
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:
„Školské námestie – bezúdržbová, kombinovaná hliníková hracia zostava so šmykľavkami, 
dvojhojdačkou a dopadovou plochou zo zatrávňovacej rohože“

3. Predpokladaná hodnota zákazky v EUR bez DPH:   11.230,- €

4.  Podrobný opis predmetu zákazky a jeho rozsah:

Predmetom zákazky je Kombinovaná exteriérová hliníková bezúdržbová hracia zostava na verejné
detské ihrisko: l ks bezúdržbová hliníková hracia zostava plus zatrávňovacia gumená rohož pod hraciu
zostavu, v zmysle platných bezpečnostných predpisov.

Bezúdržbová exteriérové hliníková hracia zostava so sedákom pre malé i veľké deti .

Popis  produktu:  Materiál  hliník  s  odolnou  povrchovou  úpravou,  oceľové  časti  upravené  odolnou
povrchovou úpravou, v kombinácii s HDPE, PE. Rozmery cca: 3200 výška x 9000 dĺžka x 4000mm

šírka. Certifikát EN 1176. Potrebná dopadová plocha. Sedák pre malé a veľké deti. Veková kategória 5



- 12 rokov. Prikladáme informatívne foto.Dopadová plocha: Gumový granulát. Certifikát EN 1177,
pružná guma, jednoduchá pokládka.
Bezpečnosť' a bezprašnosť. Celková plocha 88 m2.

Naceniť  požadujeme  konečnú
čiastku s DPH, vrátane dopravy, odstránenia existujúcej drevenej hracej
zostavy, gumených rohoží, odvozu a likvidácie odpadu, osadenia novej hracej zostavy, vyrovnania
podložia a položenia zatrávňovacej rohože - dovozu zeminy a zatrávnenia rohože.

5. Obhliadka
Neuplatňuje sa

6.  Miesto dodania predmetu zákazky:
Názov:                Školské námestie
Adresa:            Majerníkova, Dlhé Diely, 841 04 Bratislava 4
Kontaktné miesto:         Námestie sv. Františka č. 8, 842 62 Bratislava 4
Kontaktná osoba:         Mgr. Viera Kaštílová 
Tel.:                  02/707 11 172
E-mail:               viera.kastilova@karlovaves.sk

7.  Lehota dodania predmetu zákazky:   
Na základe objednávky 2 mesiace od vyhodnotenia ponuky.

8. Možnosť rozdelenia predmetu zákazky na časti: 
Rozdelenie predmetu zákazky na samostatné časti nie je možné.

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. 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 odovzdávací/preberací protokol preukazujúci odovzdanie
predmetu  zákazky  riadne  a  včas  v zmysle  požiadaviek  verejného  obstarávateľa  podpísaný
zodpovednými osobami verejného obstarávateľa a úspešného uchádzača.

11. Typ zmluvy: Objednávka

12. Požadované doklady
Každý uchádzač musí spĺňať'podmienky účasti týkaiúce sa osobného postavenia uvedené v § 32 ods. l

písm. e) a f) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní. 

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 tlačiaren-
ským výstupným zariadením výpočtovej techniky a musí obsahovať: 

 Doklad o oprávnení podnikat' (kópia výpisu z Obchodného registra alebo Živnostenského
registra) – kópia

 Čestné vyhlásenie podra priloženej prílohy č. 2

 Základné údaie o uchádzačovi: obchodný názov a sídlo uchádzača, alebo miesto podnika-
nia, meno a funkcia štatutárneho orgánu, IČO, DIČ, bankové spojenie, číslo účtu, kontakt-
né telefónne číslo a emailovú adresu

15. Lehota na predkladanie cenových ponúk:  

Ponuku je možné doručiť    elektronicky   (mailom) v lehote   najneskôr   do 5.4.2019     do 11:00 hod.  . na
e-mailovú adresu: 

viera.kastilova@karlovaves.sk

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:

Neuplatňujú sa

mailto:viera.kastilova@karlovaves.sk


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
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 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 úspešnosti ponuky 

20.  Použitie elektronickej aukcie:   Nie

21.  Doplňujúce informácie:  

Mestská  časť  si  vyhradzuje  právo  neprijať  ani  jednu  z predložených  ponúk.Zároveň  oznamujeme
uchádzačom,  že  v  súlade  so  zákonom 343/2015 o  verejnom obstarávaní  nie  je  možné  podať
námietku proti zákazkám s nízkou hodnotou. 

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 27.3.2019  Dana Čahojová
                   starostka


	18. Vylúčenie uchádzača

