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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 uskutočnenie stavebných prác 

 

 

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: Oprava oplotenia MŠ Novohorská 1 

 

CPV kód:  45000000-7 - Stavebné práce 

45342000-6 - Montáž oplotenia 

34928200-0 - Ploty 

 

3.  Predpokladaná hodnota zákazky: 18 500,00 EUR bez DPH (22 200,00 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 faktúry s lehotou splatnosti 30 dní odo dňa jej 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. Prílohou 

faktúry bude doklad preukazujúci odovzdanie predmetu zákazky riadne a včas v zmysle 

požiadaviek verejného obstarávateľa podpísaný zodpovednými osobami verejného obstarávateľa a 

zhotoviteľom.  

 

5.  Opis predmetu zákazky:  

Predmetom zákazky je oprava oplotenia materskej školy Novohorská 1, MČ Bratislava-Rača, 

podľa zadania s výkazom výmer (príloha č.1 tejto výzvy).  

 

Rozsah prác: 

a) Oprava oplotenia od ul. Novohorská v dl. 36 m: 

1. vybúranie staticky narušeného oporného múrika a zriadenie nového muriva nosného z bet. 

tvárnic PRESPOR 300/400/150 s výplňou C16/20, 

2. demontáž oplotenia z dielcov vrátane stĺpikov v dl. 36 m a montáž nového oplotenia 

poplastované výšky 150 cm vrátane stĺpikov v rozpone 2,5 m. 

b) Oprava vstupu od ul. Sadmelijská: 
1. zriadenie chodníka zo zámkovej dlažby šedá hr. 6 cm rozmerov 20/10 cm vo výmere 10 

m2, 
2. betonáž schodiskových stupňov. 

c) Oprava existujúceho schodiska k pieskovisku: 

1. vybúranie narušených stupňov, betonáž stupňov a doplnenie zámkovej dlažby. 

d) Oprava oplotenia  od ul. Sadmelijská: 

1. oprava existujúcej vstupnej bránky, vrátane výmeny stĺpika a montáže, 

2. vyspravenie múrika oplotenia obojstranne, 

3. zámočnícka vysprávka polí oplotenia. 
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e) Vstupná brána a bránka na Novohorskej ul.: 

1. dodávka a montáž vstupnej brány rozm. 300/150 cm a bránky 80/150 cm vrátane stĺpikov. 

 

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, spracovanie 

ponuky a začatie prác súvisiacich s realizáciou predmetu zákazky. Výdavky spojené s touto 

prehliadkou idú na ťarchu záujemcov. Obhliadku miesta realizácie požadovaného predmetu 

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

u kontaktnej osoby verejného obstarávateľa: Ing. Štefan Borovský, 0918 905 758, 02/4911 2465, 

stefan.borovsky@raca.sk 

 
6. Miesto dodania predmetu zákazky:  

Názov:    Zdravotné stredisko, Hubeného 2497/2  

Kontaktné miesto:  Kubačova 21, 831 06 Bratislava  

Kontaktná osoba:  Ing. Štefan Borovský  

e-mail:    stefan.borovsky@raca.sk 

tel. č.:    0918 905 758, 02/4911 2465 

  

7.  Lehota na predkladanie ponúk: do 04.06.2020 do 12:00 hod. 

1. Cenovú ponuku (príloha č. 1 tejto výzvy) a doklady 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. Termín realizácie predmetu zákazky: 6 týždňov od účinnosti zmluvy  

 

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) pre požadovaný predmet zákazky a písm. f) zákona 

č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.  
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2. Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. f) uchádzač preukáže čestným 

vyhlásením podľa prílohy č. 2 tejto výzvy. 

3. § 34 ods. (1) písm. g) údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo odbornej kvalifikácií osôb 

určených na plnenie zmluvy alebo riadiacich zamestnancov zodpovedných za poskytnutie 

stavebných prác - uchádzač predloží doklad o odbornej spôsobilosti – stavbyvedúci podľa 

zákona č. 236/2000 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 138/1992 Zb. v znení zákona č. 

554/2001 o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení 

neskorších predpisov s odbornou spôsobilosťou na inžinierske stavby a predloží vyhlásenie, 

že bude k dispozícií v čase plnenia zmluvy. 

 

12. Typ zmluvy: Zmluva o dielo  

Návrh Zmluvy o dielo (príloha č. 3 tejto výzvy) 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 zhotoviteľ riadiť príslušnými 

ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatnými súvisiacimi všeobecne záväznými 

právnymi predpismi.  

 

 

V Bratislave, dňa 25.05.2020 

 


