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Obchodná verejná súťaž - výzva 

(ďalej len „OVS“) 

 

Vyhlasovateľ súťaže, MH Invest, s.r.o. vyhlasuje v súlade s ust. § 281 a nasl. zákona č. 

513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „ObZ“) obchodnú 

verejnú súťaž (ďalej len „Súťaž“) na uzatvorenie zmluvy o budúcej kúpnej zmluve na 

predmet súťaže: 

 

„People centrum - Nitra“ 

 

 

Podmienky súťaže 

(ďalej len „PS“) 

Tento dokument obsahuje kompletné informácie a podmienky Súťaže. 
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A. VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE 

1. IDENTIFIKÁCIA VYHLASOVATEĽA 
 

1.1. Identifikačné údaje: 

Názov: MH Invest, s.r.o. 

Sídlo: Mlynské Nivy 44/A, Bratislava 821 09 

Zastúpený: Ing. Boris Kačáni, konateľ 

IČO: 36 724 530 

DIČ/ IČ DPH:  2022302931 / SK2022302931 

Bankové spojenie:           Tatra banka, a. s.             

IBAN: SK81 1100 0000 0026 2976 3039 

    

(ďalej len ako „vyhlasovateľ“). 

  

2. PREDMET SÚŤAŽE  

 

2.1. Názov Súťaže:  „People centrum - Nitra“ 

 

2.2. Účel/Zámer súťaže:  

Na základe zmluvy/dohody s mestom Nitra a spoločnosťou Jaguar Land Rover Slovakia 

s.r.o. sa vyhlasovateľ zaviazal zabezpečiť vybudovanie objektu občianskej vybavenosti 

„People centrum“ na pozemkoch:  

 

„Pozemok 1“ znamená pozemok registra „C“, číslo parcely: 1067/123, druh pozemku: 

ostatné plochy, s celkovou výmerou 12.192 m2 , nachádzajúci sa v katastrálnom území 

Dražovce, obec Nitra, okres Nitra, zapísaný na LV č. 3089, vedenom Okresným úradom 

Nitra, katastrálny odbor. 

 

 „Pozemok 2“ znamená pozemok registra „C“, číslo parcely: 1067/132, druh pozemku: 

ostatné plochy, s celkovou výmerou 11.954 m2 , nachádzajúci sa v katastrálnom území 

Dražovce, obec Nitra, okres Nitra, zapísaný na LV č. 3089, vedenom Okresným úradom 

Nitra, katastrálny odbor.  

 

„Pozemok 3“ znamená pozemok registra „C“, číslo parcely: 1067/227, druh pozemku: 

ostatné plochy, s celkovou výmerou 167 m2 , nachádzajúci sa v katastrálnom území 

Dražovce, obec Nitra, okres Nitra, zapísaný na LV č. 3089, vedenom Okresným úradom 

Nitra, katastrálny odbor. 

 

„Pozemok 4“ znamená pozemok registra „C“, číslo parcely: 1067/228, druh pozemku: 

ostatné plochy, s celkovou výmerou 87 m2 , nachádzajúci sa v katastrálnom území 

Dražovce, obec Nitra, okres Nitra, zapísaný na LV č. 3089, vedenom Okresným úradom 

Nitra, katastrálny odbor. 
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„Pozemok 5“ znamená pozemok registra „C“, číslo parcely: 1067/229, druh pozemku: 

ostatné plochy, s celkovou výmerou 175 m2 , nachádzajúci sa v katastrálnom území 

Dražovce, obec Nitra, okres Nitra, zapísaný na LV č. 3089, vedenom Okresným úradom 

Nitra, katastrálny odbor. 

 

„Pozemok 6“ znamená pozemok registra „C“, číslo parcely: 1067/230, druh pozemku: 

ostatné plochy, s celkovou výmerou 229 m2 , nachádzajúci sa v katastrálnom území 

Dražovce, obec Nitra, okres Nitra, zapísaný na LV č. 3089, vedenom Okresným úradom 

Nitra, katastrálny odbor. 

 

 (spolu ďalej súhrne len „Pozemok“) 

 

Na základe uvedeného zámeru sa vyhlasovateľ rozhodol uskutočniť transparentnú  

Súťaž na výber najlepšieho a najvhodnejšieho návrhu na uzavretie zmluvy, na základe 

ktorej potenciálny uchádzač (developer) v budúcnosti kúpi Pozemok a nadobudne 

vlastnícke právo k nemu za účelom zriadenia, vybudovania a prevádzky objektu 

občianskej vybavenosti – People centrum, a to za podmienok stanovených vo svojej 

ponuke v tejto Súťaži, ktoré budú v súlade s PS.  

 

Najlepší a najvhodnejší návrh/ponuka bude vyhodnotený na základe kritérií pre 

vyhodnotenie najlepšej ponuky, ktoré sú uvedené v týchto PS.    

 

 

B. PREDMET SÚŤAŽE 
 

 

1.1. Podrobný opis predmetu Súťaže:  

 

I. POZEMOK 

 

II. Architektonicky návrh - OBJEKT občianskej vybavenosti  

 

 

DRUH a ÚČEL: 

Účelom zámeru je výstavba/vybudovanie vybavenostného areálu People centrum v Strategickom parku 

Nitra s ťažiskom závodu automobilky Jaguar Land Rover, budovanom v katastrálnom území Dražovce, 

mestská časť Nitra – Dražovce. Vybavenostný areál má ponúknuť zamestnancom a návštevníkom 

strategického parku, ako aj širšej verejnosti základné funkcie občianskej vybavenosti a to minimálne 

v rozsahu: zdravotnícke služby, maloobchod a verejné stravovanie, zariadenia na trávenie voľného času 

a ubytovacie zariadenie na krátkodobé/prechodné ubytovanie. V rámci investície sa počíta aj 

s vybudovaním potrebnej infraštruktúry vrátane parkovacích stojísk. 

