
      MESTSKÁ  ČASŤ  BRATISLAVA-KARLOVA  VES 
   Nám. sv. Františka č. 8,  842 62  B r a t i s l a v a  

 

 
 

VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY 

Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

 
1. Identifikácia verejného obstarávateľa: 

Názov organizácie: Mestská časť Bratislava-Karlova Ves 
IČO:   00 603 520 
DIČ:   20 20 91 91 64 
Sídlo organizácie: Námestie sv. Františka č. 8, 842 62  Bratislava 4 
Štatutárny orgán: Dana Čahojová, starostka 
 

Názov predmetu zákazky:  „Zdravotná služba na kultúrne a športové podujatia.“ 
 

2.  CPV: 85140000-2 Rôzne zdravotnícke služby 
  

3.   Predpokladaná hodnota zákazky v EUR bez DPH: 8 350,-  
 

4. Podrobný opis predmetu zákazky a jeho rozsah:  

Predmetom zákazky je poskytovanie zdravotnej služby na kultúrne a športové podujatia. V rámci 
podujatí budeme využívať tieto služby:  

a) zdravotník na podujatie, 
b) zdravotný stan  
c) lekár,  
d) sanitka. 

V cenovej ponuke žiadame uviesť cenu za hodinu služby pre každú službu zvlášť a celkovú cenu za 
predpokladaných 520 hodín položky a) zdravotník na podujatie, ročne. Predpokladáme, že vo väčšine 
prípadov budeme využívať iba zdravotníka na podujatie.  
 

5. Miesto dodania predmetu zákazky: 

Názov:   Mestská časť Bratislava-Karlova Ves  
Kontaktné miesto: MiÚ, Námestie sv. Františka 8, 842 62  Bratislava 4  
Kontaktná osoba:  Viera Kaštílová Tonková, 0940 634 189, viera.kastilova@karlovaves.sk 

 

6. Lehota dodania predmetu zákazky: 12 mesiacov od podpisu zmluvy 

 
7. Možnosť rozdelenia predmetu zákazky na časti:  

Rozdelenie predmetu zákazky na samostatné časti nie je možné. Variantné riešenia sa nepripúšťajú.  

 
8. Spôsob určenia ceny predmetu zákazky:  

Cena predmetu zákazky bude určená v zmysle zákona č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších 
predpisov a vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č.87/1996 Z. z,  ktorou sa  vykonáva 
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zákon o cenách ako cena konečná, nemenná a maximálna t. j. v cene sú zahrnuté všetky navýšenia 
tejto ceny, zmeny termínov, nárokov a podmienok jej uplatnenia, okrem prípadov zákonnej úpravy 
DPH. 
 

9. Podmienky financovania:  

Na predmet zákazky verejný obstarávateľ neposkytuje žiadne preddavky ani zálohové platby. Predmet 
zákazky sa bude financovať z rozpočtových prostriedkov verejného obstarávateľa na základe faktúry, 
ktorej prílohou bude odovzdávajúci/preberací protokol diela. Cenu za dielo sa verejný obstarávateľ 
zaväzuje zaplatiť dodávateľovi na základe faktúry s lehotou splatnosti 30 dní odo dňa jej doručenia. 
Faktúry vystavené dodávateľom musia spĺňať náležitosti podľa všeobecne záväzných právnych 
predpisov platných v Slovenskej republike. V opačnom prípade je verejný obstarávateľ oprávnený 
faktúru dodávateľovi vrátiť na opravu. Lehota splatnosti opravenej faktúry začne v takom prípade 
plynúť až odo dňa doručenia opravenej faktúry obsahujúcej všetky potrebné zákonné náležitosti.  
 

10. Typ zmluvy:  Rámcová zmluva o poskytnutí služby 

 
11. Požadované doklady: 

Každý uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia uvedené v §32 ods. 1 
písm. e) a f) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní. K preukázaniu stanovenej podmienky 
účasti musí uchádzač v ponuke predložiť: 

a) § 32 ods. 1 písm. e): Základné údaje o uchádzačovi s uvedením obchodného názvu a sídla 
uchádzača, alebo miesta podnikania, meno a funkciu štatutárneho orgánu, IČO, DIČ, bankové 
spojenie, číslo účtu, kontaktné telefónne číslo a emailovú adresu. Tieto údaje sú potrebné, aby 
si verejný obstarávateľ mohol sám preveriť splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. e), v 

Registri hospodárskych subjektov.  

b) § 32, ods. 1 písm. f): čestné vyhlásenie, že uchádzač nemá zákaz účasti vo verejnom 
obstarávaní (príloha č. 2) 

 
12.  Obsah cenovej ponuky:    

Ponuka predložená uchádzačom na celý predmet zákazky musí byť v štátnom jazyku (t. j. v 
slovenskom jazyku), resp. v českom jazyku, vyhotovená v písomnej forme, písacím strojom alebo 
tlačiarenským výstupným zariadením výpočtovej techniky a musí obsahovať:  

 Návrh na plnenie kritérií v rozsahu priloženej prílohy č. 1 – uviesť cenu za 520 hodín za 
zdravotníka ročne 

 Cenová ponuka s uvedením jednotkových cien aj celkovej ceny za 520 hodín ročne v tabuľke 
podľa bodu 16 

 Čestné vyhlásenie podľa priloženej prílohy č. 2 

 Základné údaje o uchádzačovi,  

 Súhlas so znením zmluvy o dielo (podpísaný scan originálu s dátumom a pečiatkou) 

Dokumenty sa predkladajú ako scany originálov.  

