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V ý z v a   n a   p r e d l o ž e n i e   c e n o v e j   p o n u k y 

zadania zákazky s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov na poskytnutie služieb  

 

  

1. Identifikácia verejného obstarávateľa: 

Názov:                         Mestská časť Bratislava - Rača 

Sídlo:                           Kubačova 21, 831 06 Bratislava 

IČO:                            00304557 

Kontaktná osoba:     Ing. Miroslav Marko 

e-mail:                       miroslav.marko@raca.sk   

             tel.č.:                      02/4911 2468 

  

 

2.          Názov zákazky: Repasovanie parkových lavičiek a dodanie a montáž nových parkových 

lavičiek a dodanie a montáž parkových stolov 

  

 

3. Predpokladaná hodnota zákazky: 22 625,00 EUR bez DPH  

 

4.  Podmienky financovania: 

Z rozpočtových prostriedkov verejného obstarávateľa. Verejný obstarávateľ neposkytuje 

preddavok. 

 

5. Opis predmetu zákazky: 

Predmetom obstarávania je repasovanie starých parkových lavičiek a dodanie a montáž 

nových parkových lavičiek a parkových stolov pre mestskú časť Bratislava – Rača.  

Mestská časť má  v správe cca 550 lavičiek.  

Predpoklad opráv parkových lavičiek: do 50 lavičiek. 

Predpoklad úplnej výmeny starých parkových lavičiek za nové/montáž nových: do 60 lavičiek.  

Predpoklad montáže parkových stolov: 2 stoly 

 

Technické a odborné požiadavky súvisiace s predmetom zákazky:  

Repasovanie lavičky: 

a) Demontáž starých drevených dosiek, odvoz a likvidácia vzniknutého odpadu. 

b) Dodanie a montáž dosiek z recyklovaného plastu, „lavičkového“ profilu hnedej farby 

(3ks sedacia časť/1 lavička, 2ks operadlová časť/1 lavička). 

c) Rozmery dosky lavičky (dxšxh) 2000 mm x 120 – 140 mm x 40 – 50 mm. 

 

Dodanie a montáž novej parkovej lavičky: 

a)  Demontáž starej lavičky, odvoz a likvidácia vzniknutého odpadu. 

b) Osadenie lavičky do betónových pätiek alebo ukotvením podľa presného určenia na 

plochách verejnej zelene. 

c) Parková lavička s operadlom, rozmer 2000 mm, celokovová konštrukcia ošetrená 

náterom a dosky na sedacej (3ks) a operadlovej časti (2ks) z recyklovaného plastu. 

d) Rozmery dosky lavičky s operadlom(dxšxh) 2000 mm x 120 – 140 mm x 40 – 50 mm. 

e) Parková lavička bez operadla, rozmer 1000 mm, celokovová konštrukcia ošetrená 

náterom a dosky na sedacej časti (3ks) z recyklovaného plastu. 

f) Rozmery dosky lavičky bez operadla(dxšxh) 1000 mm x 120 – 140 mm x 40 – 50 mm. 

 

Dodanie a montáž parkového stola: 

a) Osadenie stola do betónových pätiek podľa presného určenia na plochách verejnej zelene. 

b) Parkový stôl, rozmer (d) 2000 mm, (š) 700 – 800 mm, celokovová konštrukcia ošetrená 

náterom a dosky (5ks) z recyklovaného plastu. 

c) Rozmery dosky stola (dxšxh) 2000 mm x 120 – 140 mm x 40 – 50 mm. 
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Obhliadka priestorov: 

Záujemcom sa odporúča vykonať obhliadku miesta realizácie predmetu zákazky a jeho okolia 

tak, aby si sami overili a získali všetky informácie, ktoré budú potrebovať na prípravu a 

vypracovanie ponuky. Výdavky spojené s touto prehliadkou idú na ťarchu záujemcov. V 

prípade požiadavky záujemcu o obhliadku miesta realizácie požadovaného predmetu zákazky 

záujemca si môže dohodnúť termín  obhliadky v pracovných dňoch od 8:00 hod. do 12:00 

hod. u kontaktnej osoby verejného obstarávateľa: Ing. Miroslav Marko,  t.č.: 02/4911 2468, 

miroslav.marko@raca.sk 

 
6.  Miesto a lehota na predkladanie ponúk:  

1.  Uchádzač predloží ponuku (t. z. doručí verejnému obstarávateľovi) v uzavretom 

obale/obálke s označením „Neotvárať“ a heslom „Lavičky“ osobne, alebo poštovou 

zásielkou, na adresu verejného obstarávateľa uvedenú v bode 1 a v lehote na predkladanie 

ponúk. 

     

2.    Lehota na predkladanie ponúk: do 26.04.2019 do 12:00 hod. 

 
3.  V prípade, že uchádzač predloží ponuku prostredníctvom poštovej zásielky, je podľa     

lehoty na predkladanie ponúk rozhodujúci termín (t. z. hodina a deň) doručenia ponuky 

verejnému obstarávateľovi. Ponuka predložené po lehote na predkladanie ponúk nebude 

predmetom vyhodnocovania a vráti sa v neporušenej obálke uchádzačovi. 

 

7. Lehota dodania predmetu zákazky: do 31.12.2019  

 

8. Kritéria vyhodnotenia ponúk: 

1.  Kritériom na hodnotenie ponúk je váhové kritérium jednotkovej ceny. 

2.  Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena bude stanovená ako cena maximálna vyjadrená 

v Eurách. Navrhovanú cenu je potrebné určiť najviac na 2 desatinné miesta. 