Skladba People centrum v Strategickom parku Nitra predstavuje veľmi rozmanité dielčie funkcie a bude 

prevádzkovaná samostatnými nájomcami, resp. vlastníkmi jednotlivých prevádzok. 



 

 5 

 

UMIESTNENIE:  

Umiestnenie predmetu OVS je v Nitrianskom samosprávnom kraji, okrese Nitra, meste Nitra v 

katastrálnom území Dražovce. Predmet OVS je situovaný mimo zastavaného územia obce na parcelách 

č. 1067/123, 1067/132, 1067/227, 1067/228, 1067/229, 1067/230 výmery 24.804 m2, katastrálne územie 

Dražovce, mestská časť Nitra – Dražovce. Predmetné parcely sú vedené ako ostatná plocha mimo 

zastavaného územia obce a sú vo vlastníctve navrhovateľa (LV 3089). 

Uchádzač predložením svojej ponuky berie na vedomie vecné bremená, ťarchy a poznámky v zmysle 

LV3089 - katastrálne územie Dražovce, mestská časť Nitra – Dražovce. 

 

OPIS TECHNICKÉHO RIEŠENIA: 

Vybavenostný areál sa navrhuje v juhovýchodnom cípe strategického parku v južnej časti 

katastrálneho územia Dražovce na pozemkoch parc. č. 1067/123, 1067/132, 1067/227, 1067/228, 

1067/229, 1067/230 o celkovej výmere 2,48 ha. Územie je rovinaté, nezastavané. 

 

Širšie okolie riešeného územia je v súčasnosti vyplnené: 
o priemyselnými halami 

o poľnohospodársky využívanou pôdou 

o cestnými dopravnými komunikáciami 

o rodinnými domami dotknutých obcí 

 

 

Bezprostredné okolie: 
o prevádzkové a výrobné budovy priemyselného parku 

o cestná sieť 

 

Dotknutá lokalita: 

Dotknutú lokalitu tvorí závod JLR v tesnej blízkosti prevádzky Prologis (dnes Quntar Slovak 

Logistics) na v minulosti poľnohospodársky využívanej pôde s príslušnou infraštruktúrou, v rámci 

územia určenom ÚPD dotknutej obce (mesta) pre priemyselnú výrobu (Strategický park Nitra). 

 

Podrobnejší popis jednotlivých biotických a abiotických zložiek a existujúcej infraštruktúry 

dotknutého územia a širšieho okolia uvádza kapitola III. tohto zámeru. 

 

Bilančné údaje: 

- Zastavaná plocha minimálne 3.200 m2 

- Bilancia hrubej podlažnej plochy minimálne 6.200 m2  (z toho maloobchod a verejné 

stravovanie -  min. 2 000 m2) 

- Ubytovacie zariadenie na krátkodobé/prechodné ubytovanie – min. 80postelí 

- Bilancia parkovacích stojísk : min. 201 

 

SÚŤAŽNÉ POMÔCKY/ĎALŠIE PODKLADY: 

- PO-01 Katastrálna mapa – viď. https://zbgis.skgeodesy.sk/  

- PO-03 Vzorový - panel navrhovaného riešenia – PNG/JPG 

- PO-04 Vzorový - Bilancia súťažného návrhu – DOCX 

- PO-05 Regulatívy pre funkčné kódy - podľa Územného plánu mesta Nitra, odkaz na územný 

plán: www.nitra.sk  

 

- PO-00-znalecký posudok – všeobecná hodnota Pozemku(m2) 

https://zbgis.skgeodesy.sk/
http://www.nitra.sk/
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- Spolu PO na stiahnutie:  https://www.dotacieservis.sk/MH-invest/MH-invest-PC-Nitra-

prilohy.zip  

 

 

 

Architektonický návrh pre OBJEKT občianskej vybavenosti, musí obsahovať: 
 

A. GRAFICKÁ ČASŤ NÁVRHU : VÝKRESY / PANELY S NASLEDUJÚCIM OBSAHOM: 

 

Panel č. 1 - Urbanistický návrh: 

- Záujmové územie (širšie vzťahy) - M 1:3000  

Funkčné a priestorové usporiadanie riešeného územia s dokumentovaním funkčných,  

dopravných a kompozičných väzieb  na riešené územie (v rozsahu hranice záujmového 

územia)   

- Komplexný urbanistický návrh riešeného územia - M 1:750  

Komplexný urbanistický návrh riešeného územia s vyjadrením priestorových pomerov  

(v rozsahu hranice riešeného územia) 

- Schéma dopravného riešenia – M 1:400 

 

Panel č. 2 - Urbanistický a architektonický návrh: 

- Návrh priestorových pomerov riešeného územia 

 

- Axonometria urbanistického návrhu (z bodu určeného v súťažných pomôckach)  
 

- Architektonický návrh riešenia drobnej architektúry, mobiliáru a zelene s označením miesta, 

na ktoré sa vzťahujú;  

(odporúča sa kombinácia 3D zobrazenia a nákresov)  
 

- Priestorové perspektívne zobrazenia z horizontu chodca. Prezentácia návrhu podľa úvahy 

súťažiaceho (schémy, vizualizácie, perspektívy, detaily a pod. ) 
 

Panel č. 3 - Urbanistické a hmotovo-priestorové riešenie navrhnutých objektov M 1:1000 

