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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 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: Dopravné značenie 

 

CPV kód:  45233221-4 Natieračské práce povrchu vozoviek 

   34992200-9 Dopravné značky 

45233290-8 Inštalácia dopravných značiek 

 

3.   Predpokladaná hodnota zákazky: 20 000,00 EUR bez DPH (24 000,00 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 dodávateľovi na základe faktúr s lehotou splatnosti 30 dní odo dňa ich doručenia. 

Faktúra vystavená dodávateľom musí spĺňať náležitosti podľa všeobecne záväzných právnych 

predpisov platných v Slovenskej republike. V opačnom prípade je verejný obstarávateľ 

oprávnený faktúru dodávateľovi 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 obstarávania je dodávka a montáž zvislého a vodorovného dopravného značenia 

a zapožičanie dočasného dopravného značenia (dopravné značky z materiálu ZN plech so 

zahnutým lisovaným okrajom) podľa priloženého výkazu prác a materiálov (prílohy č. 1 tejto 

výzvy) pre mestskú časť Bratislava-Rača. 

 
6.  Miesto realizácie predmetu zákazky:  

Názov:    Mestská časť Bratislava-Rača  

Kontaktné miesto:  Kubačova 21, 831 06 Bratislava  

Kontaktná osoba:  Ivan Drgoň  

e-mail:    ivan.drgon@raca.sk  

tel. č.:    02/4911 2488 

 

7.  Lehota na predkladanie ponúk: do 21.04.2020 do 12:00 hod. 

1. 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 . 

2. Ponuka doručená po lehote na predkladanie ponúk nebude predmetom  vyhodnocovania 

a verejný obstarávateľ na ňu bude prihliadať ako keby nebola predložená.  

 

8.   Lehota realizácie predmetu zákazky: do 31.12.2020, resp. do vyčerpania finančných 
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prostriedkov verejného obstarávateľa  

 

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 

osobného postavenia: § 32 ods. 1 písm. e) a f) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom 

obstarávaní.  

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

vyhlásením podľa prílohy č. 2 tejto výzvy. 

 

12.  Typ zmluvy: Objednávka 

Realizácia predmetu zákazky bude vykonávaná priebežne podľa objednávok a jednotlivých 

špecifikácií zadávaných kontaktnou osobou verejného obstarávateľa.  

 

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:  

Úspešnému uchádzačovi bude odoslané oznámenie o prijatí jeho ponuky.  

 

15.  Doplňujúce informácie:  

1. Uchádzač predloží ponuku na celý predmet zákazky.  
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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 15.04.2020 
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Príloha č. 1 

                                                                                          Cenová ponuka – Návrh na plnenie kritérií 

 

 

Názov zákazky: Dopravné značenie 
 

 

Identifikačné údaje 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

Tel.:   .............................................................. 

 

E-mail:   .............................................................. 

 

 

Výkaz materiálu a prác 

P.č. Položka MJ Množstvo JC 

Cena celkom 

v EUR  

bez DPH 

DPH 

Cena celkom 

v EUR  

s DPH 

1. Rúra, priemer 60 mm bm 120         

2. 
Krytka na stĺpik plastová, priemer 60 

mm 
ks 30         

3. 
Upínacia svorka Zn, priemer 60 mm 

(objímka) 
ks 200         

4. 
Upínacia svorka VO (objímka 

Bandimex) 
ks 50         

5. Bandimex páska bm 50         

6. Bandimex spona ks 50         

7. Hliníková pätka ks 10         

8. Gumový podstavec veľký 28 kg ks 2         

9. 
Dopravné zrkadlo (600-400) (vrátane 

nosiča a montáže) 
ks 3         

10. 
Dopravné zrkadlo (800-600) (vrátane 

nosiča a montáže) 
ks 5         

11. 
Zvislé dopravné značky A1-A26, 

A31-A34, P1, P4-P7; rozmer 900 
ks 10         

12. 

Zvislé dopravné značky A1-A26, 

A31-A34, P1, P4-P7; rozmer 1250 s 

fluorescenčným zelenožltým 

podkladom 

ks 2         

13. 
Zvislé dopravné značky B1-B39, C1-

C19, P2, P10; rozmer 700 
ks 20         

14. 

Zvislé dopravné značky B1-B39, C1-

C19, P2, P10; rozmer 1000x1000 s 

fluorescenčným zelenožltým 

podkladom 

ks 2         

15. Zvislé dopravné značky P8, P9,P11, ks 30         
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IP1,IP2, IP3b-IP11, II1a-II17c, 

rozmer 500x500 

16. 

