastník č. 17. Doxa s.r.o. nepredložili dokumenty v termíne na splnenie podmienok, porota 

preto hlasovala o vylúčení súťažného návrhu: 5 porotcovia hlasovali „ZA“, aby návrh 

nepostúpil do hodnotenia. 0 „proti“ 

4. Niektorí z uchádzačov neodovzdali riadne vyplnenú prílohu č.3 Identifikácia účastníka a č 4 

Čestné prehlásenie. Porota sa však zhodla, že ak z odovzdaných dokumentov je zrejmé, že 

formálne účastník spĺňa súťažné podmienky, môžu byť jeho podklady pripustené k hodnoteniu 

a všetky prílohy sa vyžiadajú až dodatočne. 

 

Posúdenie konfliktu záujmov podľa § 23 ZVO 

Členovia poroty  mali sprístupnené k nahliadnutiu všetky dokumenty okrem príloh  účastníka č. 17 

– Doxa s.r.o. , ktorý prišiel do spamu a bol zaregistrovaný až v deň zasadnutia poroty 13.01.2020 okolo 

ôsmej hodiny ráno. 

Páni Marcinov a Brádňanský, po oboznámení sa s odovzdanými dokumentami zistili, že sú 

u uchádzačov (Marcinov- Uchádzač č. 9, 2M ateliér architektúry s.r.o., Brádňanský- Uchádzač č. 3, 

Ateliér G ARCH s.r.o.), uvedení v referenčných projektoch ako spoluautori projektov. Preto to vnímajú 

ako konflikt záujmov.  

Porota preto navrhuje, aby sa porotca pán Marcinov a náhradník poroty pán Brádňanský nezúčastnili 

hodnotenia a odišli z hodnotiaceho zasadnutia poroty pre 1.etapu. Pán Brliť sa stáva riadnym členom 

poroty.  

Porota hlasuje o zástupcovi predsedu poroty  v zložení: Peter Netri, Aleš Šedivec, Martin Frei, Ján 

Veisser, František Brliť.  Šedivec navrhuje za zástupcu predsedu poroty Martina Freia. Porota hlasuje: 

3 „za“, 2 „sa zdržali“, 0 „proti“. Martin Frei sa stáva zástupcom predsedu poroty. 

 Začína sa hodnotiaci proces, kedy sa stanovuje poradie predložených dokladov všetkých 

účastníkov. Porotcovia si jednotlivo prešli všetky dokumenty a referencie, venovali sa podrobnému 

štúdiu podkladov. 
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Metropolitný inštitút Bratislavy 

Primaciálne námestie 1 

814 99 Bratislava 

Slovensko 

 

 

HODNOTENIE POROTY 13.1.2020 

 
Miesto č. 10-14 : 

• Obchodné meno: TXT s.r.o., Heyrovského 1, 84103 Bratislava 

• Obchodné meno: Ateliér G. ARCH, Štefanov nad Oravou č.216/4, Ulica nad   

      záhradami,  027 44 Tvrdošín 

• Obchodné meno: STOA architekti, s.r.o., Slovenská3273/28, 080 01 Prešov 

• Obchodné meno: ATRIUM ARCHITEKTI, Mlynská 27, 04001, Košice 

• Obchodné meno: MEB architects s.r.o. , Čadečka 1592, 02201 Čadca 

Miesto č. 6-9: 

• Obchodné meno: Ateliér BAAR s.r.o.,  Istrijská 117,841 07, Bratislava 

• Obchodné meno: 2M ateliér architektúry, s.r.o 

• Obchodné meno: BAKYTA s.r.o., Nobelova34 -Vodná veža 83 102 Bratislava 

• Obchodné meno: Ateliér Divo s.r.o., Divadelní 603/3, Brno-město, 602 00 Brno 

Miesto č. 4-5: 

• Obchodné meno: Šmídová landscape architects, s.r.o, Křižíkova 213/44, Praha 8, 186 00 

• Obchodné meno: Hubinsky atelier s.r.o, Komenského 1635/8, Trenčín 911 01 

Miesto č. 1-3: 

• Obchodné meno: WHAT ARCHITECTS, s.r.o., Okánikova 3262/4, 811 04 Bratislava 

• Obchodné meno: Šercel Švec s.r.o. Kaplnská 1585/40, 92522 Veľké Úľany 

• Obchodné meno: NEWGARDENDESIGN s.r.o., Langsfeldova 36, Bratislava 811 04 

  

Porota sa zhodla o vzostupnom určení poradia uchádzačov umiestnených na miestach 4 až 14 z dôvodu, 

že predložené doklady vykazovali nižšiu mieru architektonických a krajinárskych kvalít a relevantnosti 

k zadaniu, ktoré je riešené v tejto súťaži. 
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Metropolitný inštitút Bratislavy 

Primaciálne námestie 1 

814 99 Bratislava 

Slovensko 

 

 

HODNOTENIE POROTY  PROSTREDNÍCTVOM EMAILU  
 

 

Po prvom zasadnutí poroty bolo identifikované nesprávne posúdenie termínu odovzdania súťažných 

dokladov subjektom DOXA s.r.o,, ktorý nemal byť vyradený z hodnotenia.  

Po oboznámení poroty so vzniknutou situáciou, porotcovia, v zložení páni Šedivec, Brliť, Veisser, Frei 

a Netri, stanovili poradie jediného neposudzovaného uchádzača, a to DOXA s.r.o. prostredníctvom 

emailovej komunikácie. 