 

 
B. TEXTOVÁ ČASŤ:  

 

Sprievodná správa v rozsahu max. 3 A4 musí mať popísané filozoficko-koncepčné  

východiská návrhu pre riešené územie, jeho vybavenia a návrhu výstavby:  

- návrh urbanistickej koncepcie výstavby riešeného územia 

- popis a zdôvodnenie riešenia objektov vymedzených v rámci riešeného územia 

- popis funkčných, dopravno-prevádzkových a kompozičných väzieb riešeného územia na 

záujmové územie,  

- popis a zdôvodnenie dopravného riešenia a obsluhy územia s elimináciou kolíznych bodov 

- rozpočet navrhovaného riešenia  

 

Súčasťou textovej časti bude vyplnená vzorová tabuľka navrhovaných bilancií (tabuľka je súčasťou 

Súťažných pomôcok). 

 

 

https://www.dotacieservis.sk/MH-invest/MH-invest-PC-Nitra-prilohy.zip
https://www.dotacieservis.sk/MH-invest/MH-invest-PC-Nitra-prilohy.zip
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C. PREDKLADANIE NÁVRHU 

a KOMUNIKÁCIA 

1. MIESTO A LEHOTA NA PODANIE NÁVRHU/PONUKY  

1.1. Uchádzač predkladá návrh v listinnej forme spolu s ponukou v elektronickej forme 

na neprepisovateľnom médiu (napr. CD) fyzicky vloženým do obálky ponuky, a to 

nasledovne: 

i. Uchádzač vloží svoju ponuku do nepriehľadného obalu. 

ii. Na obale ponuky musia byť uvedené nasledovné údaje: obchodné meno alebo 

názov, sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt uchádzača a označenie 

„OVS – People centrum – Nitra - NEOTVÁRAŤ“ 

iii. Ponuky sa predkladajú v lehote na predkladanie ponúk. Lehota na predkladanie 

ponúk podľa bodu 1.2 tohto článku. 

iv. Ponuky doručené prostredníctvom pošty, iného doručovateľa na adresu:  

MH Invest, s.r.o., Mlynské Nivy 44/A, 821 09 Bratislava 

v. Ponuky doručené prostredníctvom osobne na adresu:  

MH Invest, s.r.o., Mlynské Nivy 44/B, 821 09 Bratislava 

vi. Ak sa ponuka doručuje osobne, ponuky sa predkladajú na mieste podľa 

predošlého bodu v pracovných dňoch od 09:00 hod. do 16:00 hod.. V deň 

uplynutia lehoty na predkladanie ponúk sa ponuky predkladajú od 09:00 hod. do 

uplynutia lehoty na predkladanie ponúk. 

vii. V prípade podľa predošlého bodu, vydá vyhlasovateľ uchádzačovi potvrdenie o 

prevzatí ponuky, v ktorom uvedie dátum, čas a miesto prevzatia ponuky. 

viii. Ponuka predložená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk sa vráti uchádzačovi 

neotvorená. Ponuky doručené predpísaným spôsobom podľa týchto PS na adresu 

vyhlasovateľa, v lehote na predkladanie ponúk uvedenej vo výzve na predkladanie 

ponúk sa uchádzačom nevracajú. Zostávajú ako súčasť dokumentácie vyhlásenej 

OVS. 

ix. Uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku. Uchádzač nemôže byť v tom istom 

postupe OVS  členom skupiny dodávateľov, ktorá predkladá ponuku. 

Vyhlasovateľ vylúči uchádzača, ktorý je súčasne členom skupiny dodávateľov. 

x. Uchádzač môže predloženú ponuku dodatočne doplniť, zmeniť alebo odvolať do 

uplynutia lehoty na predkladanie ponúk, uvedenej v bode 1.2 tohto článku. 

Doplnenie alebo zmenu ponuky je možné vykonať odvolaním pôvodnej ponuky 

na základe písomnej žiadosti uchádzača v listinnej podobe, zaslanej 

prostredníctvom poštovej zásielky alebo doručenej osobne uchádzačom alebo 

splnomocnenou osobou uchádzača na adresu uvedenú v bode 1.1 iv) a v) tohto 

článku týchto PS a doručením novej ponuky v lehote na predkladanie ponúk. 

xi. Všetky dokumenty návrhu/ponuky musia byť zároveň predložené aj 

elektronicky na neprepisovateľnom médiu (napr. CD), ktoré bude súčasťou 

ponuky, podľa bodu 3 týchto PS.  

 

1.2. Lehota na predkladanie návrhov uplynie dňa 03.05.2022 o 10:30 hod. 

1.3. Po lehote na predkladanie návrhov nie je možné svoje návrhy a ponuky meniť.  
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2. VYSVETLENIE A ZMENY  

2.1. V prípade nejasností/potreby objasnenia a vysvetlenia požiadaviek uvedených vo PS alebo 

v inej sprievodnej dokumentácii (prílohách PS), môže ktorýkoľvek zo záujemcov požiadať 

o ich vysvetlenie vyhlasovateľa prostredníctvom zaslania požiadavky o vysvetlenie na e-

mail: mhinvest@mhinvest.sk , a to najneskôr do 22.04.2022 

2.2. V predmete e-mailu záujemca uvedie „OVS – People centrum – Nitra“ 

2.3. Vysvetlenie požiadaviek a informácií uvedených v týchto PS alebo v inej sprievodnej 

dokumentácií vyhlasovateľ poskytne najneskôr do 26.04.2022, a to za podmienky, že 

žiadosti o vysvetlenie podľa ods. 2.1 budú zaslané dostatočne vopred. Za žiadosť doručenú 

dostatočne vopred sa považuje doručenie žiadosti min. 5 pracovných dní pred uplynutím 

lehoty na predkladanie návrhov.  

