
      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: 

„Opravy živičných krytov vozoviek - výtlkov“ 

Spoločný slovník obstarávania CPV – hlavný slovník: 

45233142-6   Práce na oprave ciest 

45233223-8   Obnova povrchu vozoviek 

45233141-9   Práce na údržbe ciest 

 

3. Predpokladaná hodnota zákazky v EUR bez DPH: 42.000,- Eur 

 

4. Podrobný opis predmetu zákazky a jeho rozsah: 

Predmetom zákazky je  oprava jednotlivých výtlkov komunikácií III. a IV. triedy v Mestskej časti 

Bratislava-Karlova Ves. 

Postup prác: 

• vyrezanie a očistenie poškodenej časti vozovky; 

• vyznačenie reflexným  náterom vyrezanej časti vozovky; 

• osadenie zvislého dopravného značenia; 

• penetrácia živičným postrekom; 

• zabudovanie asfaltovej zmesi so strojovým mechanickým zhutnením; 

• zálievka vzniknutých spojov starej a novej časti vozovky. 

 Materiál: 

asfaltová zmes – asfaltový betón AC 

STN 736121, STN EN 131 08-1 

Špecifikácia AC 11 0 

PMB 45/80-75 
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Povinnosti zhotoviteľa: 

• na svoje náklady zabezpečí vypratanie a vyčistenie staveniska a odstránenie 

prípadných škôd spôsobených realizáciou diela; 

• zabezpečiť si dočasné dopravné značenie po dobu realizácie prác; 

• maximálna doba opravy a zaliatia výtlku od jeho vyrezania sa stanovuje na                

5 dní; 

• zhotoviť fotodokumentáciu pred začatím prác a po dokončení prác 

a odovzdať ich príslušnému zamestnancovi úradu pri podpisovaní 

preberacieho protokolu.   

Verejný obstarávateľ požaduje záruku min. 5 rokov  odo dňa prevzatia ukončeného diela 

objednávateľom. Ak sa v záručnej dobe vyskytne na diele akákoľvek vada,  je zhotoviteľ 

povinný ju na základe výzvy objednávateľa bezodkladne, najneskôr však v lehote do 10 dní 

odstrániť na vlastné náklady. 

 

     

5. Obhliadka: 

Neuplatňuje sa. 

 

6. Miesto dodania predmetu zákazky: 

Názov:   Mestská časť Bratislava-Karlova Ves – komunikácie III. a IV triedy 

Kontaktné miesto:  Námestie sv. Františka č. 8, 842 62 Bratislava 4 

Kontaktná osoba:  Bc. Michal Klaučo 

Tel.:   0940 634 152 

E-mail:   michal.klauco@karlovaves.sk 

 

 

7. Lehota dodania predmetu zákazky: 

Požadovaný termín realizácie je v rozsahu 12 mesiacov na základe samostatných čiastkových 

objednávok. 

 

8. Možnosť rozdelenia predmetu zákazky na časti: 

Rozdelenie predmetu zákazky na samostatné časti nie je možné. 

 

9. Spôsob určenia ceny predmetu zákazky: 

Ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať nacenenú tabuľku, ktorá tvorí prílohu výzvy. 

Všetky ceny uvádza uchádzač zaokrúhlené na dve desatinné miesta.  

 

10. Podmienky financovania: 

Na predmet zákazky verejný obstarávateľ neposkytuje žiadne preddavky ani zálohové platby. 

Predmet zákazky sa bude financovať z rozpočtových prostriedkov verejného obstarávateľa. Cenu 

za uskutočnené práce sa verejný obstarávateľ zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi na základe faktúry 

s lehotou splatnosti 30 dní odo dňa jej doručenia. Faktúra vystavená poskytovateľom musí spĺňať 

náležitosti podľa všeobecne záväzných právnych predpisov platných v Slovenskej republike. 

V opačnom prípade je verejný obstarávateľ oprávnený faktúru poskytovateľovi 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 doklad 
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preukazujúci odovzdanie predmetu zákazky riadne a včas v zmysle požiadaviek verejného 

obstarávateľa podpísaný zodpovednými osobami verejného obstarávateľa a úspešného uchádzača. 