 

13. Lehota na predkladanie cenových ponúk: 

Ponuky je možné predkladať v systéme EVO na portáli www.uvo.gov.sk najneskôr do 05.04.2022 do 
10:00 hod.  
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Ponuky nie je možné vložiť do systému po lehote určenej na predkladanie ponúk. Ponuky doručené 
inak, ako v systéme EVO nebudú akceptované. 

 
14.  Kritériá na vyhodnotenie ponúk: 

 kritériom na vyhodnotenie ponúk bude celková cena za predmet zákazky vyjadrená v EUR 
s DPH, resp. celkom v EUR (v prípade uchádzača, ktorý nie je platcom DPH), 

 úspešným uchádzačom sa stane uchádzač, ktorého celková cena v EUR za predmet zákazky 
bude zo všetkých predložených ponúk najnižšia. 

 ponuková cena musí kryť všetky náklady potrebné na dodržanie zmluvne dohodnutých 
kvalitatívnych, dodacích a platobných podmienok podľa uzatvorenej zmluvy a výzvy na 
predloženie ponuky. 

 
Položka Cena s DPH 
zdravotník na podujatie 1 hod.  
zdravotník na podujatie celkom 520 hodín  
zdravotný stan 1 hod  
lekár 1 hod  
sanitka 1 hod  
 
 
15.  Iné požiadavky na predloženie cenovej ponuky:  

V ostatných právnych vzťahoch sa budú objednávateľ a zhotoviteľ riadiť príslušnými ustanoveniami 
Obchodného zákonníka, vzťahujúcimi sa na zmluvu o dielo a ostatnými súvisiacimi všeobecne 
záväznými právnymi predpismi. 

 
16.  Vylúčenie uchádzača: 

Mestská časť Bratislava-Karlova Ves si vyhradzuje právo vylúčiť uchádzača alebo jeho ponuku 
z procesu obstarávania, ak: 

 Uchádzač nesplnil stanovené podmienky účasti, 
 uchádzač nepreukázal splnenie podmienok účasti stanovenými dokladmi alebo nedoručil 

požadované vysvetlenie alebo doplnenie dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti 
v lehote stanovenej v žiadosti o vysvetlenie alebo doplnenie dokladov, 

 uchádzač vo svojej ponuke uviedol nepravdivé alebo zámerne skreslené údaje, alebo predložil 
falšované alebo pozmenené doklady, 

 cenová ponuka uchádzača je mimoriadne nízka vzhľadom na trhové podmienky dodávania 
obstarávanej komodity, 

 ponuka uchádzača nespĺňa požiadavky na predmet obstarávania,  
 uchádzač sa v predchádzajúcom dodávateľskom záväzkovom vzťahu uzavretom s Mestskou 

časťou Bratislava-Karlova Ves dopustil podstatného porušenia zmluvných povinností. 
 

17.  Oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk: 
 Úspešnému uchádzačovi bude odoslané oznámenie o prijatí jeho ponuky  
 Úspešný uchádzač je povinný v lehote do 5 pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia 

o úspešnosti ponuky predložiť:  
 4 originálne vyhotovenia zmluvy o dielo (podpis, pečiatka, dátum); 
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18.  Použitie elektronickej aukcie: nie 

 
19.  Doplňujúce informácie:  

 Mestská časť si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených ponúk. 
 Pokiaľ bude cenová ponuka s najnižšou cenou v rozpore s usmerneniami v tejto výzve na 

predloženie ponuky, s uchádzačom nebude podpísaná ZoD a bude oslovený uchádzač, ktorý sa 
umiestnil ako ďalší v poradí v súťaži. 

 
20.  Dôvody zrušenia súťaže: 

 nebola predložená žiadna alebo iba jedna ponuka, 

 ani jeden uchádzač nesplnil podmienky výzvy a požiadavky na predmet zákazky, 

 zmenili sa okolnosti, za ktorých bola výzva zverejnená, 

 cena ponúknutá uchádzačmi za predmet zákazky presahuje finančné možnosti verejného 
obstarávateľa. 

 
Mestská časť si vyhradzuje právo obstarávanie zrušiť, a to aj bez uvedenia dôvodu. O zrušení 
obstarávania budú všetci uchádzači písomne upovedomení.  
 
V Bratislave, dňa  22.3.2022 
 
 
 
        

Dana Čahojová 
Starostka 

 
 
Prílohy:   1.  Návrh na plnenie kritérií  

2. Cenová ponuka 
3. Čestné vyhlásenie 
4. Zmluva o dielo 


