
 

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 
 
2. Názov predmetu zákazky: 

„Čistiace a hygienické prostriedky pre zariadenia v správe mestskej časti Bratislava-Karlova 
Ves – zelené verejné obstarávanie.“ 

 
3. Predpokladaná hodnota zákazky v EUR bez DPH:   27 000,- € 
 
4.  Podrobný opis predmetu zákazky a jeho rozsah: 

Predmetom zákazky je nákup čistiacich a hygienických prostriedkov a dezinfekčných 
prostriedkov a upratovacieho príslušenstva pre Miestny úrad - kancelárie, Sociálne 
oddelenie - opatrovateľská činnosť a Denné centrá seniorov, Karlovské centrum kultúry, 
Knižnicu, Bazén, Materské školy. Druhy čistiacich prostriedkov sú popísané v prílohe č.1 
(rozdelené podľa spôsobu použitia). Množstvá sú orientačné, uvedené pre jednotlivé 
spôsoby použitia (odvodené z predchádzajúcich objednávok čistiacich prostriedkov).  

Environmentálne požiadavky: Všetky ponúkané čistiace prostriedky musia spĺňať nasledovné 
požiadavky: 

1. Čistiace prostriedky musia byť v súlade s kritériom 1 a kritériom 4 environmentálnej 
značky EÚ pre čistiace prostriedky na tvrdé povrchy, a to jednak pre toxicitu pre vod-
né organizmy a látok, ktorých použitie je vylúčené a obmedzené (Príloha č.5 výzvy 
Rozhodnutie komisie (EÚ) 2017/1217), 

2. obsahovať kartu bezpečnostných údajov, 
3. byť ekologické alebo prírodné, 
4. byť bez obsahu chemických látok, 
5. dezinfekčné čistiace prostriedky, pokiaľ nie je možné ich dodať bez chemických zlo-

žiek, musia spĺňať požiadavky podľa bodu 1.), 
6. mať uvedený spôsob testovania prostriedkov a výrobkov, uvedený výsledok testov 

z akreditovaného laboratória, 



7. byť vo vratných obaloch, v prípade, že je to možné vo veľkokapacitných obaloch, pri 
koncentátoch musia byť uvedené pomery riedenia pre jednotlivé spôsoby použitia. 
V prípade ak uchádzač ponúka koncentráty, žiadame uviesť pre každý spôsob použitia 
celkové množstvo čistiaceho prostriedku v zriedenom stave, 

8. Príslušenstvo uprednostňujeme vyrobené z environmentálne priaznivých materiálov 
(prírodných): 
 Toaletný papier a papierové utierky na ruky: recyklovaný papier 
 Balenie toaletného papieru vo veľkých kotúčoch a k nim aj zásobníky s vyberaním 

papiera zo stredu, 
 Dávkovače na mydlo majú byť plniteľné akýmkoľvek tekutým mydlom. Plnenie 

nesmie byť závislé na type výrobku, resp. na značke alebo výrobcovi.  
9. Dovoz tovaru na jednotlivé lokácie podľa zoznamu - samostatné prevádzkové jednot-

ky (15) v lokalite Bratislava IV. 
10. Požadujeme predložiť zoznam tovaru s jednotkovými cenami pre jednotlivé položky 

do 7 dní od uzavretia zmluvy. 
11. V prílohe č. 1 výzvy sú uvedené doteraz používané názvy výrobkov, pre tieto položky 

verejný obstarávateľ hľadá ekologický ekvivalent. Navrhovaná náhrada musí mať 
rovnaké alebo lepšie úžitkové vlastnosti ako popisovaný tovar, t.z. rovnaké alebo vyš-
šie technické a fyzikálne parametre a spĺňa enviromentálnu požiadavku.  