2.4. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo v prípade odôvodnenej potreby predĺžiť lehotu na 

predkladanie návrhov a odpovedať na žiadosti podľa ods. 2.1 aj po lehote uvedenej v tomto 

odseku, o čom vyhlasovateľ bude známych záujemcov o túto OVS informovať.  

2.5. Vyhlasovateľ si v súlade s ust. § 283 ObZ vyhradzuje tieto PS meniť alebo súťaž zrušiť, 

pričom informáciu o zmene alebo zrušení uverejní spôsobom, akým uverejnil a vyhlásil 

Súťaž. V prípade podstatnej zmeny PS alebo sprievodnej dokumentácie, vyhlasovateľ 

predĺži lehotu na predkladanie návrhov tak, aby mali jednotliví záujemci možnosť 

a dostatočný čas tieto vo svojom návrhu zohľadniť. 

2.6. Záujemcom sa odporúča vykonať obhliadku miesta realizácie predmetu OVS a jeho 

okolia tak, aby si sami overili a získali všetky potrebné informácie, ktoré budú potrebovať 

pre prípravu spracovania ponuky. Výdavky spojené s touto obhliadkou idú na ťarchu 

uchádzača. Obhliadka miesta realizácie predmetu OVS bude vykonaná podľa postupu 

uvedeného v bode 2.7. 

2.7. Obhliadka miesta realizácie predmetu OVS sa uskutoční na základe výzvy uchádzačov 

(elektronickej výzvy), s ktorým bude operatívne dohodnutý časový harmonogram 

obhliadky s upresnením termínu a miesta stretnutia uchádzačov. 

3. VYHOTOVENIE NÁVRHU/PONUKY  

3.1. Uchádzač predkladá návrh v listinnej forme spolu s ponukou v elektronickej forme 

na neprepisovateľnom médiu (napr. CD) fyzicky vloženým do obálky ponuky 

v lehote na predkladanie návrhov uvedenej v týchto PS.  

3.2. Dokumenty predkladané elektronickou formou musia byť predložené ako zoskenované 

originály, ktoré sú podpísané štatutárnym zástupcom záujemcu, alebo osobou oprávnenou 

konať za uchádzača alebo skupinu uchádzačov na základe plnej moci.  

3.3. Doklady a dokumenty tvoriace obsah návrhu požadované v týchto PS a ktoré sa 

predkladajú musia byť v ponuke predložené vo formáte v súlade s vyhláškou Úradu 

podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu č. 78/2020 Z. z. 

o štandardoch pre informačné technológie verejnej správy v platnom znení  

• (.pdf, .html, .htm, .xhtml, .odt, .txt, .docx) pri textových súboroch, 

• (.ods, .xlsx) výstupy pri súboroch obsahujúcich tabuľky, 

• (.zip, .tar, .gz, .tgz, .tar, .gz) pre kompresiu súborov, 

• (.gif, .jpg, .jpeg, .jpe, .jfif, .jfi, jif, .tif, .fiff, .svg, .png) pri grafických súboroch. 

3.4. Ak ponuka obsahuje dôverné informácie, uchádzač ich v ponuke viditeľne označí. 

Vyhlasovateľ odporúča, aby ponuka uchádzača obsahovala uchádzačom vypracovaný 

zoznam dôverných informácií s identifikáciou názvu súboru, čísla strany, čísla odseku, 

bodu a textu obsahujúceho dôverné informácie. 

mailto:mhinvest@mhinvest.sk
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3.5. Záujemca môže predložiť v procese Súťaže len jednu ponuku, 

v opačnom prípade bude z procesu Súťaže vyradený. 

3.6. Pre vybrané časti ponuky je povolený zároveň formát .dwg.  

4. JAZYK PONUKY  

4.1. Návrhy a ďalšie doklady a dokumenty v tejto Súťaži sa predkladajú v štátnom jazyku. Ak 

je doklad alebo dokument vyhotovený v cudzom jazyku, predkladá sa spolu s jeho 

úradným prekladom do štátneho jazyka; to neplatí pre ponuky, návrhy, doklady a 

dokumenty vyhotovené v českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je 

úradný preklad do štátneho jazyka. 

5. MENA A CENY UVÁDZANÉ V PONUKE  

5.1. Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena za predmet OVS bude vyjadrená v eurách (EUR) 

a matematicky zaokrúhlená na dve desatinné miesta.  

5.2. Cena za predmet OVS musí byť stanovená v súlade s zákonom NR SR č.18/1996 Z. z. 

o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č.87/1996 Z. z., ktorou sa 

vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č.18/1996 Z. z. o cenách. 

5.3. Uchádzač navrhovanú zmluvnú cenu uvedie v EUR bez dane z pridanej hodnoty (DPH). 

Predložením ponuky uchádzač akceptuje, že vyhlasovateľ bude k zmluvnej cene 

pripočítavať DPH podľa platných právnych predpisov.  

6. NÁKLADY NA VYHOTOVENIE NÁVRHU/PONUKY 

6.1. Všetky náklady a výdavky spojené s účasťou v Súťaži a s prípravou a predložením 

návrhu znáša záujemca bez finančného nároku voči vyhlasovateľovi, a to bez ohľadu na 

výsledok OVS.  

