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VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK 
 

pre zákazku 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: Mestská časť Bratislava - Ružinov 
Sídlo:   Mierová ul.21 
PSČ :   827 05 Bratislava 
Mesto/obec: Bratislava 
Štát : Slovenská republika 
IČO: 603 155 
Telefón: +421 2 48 28 4222 
Kontaktná osoba: Ing. Zdenek Císar 
e-mail: zdenek.cisar@ruzinov.sk 
 

2. Názov predmetu zákazky na dodanie tovaru:   

Úprava priestorov ( Archív Stavebného úradu ) 

3. Opis predmetu zákazky:  

    Viď Príloha č. 1  Výzvy 

4. Predpokladaná hodnota zákazky: 

do  10.000 EUR  bez  DPH, to je 12.000- EUR vrátane DPH 

5. Miesto a termín zhotovenia zákazky:  

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Ružinov, Mierová 21, 827 05 Bratislava 212, 
Termín dodania do 30.03. 2018 
Obhliadka priestorov  sa uskutoční dňa 15.02. 2018 

6. Rozsah predmetu zákazky:  
Verejný obstarávateľ vyžaduje predložiť ponuku na celý predmet zákazky.  

7. Rozdelenie predmetu zákazky:  

Verejný obstarávateľ neumožňuje rozdelenie predmetu zákazky na časti. 

8. Možnosť predloženia variantných riešení:  

Verejný obstarávateľ neumožňuje záujemcom predložiť variantné riešenia ponuky. 

9. Podmienky predkladania ponuky a spôsob určenia ceny: 
9.1 Ponuky sa predkladajú elektronicky prostredníctvom systému ERANET (webová      

adresa systému je https://ruzinov.eranet.sk/#/home ), kde autentifikovaný 
uchádzač vkladá ponuku k danej zákazke. 

9.2. Ponuky nie je možné predkladať po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk.  
9.3. Uchádzač pri zmene a odvolaní ponuky postupuje obdobne ako pri vložení prvotnej 

ponuky (kliknutím na tlačidlo Stiahnuť ponuku a predložením novej ponuky). 
 

mailto:zdenek.cisar@ruzinov.sk
https://ruzinov.eranet.sk/#/home
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10. Lehota na predkladanie ponúk je stanovená do 21.02. 2018, do 10.00 hod. 

11. Lehota viazanosti ponúk je stanovená do 30.03. 2018. 

12. Mena a ceny uvádzané v ponuke: 

12.1 Uchádzačom navrhovaná cena za dodanie požadovaného predmetu zákazky, 
uvedená v ponuke uchádzača, bude vyjadrená v eurách (EUR).  

12.2 Cena musí byť spracovaná v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „zákon o cenách“), ako aj zákonom č. 222/2004 Z. 
z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a ostatnými platnými 
predpismi.  

12.3 Všetky ceny požaduje verejný obstarávateľ uvádzať zaokrúhlené na 2 desatinné 
miesta, podľa matematických pravidiel. 

12.4 Ponuková cena na celý predmet obstarávania je daná súčinom jednotkovej ceny 
a množstva, podľa podmienok a požiadaviek verejného obstarávateľa.  

12.5 Ak je uchádzač platiteľom dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“), navrhovanú 
ponukovú cenu uvedie v zložení:  
- jednotková cena bez DPH  

- navrhovaná cena bez DPH  

- sadzba DPH a výška DPH  

- navrhovaná cena vrátane DPH. 

12.6 Je výhradnou povinnosťou uchádzača, aby si dôsledne preštudoval túto výzvu 
a jej prílohy a iné dokumenty poskytnuté verejným obstarávateľom, ktoré môžu 
akýmkoľvek spôsobom ovplyvniť cenu a charakter ponuky alebo dodanie tovaru, 
uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie služby. Navrhovaná cena musí 
byť stanovená podľa platných právnych predpisov. V prípade, že uchádzač bude 
úspešný, nebude akceptovaný žiadny nárok uchádzača na zmenu ponukovej ceny 
z dôvodu chýb a opomenutí jeho povinností. Cena musí obsahovať všetky náklady 
spojené s prácami na zákazke (zhotovenie, doprava, dodávka, demontáž, montáž 
a pod.)    