Zvislé dopravné značky P8, P9,P11, 

IP1,IP2, IP3b-IP11, II1a-II17c, 

rozmer 750x750 s fluorencenčným 

zelenožltým podkladom 

ks 8         

17. 
Zvislé dopravné značky IP 3a; rozmer 

900x200 
ks 2         

18. 
Zvislé dopravné značky IP12-IP19, 

IP20a, IP20B; rozmer 500x700 
ks 8         

19. 
Zvislé dopravné značky IP24a-IP27, 

IP30, rozmer 750x1000 
ks 10         

20. 
Zvislé dopravné značky IP24a-IP27, 

IP30, rozmer 1000x1500 
ks 4         

21. 
Zvislé dopravné značky IP28a, b; 

rozmer 1000x750 
ks 2         

22. 
Zvislé dopravné značky E1, E9-E12, 

E15, P12, P13, rozmer 500x500 
ks 8         

23. 
Zvislé dopravné značky P14, P15, 

E13; rozmer 500x700 
ks 5         

24. 
Zvislé dopravné značky E2-E8c, 

rozmer 500x150 
ks 6         

25. Zvislé dopravné značky Z2 a, b ks 5         

26. Zvislé dopravné značky Z3 a ks 5         

27. Zvislé dopravné značky Z3 b ks 5         

28. Zvislé dopravné značky Z4 a, b, c ks 10         

29. Dopravný kužeľ ks 5         

30. Osadenie stĺpika - betonáž ks 120         

31. Montáž dopravnej značky ks 150         

32. 
Oprava dopravnej značky: 

Vyrovnanie symbolu 
ks 5         

33. 
Oprava dopravnej značky: Otočenie 

symbolu 
ks 5         

34. 
Oprava dopravnej značky: 

Vyrovnanie stĺpika 
ks 5         

35. 
Oprava dopravnej značky: Výmena 

poškodenej objímky 
ks 5         

36. Demontáž dopravnej značky ks 70         

37. 
Zrušenie dopravnej značky - 

odstránenie - jeden stĺpik 
ks 50         

38. 
Prenájom dopravnej značky šírky < 

1000 mm 
ks/deň 50         

39. 
Prenájom dopravnej značky šírky > 

1000 mm 
ks/deň 10         

40. 
Prenájom dopravnej značky so 

žltozeleným podkladom 
ks/deň 10         

41. Prenájom smerových dosiek Z4 ks/deň 10         

42. Prenájom gumených podstavcov ks/deň 70         

43. Prenájom eko svetiel ks/deň 6         

44. 
Montáž dopravnej značky šírky < 

1000 mm 
ks 100         

45. Montáž dopravnej značky šírky > ks 10         
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1000 mm, dopravnej značky so 

žltozeleným podkladom 

46. Montáž smerových dosiek Z4 ks 20         

47. Montáž gumených podstavcov ks 50         

48. 
Demontáž dopravnej značky šírky < 

1000 mm 
ks 100         

49. 

Demontáž dopravnej značky šírky > 

1000 mm, dopravnej značky so 

žltozeleným podkladom 

ks 10         

50. Demontáž smerových dosiek Z4 ks 20         

51. 
Vodorovné značenie krytu striekané 

farbou: Biela farba - šírka 0,125 m 
bm 1000         

52. 
Vodorovné značenie krytu striekané 

farbou: Biela farba - šírka 0,25 m 
bm 50         

53. 
Vodorovné značenie krytu striekané 

farbou: Biela farba - Symbol 
m2 200         

54. 
Vodorovné značenie krytu striekané 

farbou: Žltá farba - šírka 0,125 m 
bm 250         

55. 
Vodorovné značenie krytu striekané 

farbou: Žltá farba - Symbol 
m2 20         

56. 
Vodorovné značenie krytu striekané 

farbou: Zelená farba - šírka 0,125 m 
bm 10         

57. 
Vodorovné značenie krytu striekané 

farbou: Zelená farba - Symbol 
m2 5         

58. 
Vodorovné značenie krytu striekané 

farbou: Modrá farba - šírka 0,125 m 
bm 10         

59. 
Odstránenie vodorovného značenia – 

zatretím 
m2 100         

60. 
Odstránenie vodorovného značenia – 

frézovaním 
m2 50         

61. Príplatok za reflexnú úpravu: 0,125 m bm 100         

62. Príplatok za reflexnú úpravu: 0,25 m bm 20         

63. Príplatok za reflexnú úpravu: Symbol m2 20         

64. Predznačenie čiar bm 400         

65. 

Zhotovenie vodorovného dopravného 

značenia z náterových hmôt hr. 2,5 - 3 

mm: Štruktúrovaný plast 

m2 50         

66. 

Zhotovenie vodorovného dopravného 

značenia z náterových hmôt hr. 2,5 - 3 

mm: Termoplast 

m2 50         

67. Vodiace pásy Z 8a bm 100         

68. 
Spomaľovací prah MP5, priebežný 

diel 
ks 50         

69. Spomaľovací prah MP5, koncový diel ks 30         

70. 
Kotva na spomaľovací prah, TSX 

10x160 
ks 300         

71. 
Montáž spomaľovacieho prahu, 

kotvením 
ks 110         

72. Odstránenie spomaľovacieho prahu ks 50         

73. 
Dopravný stĺpik, čierno-žltý, h1500, 

ф60 mm 
ks 50         

74. 
Dopravný stĺpik, čierno-žltý, h1500, 

ф100 mm 
ks 5         
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75. 
Dopravný stĺpik s guľou, čierno-žltý, 

h1500, ф76 mm 
ks 30         

76. Dopravný stĺpik sklopný ks 5         

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 

 

 

 

Dopravné značenie 

 

 

 

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 

 

 