7. OBSAH NÁVRHU/PONUKY 

7.1. Uchádzač predkladá návrh listinne podľa bodu 1.1 týchto PS. Ponuka predložená 

uchádzačom musí podľa týchto PS obsahovať:  

 

7.1.1. Sprievodný list ponuky, obsahujúci informáciu o predložených dokumentov 

v rámci návrhu, pričom sprievodný list bude podpísaný štatutárnym orgánom 

spoločnosti.  

7.1.2. Identifikačné údaje uchádzača  

– obchodné meno,  

– sídlo alebo miesto podnikania,   

– zoznam  členov   štatutárneho   orgánu   s uvedením   ich   mien    

a priezvisk, 

– kontaktné údaje uchádzača na komunikáciu s vyhlasovateľom: 

– meno a priezvisko kontaktnej osoby,  

– e-mailová adresa.  

 

7.1.3. Architektonický Návrh v súlade s bodom II. časti B. týchto podmienok Súťaže, 

ktorý bude predmetom hodnotenia Súťaže v zmysle kritérií pre vyhodnotenie 

najlepšieho návrhu – K2, na základe ktorého vyhodnotí najvhodnejší 
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architektonický návrh v zmysle časti E - KRITÉRIA PRE 

VYHODNOTENIE NAJLEPŠIEHO NÁVRHU. 

 

7.1.4. Doklady preukazujúce splnenie podmienok Osobného postavenia, 

Technickej a odbornej spôsobilosti a Finančnej a ekonomickej spôsobilosti 

podľa časti. G - PODMIENKY ÚČASTI, týchto PS.  

 

7.1.5. Čestné vyhlásenie uchádzača o tom, že voči nemu nie je vedený výkon 

rozhodnutia. 

 

7.1.6. Vyhlásenie uchádzača, že rozumel a súhlasí so všetkými podmienkami Súťaže 

a podstatnými obchodnými podmienkami spolupráce, ktoré sú definované v časti 

F.- Obchodné podmienky. 

 

7.1.7. Vyplnený návrh na plnenie kritérií pre vyhodnotenie najlepšieho návrhu, 

ktorý tvorí prílohu č. 1. týchto PS, na základe ktorého vyhlasovateľ vyhodnotí 

Kritérium č. 1 (K1) – najvyššia ponúknutá cena za Pozemok v zmysle časti E -

KRITÉRIA PRE VYHODNOTENIE NAJLEPŠIEHO NÁVRHU.  

 

 

V prípade predloženia naskenovaných dokladov bude vyhlasovateľ požadovať 

predloženie originálov  dokladov  od úspešného uchádzača Súťaže v rámci procesu 

uzatvárania zmluvy.  

 

D. VYHODNOTENIE PONÚK, PRIEBEH SÚŤAŽE 

1. KOMISIA 

1.1. Vyhlasovateľ na účely vyhodnotenia ponúk, a to najmä, no nie výlučne v súvislosti 

s kritériom K2 v zmysle časti. F týchto PS zriadi päťčlennú komisiu, pričom členovia 

komisie budú odborné spôsobilé osoby (architekti, stavební inžinieri). 

1.2. Komisia zároveň vyhodnotí každý návrh z pohľadu splnenia podmienok účasti v zmysle 

časti H. týchto PS, a či sú návrhy/ponuky jednotlivých uchádzačov kompletné z pohľadu 

povinných obsahových náležitosti ponúk v zmysle ods. 7 časti. C týchto PS.  

1.3. Komisia začne svoju činnosť (zriadenie komisie) dňa 03.05.2022 o 11:00, t.j. po uplynutí 

lehoty na predkladanie návrhov, pričom samotné otváranie návrhov sa uskutoční v sídle 

Vyhlasovateľa. Otváranie ponúk bude neverejné.  

1.4. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy.  

 

2. VYHODNOTENIE PODMIENOK ÚČASTI a VYHODNOTENIE PONÚK NA ZÁKLADE 

STANOVENÝCH KRITÉRIÍ  

2.1. Komisia najskôr vo vzťahu ku všetkým uchádzačom, ktorí predložili návrhy, vyhodnotia 

splnenie podmienok účasti v zmysle časti H. týchto PS, a či sú návrhy/ponuky 

jednotlivých uchádzačov kompletné z pohľadu povinných obsahových náležitosti ponúk 

v zmysle ods. 7 časti. C týchto PS. 
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2.2. Komisia je oprávnená uchádzača vylúčiť v prípade, ak 

nesplní podmienky účasti v zmysle časti H. týchto PS a/alebo v prípade nesplnenia 

povinných obsahových náležitostí v zmysle ods. 7 časti C týchto PS.  

2.3. Po ukončení vyhodnotenia ponúk v zmysle predchádzajúceho bodu, komisia pristúpi 

k posudzovaniu a vyhodnocovaniu návrhov z pohľadu kritérií pre vyhodnotenie 

najlepšieho návrhu, a to najmä v súvislosti s kritériom K2 – Architektonický návrh. 

2.4. Komisia si vyhradzuje právo osloviť jednotlivých uchádzačov a požadovať od nich 

vysvetlenie k predloženému návrhu v prípade, ak komisia identifikuje v návrhu 

uchádzača nezrovnalosti alebo nejasnosti, ktorých vysvetlenie je nevyhnutné pre 

vyhodnotenie ponúk.  

 

 

 

E. KRITÉRIA PRE VYHODNOTENIE NAJLEPŠIEHO NÁVRHU 
 

1. Vyhlasovateľ bude predložené návrhy hodnotiť na základe nasledovných kritérií: 

 

A. Kritérium č. 1 (K1) – najvyššia cena za 1 m2 Pozemku v zmysle definície Pozemku 

v bode 2.2 časti B. podmienok Súťaže. 