3. Uchádzač navrhovanú zmluvnú cenu uvedie v zložení: 

a) JC bez DPH 

b) DPH 

c) JC s DPH 

4.  Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom. Na 

skutočnosť, že nie je platcom DPH upozorní v ponuke. 

  

9. Vyhodnocovanie ponúk: 

Ponuky sa budú vyhodnocovať na základe váhových kritérií vyjadrených v bodoch, t.z. pomer 

najlepšej ponuky s vyhodnocovanou a vynásobené počtom bodov za konkrétnu položku. 

 

10.  Spôsob určenia ceny: 

Cenová ponuka (príloha č. 1 tejto výzvy) bude spracovaná v zmysle bodu 5 a bodu 8 tejto 

výzvy. V cenovej ponuke musia byť zahnuté všetky náklady na riadne plnenie zmluvy. 

 

11.  Podmienky účasti:  

1.  Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa podmienky účasti týkajúce sa 

osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) zákona o verejnom obstarávaní. 

2.  Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. f) uchádzač preukáže doloženým 

čestným vyhlásením (príloha č. 2 tejto výzvy). 

3. Prehlásenie uchádzača o platnosti cien v predloženej ponuke do 31.12.2019. 

 

12.  Typ zmluvy: Objednávka 

Realizácia predmetu zákazky bude vykonávaná priebežne podľa objednávok a jednotlivých 

špecifikácií zadávaných verejným obstarávateľom na základe vzniknutej situácie a obhliadky. 
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13. Doplňujúce informácie:      

1.  Uchádzač predloží ponuku podľa bodu 10 výzvy. 

2.  Proti rozhodnutiu verejného obstarávateľa o výbere najvhodnejšieho uchádzača pri postupe 

zadávania zákazky s nízkou hodnotou nie je možné podať žiadosť o nápravu v zmysle 

zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní. 

3.  Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predkladaním ponuky znáša uchádzač bez 

finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi, a to bez ohľadu na výsledok verejného 

obstarávania. 

4.  Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených ponúk 

v prípade rozporu s finančnými možnosťami verejného obstarávateľa a zároveň právo 

zrušiť súťaž, ak sa podstatne zmenia okolnosti za ktorých bola vyhlásená a ktoré verejný 

obstarávateľ nemohol predpokladať. 

 

 

 

V Bratislave, dňa 12.04.2019 
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Príloha č. 1 

                                                                                          Cenová ponuka – Návrh na plnenie kritérií 

 

 

Názov zákazky:  Repasovanie parkových lavičiek a dodanie a montáž nových parkových lavičiek 

a dodanie a montáž parkových stolov 

 

 

Identifikačné údaje 

 

Obchodné meno:                                                 .............................................................. 

 

Sídlo:                                                                  .............................................................. 

 

IČO:      .............................................................. 

 

Kontaktná osoba:    .............................................................. 

 

e-mail:      .............................................................. 

 

t.č.:      .............................................................. 

 

 

P.č. Položka
1 

Váha 

kritéria  

v 

bodoch 

MJ 
JC bez 

DPH 
DPH JC s DPH 

1. Demontáž  starej parkovej lavičky, odvoz a likvidácia odpadu 10 ks  
 

 

2. 
Dodanie a montáž novej  parkovej lavičky s operadlom, 

rozmer 2000 mm / osadenie do betónových pätiek 
20 ks  

 
 

3. 
Dodanie a montáž novej  parkovej lavičky s operadlom, 

rozmer 2000 mm / osadenie ukotvením 
15 ks    

4. 
Dodanie a montáž novej parkovej lavičky bez operadla, 

rozmer 1000 mm / osadenie do betónových pätiek 
20 ks  

 
 

5. 
Dodanie a montáž novej parkovej lavičky bez operadla, 

rozmer 1000 mm / osadenie ukotvením 
15 ks    

4. Repasovanie parkovej lavičky 15 ks  
 

 

5. Dodanie a montáž parkového stola 5 ks  
 

 

 
1vrátane všetkých nákladov spojených s realizáciou predmetu zákazky (materiál, dopravné náklady, cena práce, likvidácia 

odpadu...) 

 

som/nie som* platcom DPH 

(*nehodiace sa prečiarknite) 

 

 

V............................... dňa................. 

 

 

 

 

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

                                                                                                                                 podpis a pečiatka 

                                              (v súlade so zápisom v Obchodnom registri resp. Živnostenskom registri)   
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Príloha č. 2 

                                                                                                    

 

 

ČESTNÉ VYHLÁSENIE 

 

 
predložené v rámci zákazky 

 

 

Repasovanie parkových lavičiek a dodanie a montáž nových parkových lavičiek a dodanie 

a montáž parkových stolov 

 

 

v zmysle § 32 ods. 1 f) zákona o verejnom obstarávaní 

 

 

 

 

Dolupodpísaný,...................................................................................................... 

 

 

ako štatutárny zástupca – konateľ spoločnosti...........................................................  

 

 

IČO:.................................  

 

 

 

 

čestne vyhlasujem, že spoločnosť nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený 

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

pobytu. 

 

 

 

 

 

V......................................, dňa........................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

                       Podpis štatutárneho zástupcu uchádzača 

                                                  Pečiatka 

 

 

 