Náklady súvisiace s vypracovaním ponuky znášajú záujemcovia. 

 

11. Typ zmluvy:   Rámcová zmluva dielo  na obdobie 12 mesiacov alebo do vyčerpania finančného 

limitu 

 

12. Požadované doklady: 

• Každý  uchádzač musí spĺňať podmienky osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. e) 

zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní je oprávnený dodávať tovar, 

uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu v rozsahu, ktorý zodpovedá 

predmetu zákazky. Verejný obstarávateľ overí splnenie podmienok účasti náhľadom 

obchodného registra alebo registra hospodárskych subjektov ÚVO. V prípade 

pochybností je uchádzač povinný v lehote určenej verejným obstarávateľom preukázať 

splnenie podmienok dokladom podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom 

obstarávaní; 

• Základné údaje o uchádzačovi: obchodný názov a sídlo uchádzača, alebo miesto 

podnikania, meno a funkcia štatutárneho orgánu, IČO, DIČ, bankové spojenie, číslo účtu, 

kontaktné telefónne číslo a emailovú adresu 

 

 

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

Uchádzač musí svoju odbornú spôsobilosť preukázať predložením minimálne jednej referencie 

k úspešne zrealizovanej zákazke v oblasti realizácie stavebných prác rovnakého alebo podobného 

charakteru ako predmet zákazky za predchádzajúcich 5 rokov, resp. za tie, ktoré sú dostupné 

v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činností v súhrnnej hodnote min. 20.000,- € 

vrátane DPH 

Zoznam poskytnutých prác (referencia)  musí obsahovať: 

• názov a sídlo odberateľa, 

• kontaktné údaje odberateľa (meno, tel. č., e-mail), 

• predmet poskytnutej služby, 

• cena a lehota dodania. 

 

14. 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: 

• nacenenú tabuľku s uvedením jednotkových cien a ceny za predpokladané množstvo 

prác na obdobie 12 mesiacov, pričom kritérium na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena 

s DPH na celý predmet zákazky (príloha č. 1 výzvy), 

• základe údaje o uchádzačovi, t.j. obchodný názov a sídlo uchádzača alebo miesto 

podnikania, meno a funkcia štatutárneho orgánu, IČO, DIČ, bankové spojenie, číslo účtu, 

kontaktné telefónne číslo a e-mailovú adresu, 

• doklady podľa bodu 13. výzvy (referencia/e), 

• podpísaný návrh rámcovej zmluvy o dielo. 
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15. Lehota na predkladanie cenových ponúk: 

Ponuku je možné doručiť osobne alebo poštou v lehote najneskôr do 15.05.2018  do 10.00 hod. 

na adresu – Miestny úrad Mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, Námestie sv. Františka č. 8, 

842 62 Bratislava 4. 

Ponuky doručené po lehote na predkladanie ponúk sa vrátia uchádzačom neotvorené. 

Ponuku je potrebné predložiť v zalepenej obálke s označením 

„Opravy živičných krytov vozoviek - výtlkov – CENOVÁ PONUKA – NEOTVÁRAŤ“. 

 

Každý uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku. 

 

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), 

• 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 zmluvu o dielo a ostatnými 

súvisiacimi všeobecne záväznými právnymi predpismi. 

 

18. Oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk: 

Úspešnému uchádzačovi bude zaslané oznámenie o prijatí jeho ponuky. Úspešný uchádzač je 

povinný v lehote do 5 pracovných dní predložiť doklad o uzatvorení poistenia zodpovednosti za 

škodu spôsobenú tretím osobám v súvislosti s jeho činnosťou a to počas trvania rámcovej zmluvy 

o dielo.  

 

19. Použitie elektronickej aukcie: 

Nie 

 

20. Doplňujúce informácie: 

Neuplatňuje sa 

 

21. Dôvody zrušenia súťaže: 

• 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. 

 

V Bratislave, dňa  03.05.2018 

 

        

 

Dana Čahojová, v.r. 

starostka 