Maximálny počet 20 bodov bude pridelený návrhu uchádzača s najvyššou celkovou cenou za 

1 m2 Pozemku v EUR bez DPH.  Ďalším uchádzačom v poradí budú pridelené body podľa 

nasledujúceho vzorca: 

 

K1 =  (Cena za 1 m2 Pozemku hodnotenej ponuky / Celková za 1 m2 Pozemku najvyššej 

ponuky ) x 20 bodov.  

 

Celková váha kritéria K1 predstavuje  20% 

 

Vyhlasovateľ určil minimálnu cenu za 1 m2 Pozemku na cenu 23,91 EUR bez DPH, a to 

na základe znaleckého posudku, predmetom ktorého bolo ocenenie Pozemku.  

Vyhlasovateľ je registrovaný pre DPH. K cene Pozemku bude vyhlasovateľ pripočítavať 

DPH podľa platných právnych predpisov.  

 

B. Kritérium č. 2 (K2) – komplexné vyhodnotenie Architektonického návrhu  

Za uvedené kritérium môže uchádzač obdržať maximálne 80 bodov. 

 

Predložené návrhy budú komplexné hodnotené odbornou komisiou podľa urbanisticko-

architektonickej kvality predloženého návrhu , a to na základe kritérií na hodnotenie: 

 

1. kvalita a komplexnosť urbanisticko-architektonického návrhu, vrátane 

zohľadnenia väzieb na širšie územie  

 

(max. 20 bodov z 80) 

 

2. kvalita návrhu hmotovo-priestorového riešenia 

 

(max. 20 bodov z 80) 
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3. prínos navrhovaného riešenia pre záujmové územie (z pohľadu občianskej 

vybavenosti) 

 

(max. 20 bodov z 80) 

 

4. priestorová a ekonomická náročnosť a efektívnosť návrhu 

 

(max. 20 bodov z 80) 

Hodnotenie jednotlivých návrhov je anonymné. Každý člen poroty hodnotí každý 

hodnotený súťažný návrh podľa uvedených kritérií samostatne. Každý člen poroty udelí 

body v zmysle bodu B. 1. až 4. samostatne a výsledné hodnotenie hodnoteného návrhu 

bude predstavovať priemer bodov udelených jednotlivými členmi komisie. 

 

Celková váha kritéria K2 predstavuje  80% 

 

2. Uchádzači vyplnia hodnoty kritérií svojho návrhu v časti A.  Kritérium K1 - prostredníctvom 

návrhu na plnenie kritérií pre vyhodnotenie najlepšieho návrhu, ktorý tvorí prílohu č. 1 týchto 

PS.  

3.  Úspešným uchádzačom sa stane uchádzač, ktorý získa celkovo najvyšší počet bodov, ktorý 

sa vypočíta ako súčet bodov za jednotlivé čiastkové kritéria, podľa nasledovného vzorca: 

 

K (celkové hodnotenie) = K1 + K2  
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F. OBCHODNÉ PODMIENKY 
 

1. ZMLUVA 

 

1.1. Výsledkom OVS bude uzatvorenie Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve (v texte PS ako aj 

„zmluva“) uzatvorená s úspešným záujemcom podľa § 289 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. 

Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov. 

1.2. Zmluva bude reflektovať podmienky týchto PS, pričom pre vyhlasovateľa sú podstatné 

nasledovné základné zmluvné podmienky a dojednania, s ktorými záujemca predloženým 

svojho návrhu/ponuky vyjadruje súhlas: 

a) Zmluvné strany sa dohodnú na určitom a presnom termíne (Hraničný termín kúpy 

Pozemku). Pre tento účel bude následne uzavretá samostatná kúpna zmluva podľa 

§ 588 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších 

predpisov. 

b) V prípade, že k odovzdaniu/prevzatiu Pozemku do užívania dôjde na základe 

vzájomného konsenzu skôr ako budúci kupujúci nadobudne vlastnícke právo 

k Pozemku, odo dňa  odovzdania/prevzatia Pozemku až po právoplatné rozhodnutie 

o povolení vkladu do katastra nehnuteľností (na základe kúpnej zmluvy Pozemku) 

bude budúci kupujúci platiť nájom za Pozemok podľa znaleckého posudku, 

predmetom ktorého je stanovenie všeobecnej hodnoty nájmu Pozemkov, a to vo 

výške 1,58 EUR bez DPH/m2/rok. K nájomnému bude budúci predávajúci 

oprávnený pripočítavať DPH podľa platných právnych predpisov.  

c) Budúci kupujúci je povinný predávajúcemu preukázať obsadenosť 

prenajímateľných priestorov vo výške aspoň 30% a to najneskôr do 1 roka odo dňa 

nadobudnutia právoplatnosti stavebného povolenia vydaného všeobecným 

stavebným úradom na hlavné stavebné objekty (pozemné stavby).  

d) Realizácia projektu a všetkých stavieb bude uskutočnená nasledovne: získanie 

všetkých potrebných stavebných povolení do 1 roka od účinnosti zmluvy 

a realizácia všetkých stavieb do 2 rokov od právoplatnosti stavebného povolenia 

vydaného všeobecným stavebným úradom na hlavné stavebné objekty (pozemné 

stavby). V prípade preukázania okolností vylučujúce zodpovednosť (OVZ) zo 

strany kupujúceho bude možné túto lehotu predĺžiť. 

e) Účelové určenie jednotlivých stavieb a priestorov určené jednotlivými uchádzačmi 

v súlade s opisom predmetu Súťaže je nemenné.  

