Výzvana predloženie cenovej ponuky
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 služby

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov:
Mestská časť Bratislava - Rača
Sídlo:
Kubačova 21, 831 06 Bratislava
IČO:
00304557
Štatutárny zástupca: Mgr. Michal Drotován
2. Názov zákazky: Údržba zelene školských areálov
CPV kód: 77314100-5 – údržba trávnikov
77342000-9 – orezávanie živých plotov
77312100-1 – likvidácia buriny
3. Predpokladaná hodnota zákazky: 9 300,00 EUR bez DPH (11 160,00 s DPH)
4. Podmienky financovania:
Z rozpočtových prostriedkov verejného obstarávateľa. Verejný obstarávateľ neposkytuje preddavok
ani zálohové platby. Cenu za predmet zákazky sa verejný obstarávateľ zaväzuje zaplatiť
zhotoviteľovi na základe faktúr s lehotou splatnosti 30 dní odo dňa ich doručenia. Faktúra
vystavená zhotoviteľom musí 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.
5. Opis predmetu zákazky:
Predmetom zákazky je údržba zelene školských areálov v zriaďovacej pôsobnosti Mestskej časti
Bratislava – Rača počas jarných, letných a jesenných mesiacov v období 04/2020 – 11/2020, a to:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Materská škola Barónka 17
Materská škola Cyprichova 76
Materská škola Gelnická 34
Materská škola Plickova 16
Materská škola Pri Šajbách 14
ZŠ s MŠ J.A.Komenského , Hubeného 25
Základná škola Tbiliská 4

510 m2
2 654 m2 + kríky 30 m
1 300 m2 + kríky 9 m
2 170 m2 + kríky 20 m
4 000 m2 + kríky 20 m
3 708 m2 + živý plot 171 m
10 938 m2 + kríky 20 m + živý plot 50 m

Špecifikácia služieb:
Jarné práce /apríl - máj/
Vyhrabanie a odvoz popadaného lístia, kosenie trávy s naložením a odvozom záhradného odpadu,
rekultivácia trávnatých plôch.
Letné práce /jún - august/
Rekultivácia trávnatých plôch, strihanie živého plota s odvozom odpadu, kosenie trávy s naložením
a odvozom záhradného odpadu.
Jesenné práce /september - november/
Vyhrabanie a odvoz popadaného lístia, strihanie kríkov a živého plota s odvozom odpadu, kosenie
trávy s naložením a odvozom záhradného odpadu.
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V rámci kosenia dočistiť okraje trávnatých plôch v kontakte napríklad s plotom, chodníkom,
obrubníkmi, prvkami zariadenia detského ihriska, pod kríkmi, pokosiť prerastajúcu burinu
z asfaltovej a kamienkovej plochy.
Obhliadka priestorov:
Záujemcom sa odporúča vykonať obhliadku miest realizácie predmetu zákazky a ich 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. - 12:00 hod. u kontaktnej osoby
verejného obstarávateľa: Mgr. Beáta Bešková – beata.beskova@raca.sk, 02/4911 2456
6. Miesto dodania predmetu zákazky:
Názov:
Školské areály v zriaďovacej pôsobnosti
Mestskej časti Bratislava–Rača
Kontaktné miesto:
Mestská časť Bratislava-Rača, Kubačova 21, 831 06 Bratislava
Kontaktná osoba:
Mgr. Beáta Bešková
e-mail:
beata.beskova@raca.sk
tel. č.:
02/4911 2456
7. Lehota na predkladanie ponúk:
a) Cenovú ponuku (príloha č. 1 tejto výzvy) a doklad podľa bodu 11 tejto výzvy uchádzač
predloží (t. z. doručí verejnému obstarávateľovi) vo formáte .pdf/PriScr elektronickou poštou
na adresu: vo@raca.sk
b) Lehota na predkladanie ponúk: do 18.03.2020 do 12:00 hod.
c) Ponuka doručená po lehote na predkladanie ponúk nebude predmetom vyhodnocovania
a verejný obstarávateľ na ňu bude prihliadať ako keby nebola predložená.
8. Lehota dodania predmetu zákazky: 04/2020 – 11/2020
9. Kritéria vyhodnotenia ponúk:
1. 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).
2. Úspešným uchádzačom sa stane uchádzač, ktorého celková cena v EUR za predmet zákazky
bude zo všetkých predložených ponúk najnižšia.
10. Spôsob určenia ceny:
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 náklady spojené s plnením predmetu zákazky 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.
11. Podmienky účasti:
1. Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa podmienky účasti týkajúce sa
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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).
12. Typ zmluvy: Zmluva o dielo
1. Návrh zmluvy je prílohou č. 3 tejto výzvy.
2. Zmluvu predloží úspešný uchádzač po oznámení výsledku vyhodnotenia cenových ponúk.
13. Vylúčenie uchádzača:
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo vylúčiť uchádzača alebo jeho ponuku z procesu
obstarávania, ak:
a) uchádzač nesplnil stanovené podmienky účasti,
b) 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,
c) cenová ponuka uchádzača je mimoriadne nízka vzhľadom na trhové podmienky dodávania
obstarávanej komodity,
d) ponuka uchádzača nespĺňa požiadavky na predmet obstarávania,
e) uchádzač sa v predchádzajúcom dodávateľskom záväzkovom vzťahu uzavretom s Mestskou
časťou Bratislava-Rača dopustil podstatného porušenia zmluvných povinností.
14. Oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk:
1. Úspešnému uchádzačovi bude odoslané oznámenie o prijatí jeho ponuky.
2. Úspešný uchádzač je povinný v lehote do 5 pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia
o úspešnosti ponuky predložiť v 4-och originálnych vyhotoveniach Zmluvu o dielo (podpis,
pečiatka, dátum).
15. Doplňujúce informácie:
1. Uchádzač predloží ponuku na celý predmet zákazky.
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.
5. V ostatných právnych vzťahoch sa budú objednávateľ a dodávateľ riadiť príslušnými
ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatnými súvisiacimi všeobecne záväznými
právnymi predpismi.

V Bratislave, dňa 12.03.2020
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Príloha č. 1
Cenová ponuka
Názov zákazky: Údržba zelene školských areálov
Identifikačné údaje
Obchodné meno:

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

Sídlo:

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

IČO:

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

DIČ:

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

Kontaktná osoba:

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

e-mail:

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

t.č.:

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

Údržba zelene školských areálov 04/2020 - 11/2020
Výmera / MJ /
JC v EUR
Názov služby
počet
bez DPH
opakovaní
Obnova trávnatých plôch- kyprenie
6 000 m2 x 2
pôdy a dosádzanie trávy
Kosenie trávnatých plôch s naložením a
25 280 m2 x 7
odvozom odpadu
Hrabanie lístia s naložením a odvozom
25 280 m2 x 3
odpadu
Strihanie živého plota s naložením a
221 m x 2
odvozom odpadu
Strihanie kríkov s naložením a odvozom
99 m x 2
odpadu

Celková cena
v EUR bez
DPH

DPH

Celková cena v
EUR s DPH

Spolu

Vyhlasujem, že cenová ponuka spĺňa požiadavky verejného obstarávateľa uvedené vo výzve na
predloženie cenovej ponuky a obsahuje všetky náklady súvisiace s predmetom zákazky.

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
Údržba zelene školských areálov
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
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