12. Pre navrhnuté výrobky sa požaduje predložiť doklad preukazujúci zhodu do 7 dní od 
potvrdenia zmluvy.  

13. Dodávka tovaru bude realizovaná v lehote do 7 pracovných dní odo dňa doručenia ob-
jednávky mailom. 

14. Objednávka bude sumarizovaná za všetky organizačné zložky verejného obstarávate-
ľa, rozvoz bude zabezpečovaný jednotlivo na každé pracovisko. 

15. Dodávateľ do 2 pracovných dní po uzavretí zmluvy oznámi objednávateľovi kontakt 
na osobu, zodpovednú za plnenie predmetu zákazky. 

16. Originál zaslanej faktúry musí obsahovať potvrdený dodací list o prevzatí tovaru a kó-
piu objednávky. Dodací list požadujeme vystaviť na každú prevádzku samostatne s 
uvedením jednotlivých položiek, jednotkových cien a celkových cien zaokrúhlených 
na dve desatinné miesta. 

17. Požadujeme uvádzať na faktúre za tovar jednotkové ceny vrátane DPH. Ceny musia 
byť zaokrúhlené na dve desatinné miesta. Úhrada plnenia bude uskutočnená po kom-
pletnom dodaní objednaného tovaru na základe doručenej faktúry. 

18. Objednávateľ si vyhradzuje právo vrátiť faktúru, ak táto nemá náležitosti daňového 
dokladu. 

19. Nedodržanie ktorejkoľvek technickej špecifikácie a zmluvnej požiadavky objednáva-
teľa sa bude považovať za porušenie povinnosti dodávateľa podstatným spôsobom a 
môže mať za následok odstúpenie od zmluvy. 

20. Objednávateľ požaduje, aby bol tovar nový, nepoužívaný. 
21. Dopravu tovaru na miesto plnenia žiadame oznámiť najmenej 1 deň vopred kontaktnej 

osobe. 
22. V prípade, že sa preukáže, že tovar či jeho kvalita nezodpovedajú predmetu plnenia 

zmluvy, ku ktorému sa predávajúca strana zaviazala, dodávateľ zabezpečí odvoz 
predmetu zmluvy na vlastné náklady a zabezpečí dodanie tovaru správneho, zodpove-
dajúcej kvality. 



23. Dodávateľovi nevznikne nárok na úhradu akýchkoľvek dodatočných nákladov, ktoré si 
nezapočítal do ceny predmetu zákazky/zmluvy. Všetky ceny predložené dodávateľom 
zohľadňujú primerané, preukázateľné náklady a primeraný zisk. 

24. Dodávateľ si nemôže nárokovať odber všetkých druhov a kusov tovaru uvedených v 
zmluve.  

25. Neodobratie všetkých druhov a počtov uvedených v zmluve nezakladá právo dodáva-
teľa uplatniť si náhradu škody a ani nárok na odstúpenie od zmluvy z tohto dôvodu. 

26. Iné druhy tovarov alebo počty kusov nad rozsah uvedený v zmluve je možné objednať 
len na základe vzájomnej písomnej dohody medzi dodávateľom a objednávateľom na 
základe akceptácie ponuky do výšky plnenia tejto zmluvy. 

27. Rámcová dohoda bude platná počas nasledujúcich 12 mesiacov, alebo do vyčerpania 
finančného limitu, podľa toho, ktorá zo skutočností nastane skôr. 

28. Vysvetľovanie súťažných podkladov bude prebiehať písomne. Otázky zasielajte na 
email viera.kastilova@karlovaves.sk. 

5. Obhliadka:   

neuplatňuje sa 
 
6.  Miesto dodania predmetu zákazky: 

Názov:                   Mestská časť Bratislava-Karlova Ves     
Kontaktné miesto:           Námestie sv. Františka č. 8, 842 62 Bratislava 4 
Kontaktná osoba:           Mgr. Viera Kaštílová Tonková  
Tel.:                      02/707 11 172, 0940   
E-mail: viera.kastilova@karlovaves.sk – kontaktovať v prípade 

otázok 
 
7.  Lehota dodania predmetu zákazky:    

1.3.2020 – 28.2.2021 
 
8. Možnosť rozdelenia predmetu zákazky na časti:  

Rozdelenie predmetu zákazky na samostatné časti je možné na nasledovné kategórie: 
1. čistiace prostriedky 
2. dezinfekčné prostriedky 
3. upratovacie príslušenstvo 
Záujemca môže predložiť ponuku na ktorúkoľvek z týchto kategórií samostatne, na niektoré z nich, 
alebo na všetky.  
 