f) Budúci kupujúci je oprávnený postúpiť ktorékoľvek zo svojich práv a záväzkov 

vyplývajúcich z tejto Zmluvy, a to úplne alebo čiastočne na základe zákona alebo 

inak, na Pridruženú spoločnosť po získaní predchádzajúceho písomného súhlasu 

Predávajúceho, ktorý nemôže byť bezdôvodne odopretý. 

g) K People centru a akejkoľvek jeho časti bude mať Vyhlasovateľ (predávajúci) 

predkupné právo. Ak by mal budúci kupujúci záujem predať, darovať alebo inak 

previesť “People centrum” (alebo ktorejkoľvek jeho časti, vrátane Pozemku alebo 

akejkoľvek jeho časti) tretiu osobu, je povinný ponúknuť Predmet predkupného 

práva najprv Predávajúcemu podľa podmienok Občianskeho zákonníka. 

h) Uchádzač/budúci kupujúci bude môcť previesť, predať, darovať alebo akýmkoľvek 

iným spôsobom scudziť People centrum a/alebo akúkoľvek jeho časť vrátane 
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Pozemkov najskôr po uplynutí 10 rokov od účinnosti 

zmluvy (tzv. „exit developera“). Príslušné sankčné mechanizmy, pre vyššie 

uvedené podmienky budú definované v zmluve. 

G. PODMIENKY ÚČASTI 

 

1. OSOBNÉ POSTAVENIE 

 

1.1. Tejto OVS sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa podmienky účasti týkajúce sa 

osobného postavenia, a to analogicky v zmysle ust. § 32 ods.1 písm. a) až h) zákona č. 

343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní, a teda:  

- a) nebol on, ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu, ani člen dozorného 

orgánu, ani prokurista právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, trestný čin 

poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev, trestný čin legalizácie 

príjmu z trestnej činnosti, trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej 

skupiny, trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny, 

trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme, trestný čin obchodovania 

s ľuďmi, trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním alebo trestný čin 

machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe, 

- b) nemá nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevkov 

na starobné dôchodkové sporenie v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta 

podnikania alebo obvyklého pobytu, 

- c) nemá evidované daňové nedoplatky voči daňovému úradu a colnému úradu podľa 

osobitných predpisov v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania 

alebo obvyklého pobytu,, 

- d) nebol na jeho majetok vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie je v 

likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku 

alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku, 

- e) je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, 

- f) nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným 

rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo 

obvyklého pobytu, 

- g) nedopustil sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného 

začatia OVS závažného porušenia povinností v oblasti ochrany životného prostredia, 

sociálneho práva alebo pracovného práva podľa osobitných predpisov, za ktoré mu bola 

právoplatne uložená sankcia, ktoré dokáže vyhlasovateľ, 

- h) nedopustil sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného 

začatia OVS závažného porušenia profesijných povinností, ktoré dokáže vyhlasovateľ 

preukázať. 

 Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky uvedenej v bode: 

- a) doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace, 

- b) doloženým potvrdením zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne nie starším ako 

tri mesiace, 
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- c) doloženým potvrdením miestne príslušného daňového a 

miestne príslušného colného úradu nie starším ako tri mesiace, 

- d) doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace, 

- e)doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo 

poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu sútaže, 

- f) doloženým čestným vyhlásením. 

 

1.2. Uchádzač splnenie podmienky účasti osobného postavenia v zmysle bodu 1.1 môže 

preukázať aj podľa § 152 ods. 1 a ods. 3 ZVO platným zápisom do hospodárskych 

subjektov.  

1.3. Ak uchádzač má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej 

republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva niektoré 

z dokladov uvedených v bode 2 alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich 

nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte sídla, miesta podnikania 

alebo obvyklého pobytu. Ak právo štátu uchádzača so sídlom, miestom podnikania alebo 

obvyklým miestom pobytu mimo územia Slovenskej republiky neupravuje inštitút 

čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym 

orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, 

miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača 

 

2. FINANČNÉ A EKONOMICKÉ POSTAVENIE 

2.1 Vyjadrenie banky 

Vyhlasovateľ požaduje predloženie vyjadrenia alebo ekvivalentného dokladu od banky 

alebo pobočky zahraničnej banky alebo zahraničnej banky (banka), v ktorej má 

záujemca vedený účet, o schopnosti záujemcu plniť finančné záväzky, ktoré/ý musí 

obsahovať informáciu o tom, že záujemca/záujemcov: 

● nie je v nepovolenom debete,  

● v prípade splácania úveru, dodržuje splátkový kalendár   

● bežný účet nie je predmetom exekúcie. 

Uvedený doklad musí byť originál a nesmie byť starší ako tri mesiace od vyhlásenia tejto 

OVS.  

 

Ak má uchádzač vedených viacero účtov v rôznych bankách, vyjadrenie predloží pre 

všetky z nich. Uchádzač zároveň predloží čestné vyhlásenie, že ide o všetky banky 

v ktorých má vedený účet.  

 

2.2 Prehľad o obrate 

Vyhlasovateľ požaduje od uchádzača preukázať, že súhrnne za posledné dva 

hospodárske roky od vyhlásenia Súťaže dosiahol obrat v minimálnej výške vzhľadom 

k predpokladanej investičnej hodnote projektu „People centrum“ – t.j. v hodnote 15 

000 000,00 EUR. Uchádzač preukáže splnenie tejto podmienky predložením výkazu 

o príjmoch a výdavkoch, resp. výkazu ziskov a strát (postačuje fotokópia) za uvedené 

obdobie. V prípade, že uchádzač má vedené účtovné závierky v registri účtovných 
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závierok vedenej Ministerstvom Financií Slovenskej 

republiky, postačuje ak uchádzač odkáže na predmetné dokumenty.  