12.7 Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie ponukovú cenu celkom. Skutočnosť, že 
nie je platiteľom DPH, uvedie v ponuke. 

12.8  V prípade, ak sa uchádzač, ktorý nie je platiteľom DPH počas plnenia zmluvy 
stane platiteľom DPH, táto skutočnosť nie je dôvodom na zmenu dohodnutej ceny 
za predmet zákazky/zmluvy a cena sa nezvyšuje o príslušnú sadzbu DPH. 

12.9 Uchádzačovi nevznikne nárok na úhradu akýchkoľvek dodatočných nákladov, 
ktoré si nezapočítal do ceny za predmet zákazky. Všetky ceny predložené 
uchádzačom musia zohľadňovať primerané, preukázateľné náklady a primeraný 
zisk. 

 
13. Obsah ponuky: 

Ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať tieto doklady: 
 -     Uchádzač preukáže, že je oprávnený uskutočňovať práce predložením fotokópie 

výpisu obchodného  registra alebo živnostenského listu. 
- vyplnenú  prílohu č. 1 „Návrh na plnenie kritérií“ osobou oprávnenou konať za   

uchádzača, 
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14. Kritériá na vyhodnotenie ponúk: 
Kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia celková cena za predmet zákazky s 
DPH.  
Ponuky budú komisionálne vyhodnotené a na základe vyhodnotenia budú uchádzači 
vyzvaní k predloženiu nových cenových ponúk v elektronickej aukcii. 
 

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ponuku, ktorej celková cena za 
dodanie predmetu zákazky prevyšuje predpokladanú hodnotu zákazky. 
 

15. Elektronická aukcia:   

 Áno 

16. Podmienky financovania:   

Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtových prostriedkov obstarávateľa         
formou bezhotovostného platobného styku. Lehota splatnosti faktúry je 30 dní odo dňa 
jej doručenia. Verejný obstarávateľ zálohu neposkytuje. 

 
17. Navrhnutý spôsob vzniku záväzku: 

Objednávka. 
 

18. Otváranie a vyhodnocovanie ponúk z prieskumu trhu 
19.1. Ak hodnotiteľ identifikuje nezrovnalosti alebo nejasnosti v informáciách alebo 

dôkazoch, ktoré uchádzač poskytol, prostredníctvom komunikačného rozhrania 
systému ERANET požiada o vysvetlenie ponuky. Uchádzač musí písomné 
vysvetlenie ponuky na základe požiadavky hodnotiteľa doručiť verejnému 
obstarávateľovi prostredníctvom určenej komunikácie v systému ERANET. 

19.2. Ak bude uchádzač alebo ponuka uchádzača z verejného obstarávania vylúčená, 
uchádzačovi bude prostredníctvom komunikačného rozhrania systému ERANET 
oznámené vylúčenie. 

19.3. Verejný obstarávateľ prostredníctvom komunikačného rozhrania systému ERANET 
požiada uchádzača o vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov, ak z 
predložených dokladov nemožno posúdiť ich platnosť alebo splnenie podmienky 
účasti. Uchádzač doručí vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov 
verejnému obstarávateľovi taktiež cez komunikačné rozhranie systému ERANET. 

19.4. Verejný obstarávateľ prostredníctvom komunikačného rozhrania systému ERANET 
požiada uchádzača o vysvetlenie ponuky a ak je to potrebné aj o predloženie 
dôkazov. 

19.5. Verejný obstarávateľ bezodkladne prostredníctvom komunikačného rozhrania 
systému ERANET upovedomí uchádzača, že bol vylúčený s uvedením dôvodu.  

19.6. Úspešnému uchádzačovi bude prostredníctvom komunikačného rozhrania systému 
ERANET bezodkladne zaslané oznámenie, že jeho ponuku prijíma a neúspešným 
uchádzačom jednotlivo zaslané oznámenie, že ich ponuka neuspela s uvedením 
dôvodov, pre ktoré ich ponuka nebola prijatá. 