 

Zhrnutie výsledkov emailovej komunikácie:  

 

Frei:         WHAT, DOXA, ŠERCELŠVEC                               /NEWGARDENDESIGN  -4.-5.miesto 

Veisser:   WHAT, DOXA, ŠERCELŠVEC                               /NEWGARDENDESIGN  -4.-5.miesto 

Brliť:        WHAT, DOXA, NEWGARDENDESIGN                /ŠERCELŠVEC-4.-5.miesto 

Šedivec:  WHAT, DOXA, NEWGARDENDESIGN                /ŠERCELŠVEC-4.-5.miesto 

Netri:       WHAT, ŠERCELŠVEC, NEWGARDENDESIGN     /DOXA -4.-5.miesto 

 

z toho vyplýva: 

1. a 2. postupujúci sú WHAT a DOXA 

3. postupujúci: ŠERCELŠVEC a NEWGARDENDESIGN majú zhodne po 3 hlasy. 

 

Nakoľko nebolo možné stanoviť tretieho postupujúceho spomedzi účastníkov Šercel Švec s.r.o. 

a Newgardendesign s.r.o. prostredníctvom emailovej komunikácie, porotcovia sa dohodli na termíne 

videokonferenčného hovoru, a to 5.2.2020 o 11.00 hod v priestoroch Metropolitného inštitútu 

Bratislavy.  

 

 

ZASADNUTIE POROTY 5.2.2020 

 

Hodnotiaceho zasadnutia sa zúčastňuje porota v zložení páni František Brliť, Aleš Šedivec, Jan Veisser, 

Martin Frei a Peter Netri, a teda páni porotcovia z ČR prostredníctvom videohovoru. 

Porotcovia vedú voľnú diskusiu o kvalite predložených referencií a zložení tímu účastníkov WHAT, 

DOXA, ŠERCELŠVEC a NEWGARDENDESIGN. 
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Metropolitný inštitút Bratislavy 

Primaciálne námestie 1 

814 99 Bratislava 

Slovensko 

Porotcovia sa jednohlasne zhodli, že najviac relevantné so zadaním sú referenčné projekty od účastníka  

DOXA, takže medzi troch postupujúcich sa nezaradí účastník ŠERCELŠVEC. 

 

 

ÚSPEŠNÍ UCHÁDZAČI 

 
Na základe vyhodnotenia architektonickej a krajinárskej kvality predložených referencií a relevantnosti 

referencií k zadaniu, ktoré je predmetom súťaže, boli ako úspešní uchádzači identifikované tieto 3 

hospodárske subjekty bez udania poradia: 

 

• Obchodné meno: WHAT ARCHITECTS, s.r.o., Okánikova 3262/4, 811 04 Bratislava 

• Obchodné meno: DOXA, s.r.o., Jenisejská 2, 04012 Košice 

• Obchodné meno: NEWGARDENDESIGN s.r.o., Langsfeldova 36, Bratislava 811 04 

 

 

 

 

 

NEÚSPEŠNÍ UCHÁDZAČI 
 

 

Porota sa zhodla o vzostupnom určení poradia týchto uchádzačov z dôvodu, že predložené doklady 

vykazovali nižšiu mieru architektonických a krajinárskych kvalít a relevantnosti k zadaniu, ktoré je 

riešené v tejto súťaži.  

 

Miesto č. 11-15 : 

• Obchodné meno: TXT s.r.o., Heyrovského 1, 84103 Bratislava 

• Obchodné meno: Ateliér G. ARCH, Štefanov nad Oravou č.216/4, Ulica nad   

      záhradami,  027 44 Tvrdošín 

• Obchodné meno: STOA architekti, s.r.o., Slovenská3273/28, 080 01 Prešov 

• Obchodné meno: ATRIUM ARCHITEKTI, Mlynská 27, 04001, Košice 

• Obchodné meno: MEB architects s.r.o. , Čadečka 1592, 02201 Čadca 

Miesto č. 7-10: 

• Obchodné meno: Ateliér BAAR s.r.o.,  Istrijská 117,841 07, Bratislava 

• Obchodné meno: 2M ateliér architektúry, s.r.o 

• Obchodné meno: Ateliér Divo s.r.o., Divadelní 603/3, Brno-město, 602 00 Brno 

• Obchodné meno: BAKYTA s.r.o., Nobelova34 -Vodná veža 83 102 Bratislava 

Miesto č. 4-6: 

• Obchodné meno: Šmídová landscape architects, s.r.o, Křižíkova 213/44, Praha 8,186 00 

• Obchodné meno: Hubinsky atelier s.r.o, Komenského 1635/8, Trenčín 911 01 

• Obchodné meno: Šercel Švec s.r.o., Kaplnská 1585/40, 92522 Veľké Úľany 
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Metropolitný inštitút Bratislavy 

Primaciálne námestie 1 

814 99 Bratislava 

Slovensko 

 

VYJADRENIE POROTY 
 

 

Odborná porota vyhlasuje, že vybraní uchádzači najlepšie splnili hodnotiace kritérium na výber 3  

uchádzačov pre postup do 2. etapy súťaže. Týmto vyhovuje podmienkam určeným verejným 

obstarávateľom. 

 

Za odbornú porotu: 

Ing. arch. Martin Frei   dňa: .................  ..............................   

Mgr.art. Aleš Šedivec  dňa: .................  ..............................   

Ing. František Brliť,  dňa: .................  ..............................   

Ing. arch. Ján Veisser  dňa: .................  ..............................   

Ing. Peter Netri   dňa: .................  ..............................   

  

RIADITEĽ METROPOLITNÉHO INŠTITÚTU BRATISLAVY 

 

schválil/neschválil 

Mgr. Ján Mazúr  / poverený vedením dňa: .................  ................................... 

 