 

 

3. TECHNICKÁ A ODBORNÁ SPÔSOBILOSŤ 

3.1. Vyhlasovateľ požaduje preukázať technickú a odbornú spôsobilosť uchádzačov tým, 

že jednotliví uchádzači preukážu skúsenosť s uskutočnením min. jedného vlastného 

developerského projektu a/alebo projektov realizovaných podľa FIDIC Gold book 

(FIDIC zlatá kniha) tzn. „naprojektuj, postav, prevádzkuj“, ktorého celková investičná 

hodnota je min. 8 000 000,- EUR, ktorého súčasťou bolo vybudovanie občianskej 

vybavenosti v podiele minimálne 30% k nadzemnej podlahovej ploche. Uchádzač 

zároveň  preukáže, že v projekte podľa predchádzajúcej vety prevádzkoval nebytové 

priestory minimálne po dobu 5 rokov. 

 

Uchádzači preukážu splnenie podmienky podľa ods. 3.1 predložením informačného listu 

k deklarovanému projektu, ktorý bude obsahovať miesto a lehotu výstavby projektu, investičnú 

hodnotu a informácie o občianskej vybavenosti vybudovanej v rámci projektu tak, aby 

vyhlasovateľ vedel preukázateľne vyhodnotiť požadovaný podiel (30%). Informačný list bude 

zároveň obsahovať skutočnosti týkajúce sa prevádzky, a to: 

- Druh prevádzky 

- Dĺžku trvania prevádzky/nájmu. 

Vyhlasovateľ si informácie uvedené v informačnom liste k tomu ktorému projektu môže overiť, 

a v tejto súvislosti od uchádzača požadovať vysvetlenia alebo predloženie doplňujúcich 

dokladov za účelom vyhodnotenia splnenia uvedenej podmienky účasti.  

3.2. Vyhlasovateľ požaduje preukázať technickú a odbornú spôsobilosť preukázaním 

odbornej kvalifikácie osôb - hlavných expertov určených na plnenie predmetu Súťaže, 

a to: 

a) Hlavný architekt 

b) Stavebný dozor  

c) Obchodný manažér 

d) Projektový manažér  

 

3.2.1. Vo vzťahu k hlavným expertom v zmysle písm. a) Hlavný architekt a písm. b) 

Stavebný dozor, uchádzači predložia doklad o odbornej spôsobilosti podľa 

zákona SNR č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných 

stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov. 

 

Tzn. uchádzači predložia autorizačné osvedčenie podľa zákona č. 138/1992 Zb. o 

autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení 

neskorších predpisov, resp. ekvivalent obdobného osvedčenia vydaného v krajine 

Európskej únie. Rovnako budú akceptované osvedčenia vydávané v iných 

krajinách; doklad musí byť predložený ako overená fotokópia osvedčenia s 

originálom odtlačku pečiatky a podpisom odborne spôsobilej osoby. 



 

 17 

 

3.2.2. Vo vzťahu ku každému hlavnému expertovi, uchádzači profesijný životopis, z 

ktorého bude zrejmé, že odborne spôsobilá osoba má skúsenosti s realizáciou 

komerčných projektov, pričom zo životopisu bude jednoznačne vyplývať 

minimálne 5 ročná odborná prax na tej ktorej pozícií príslušnej pre hlavných 

expertov podľa bodu 2.2 písm. a) až d).  

4. PREUKAZOVANIE PODMIENOK ÚČASTI TREŤOU OSOBOU 

 

Vyhlasovateľ umožňuje uchádzačom preukázať technickú a odbornú spôsobilosť a/alebo 

finančné a ekonomické postavenie v zmysle časti G. týchto PS prostredníctvom tretej osoby, 

bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač alebo záujemca 

vyhlasovateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude skutočne používať kapacity osoby, ktorej 

spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti, odbornej spôsobilosti 

a finančné/ekonomické postavenie. Skutočnosť podľa druhej vety preukazuje záujemca alebo 

uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej kapacitami mieni preukázať svoju 

technickú/odbornú  spôsobilosť alebo finančné/ekonomické postavenie. Z písomnej zmluvy 

musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného 

vzťahu. Ak ide o požiadavku súvisiacu so vzdelaním, odbornou kvalifikáciou alebo 

relevantnými odbornými skúsenosťami uchádzač alebo záujemca môže využiť kapacity inej 

osoby len, ak táto bude reálne vykonávať stavebné práce alebo služby, na ktoré sa kapacity 

vyžadujú. 

 

 

 

 

 

 

V Bratislave, dňa 23.03.2022 

 

Vypracoval: Matej Novotný 

Za vyhlasovateľa súťažné podklady schválil:                     

 

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

... 

Ing. Boris Kačáni, konateľ 

     MH Invest, s.r.o. 
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Príloha č. 1 – (K1) CENA ZA POZEMOK  

NÁVRH PLNENIA KRITÉRIÍ UCHÁDZAČA 

 

Uchádzač - názov: 

Sídlo uchádzača: 

IČO: 

Štatutárny zástupca: 

Kontaktné údaje (tel., e-mail): 

týmto predkladá nasledovnú ponuku na Súťaž: „People centrum - Nitra“ 

 

 

 Kritérium č. 1 (K1) – cena za 1 m2   Pozemku 

Popis Cena spolu v EUR bez DPH 

Kritérium K1  

Cena za 1 m2 Pozemku 

 

 

Dňa...................................                                                                                

  

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

                                                                                                                              podpis uchádzača 