9.  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 
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. 

 
Ak je uchádzač zdaniteľnou osobou pre DPH v zmysle príslušných predpisov (ďalej len „zdaniteľná 
osoba“), navrhovanú zmluvnú cenu uvedenie v zložení: 

 navrhovaná zmluvná cena v EUR bez DPH, 



 sadzba DPH v % a výška DPH v EUR , 
 navrhovaná zmluvná cena v EUR vrátane DPH. 

    
Ak uchádzač nie je zdaniteľnou osobou pre DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu v EUR. 
Skutočnosť, že nie je zdaniteľnou osobou pre DPH, uchádzač uvedie v ponuke.  
 
10. Podmienky financovania:  

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

 
11. Typ zmluvy: Rámcová zmluva  

V súlade s § 11 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zá-
konov „verejný obstarávateľ a obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú 
dohodu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov ve-
rejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora alebo ktorých subdodávatelia 
alebo subdodávatelia podľa osobitného predpisu, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partne-
rov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora“. 
 
12. Požadované doklady: 

Každý uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobitného 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: 

 Čestné vyhlásenie podľa priloženej prílohy 
 Základné údaje o uchádzačovi: obchodný názov a sídlo uchádzača, alebo miesto podnikania, 

meno a funkcia štatutárneho orgánu, IČO, DIČ, bankové spojenie, číslo účtu, kontaktné tele-
fónne číslo a emailovú adresu.  

 
13.  Podmienky účasti uchádzačov vo verejnom obstarávaní týkajúce sa odbornej  spôsobilosti:  

Neuplatňuje sa 
 

 
14.  Obsah cenovej ponuky:    

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

 Cenová ponuka v rozsahu priloženej prílohy č. 1 Návrh na plnenie kritérií  



 Nacenené produktové tabuľky prílohy č. 3-5  

 Čestné vyhlásenie podľa priloženej prílohy č. 2 

 Základné údaje o uchádzačovi, t.j. obchodný názov a sídlo uchádzača alebo miesto pod-
nikania, meno a funkcia štatutárneho orgánu, IČO, DIČ, bankové spojenie, číslo účtu, kon-
taktné telefónne číslo a e-mailovú adresu, 

 Súhlas so znením Zmluvy (podpísaný scan originálu s dátumom a pečiatkou) 

 

15. Lehota na predkladanie cenových ponúk:   

Ponuku je možné doručiť elektronicky (e-mailom) v lehote najneskôr do 12.2.2020 do 13:00 hod. 
na adresu – viera.kastilova@karlovaves.sk. 

Ponuky doručené po lehote na predkladanie ponúk nebudú akceptované. 
 

16.  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) a splnenie 
enviromentálnej požiadavky. 

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

 
17.  Iné požiadavky na predloženie cenovej ponuky: 

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

 
18. 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 po-

žadované 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 ob-
starávanej 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. 
 

19.   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 originálnych vyhotovení zmluvy o dielo (podpis, pečiatka, dátum); 

 
20.  Použitie elektronickej aukcie:   Nie 

21.  Doplňujúce informácie:   

Mestská časť si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených ponúk. 
 
22.  Dôvody zrušenia obstarávania: 

 nebola predložená žiadna 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 je vyššia ako predpokladaná hodnota zákazky. 

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

 

 

 

V Bratislave, dňa 27.1.2020        Dana Čahojová v.r. 
                            starostka  