19.7. Otváranie ponúk sa uskutoční dňa 21.02.2018 o 10:10 hod. 
 

19. Dôvody pre zrušenie použitého postupu zadávania zákazky 
Verejný obstarávateľ môže zrušiť použitý postup zadávania zákazky z nasledovných 
dôvodov:  
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- nebude predložená ani jedna ponuka,  

- ani jeden uchádzač nesplní podmienky účasti,  

- ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať určeným minimálnym 
požiadavkám vo výzve na predkladanie ponúk,  

- ak ponuky presiahnu rozpočet verejného obstarávateľa, 

- ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo toto verejné obstarávanie. 
 
Dátum: 07.02.2018  

 
 
 

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

Dušan Pekár, v.r. 
     starosta 

Prílohy:  
Príloha č. 1 Návrh na plnenie kritérií  
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Príloha č. 1 
Návrh na plnenie kritérií 

 
              Verejný obstarávateľ: 

Mestská časť Bratislava - Ružinov 
Mierová ul.21 
827 05 Bratislava 

 
Názov predmetu zákazky: 

Prenájom 2 kopírovacích strojov 

Údaje o uchádzačovi: 
Obchodné meno: 
adresa alebo sídlo uchádzača: 
IČO: 
Meno štatutárneho zástupcu: 
Informácie o zodpovednej osobe pre realizáciu elektronickej aukcie:  
meno a priezvisko osoby:  
e-mailová  adresa :.....................................  telefonický kontakt:................ 

 
Cena v €: 

           
Úprava 
priestorov ( 
Archív 
Stavebného 
úradu )         

         

Zadávateľ:     Zhotoviteľ:   

Objednávateľ: Mestká časť Ružinov     
Názov 
spoločnosti       

Investor:  Miestny úrad Ružinov     Kontakt:       

Objekt: 
ARCHÍV Miestny úrad 
Ružinov     Adresa:       

  Mierová 21            

   827 05 Bratislava           

         

VEC: ROZPOČET        

         

1) Predsieň:        

Č. pol. Popis položky Výmera J.C. Spolu 
1 vysprávka prasklín na stene 11 m2 0,00 € 0,00 € 

2 akrilovanie špár styk stena-strop   23,4 mb 0,00 € 0,00 € 

3 penetračný náter 45,9 m² 0,00 € 0,00 € 

4 Maľba stien – biela 3x 45,9 m2 0,00 € 0,00 € 
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5 Náter zárubní 1 KS 0,00 € 0,00 € 

6 zakrývanie podlahy vr. materiálu 1 súbor 0,00 € 0,00 € 

7 Naloženie + nosenie sute do 100m 1 súbor 0,00 € 0,00 € 

8 odvoz a likvidácia sute vr. poplatku za skládku 1 súbor 0,00 € 0,00 € 

        0,00 € 

         

         

2) Miestnosť č.1        

Č. pol. Popis položky Výmera J.C. Spolu 
1 vysprávka prasklín na stene 18 m2 0,00 € 0,00 € 

2 akrilovanie špár styk stena-strop   20,8 mb 0,00 € 0,00 € 

3 penetračný náter 79,8 m² 0,00 € 0,00 € 

4 Maľba stien a stropov – biela 3x 79,8 m2 0,00 € 0,00 € 

5 Náter zárubní 1 KS 0,00 € 0,00 € 

6 zakrývanie podlahy vr. materiálu 1 súbor 0,00 € 0,00 € 

7 Naloženie + nosenie sute do 100m 1 súbor 0,00 € 0,00 € 

8 odvoz a likvidácia sute vr. poplatku za skládku 1 súbor 0,00 € 0,00 € 

        0,00 € 

         

3) Miestnosť č.2        

Č. pol. Popis položky Výmera J.C. Spolu 
1 vysprávka prasklín na stene 22 m2 0,00 € 0,00 € 

2 akrilovanie špár styk stena-strop   20,8 mb 0,00 € 0,00 € 

3 penetračný náter 85,5 m² 0,00 € 0,00 € 

4 Maľba stien a stropov – biela 3x 85,5 m2 0,00 € 0,00 € 

5 Náter zárubní 1 KS 0,00 € 0,00 € 

6 zakrývanie podlahy vr. materiálu 1 súbor 0,00 € 0,00 € 

7 Náter radiátor 1 súbor 0,00 € 0,00 € 

8 Naloženie + nosenie sute do 100m 1 súbor 0,00 € 0,00 € 

9 odvoz a likvidácia sute vr. poplatku za skládku 1 súbor 0,00 € 0,00 € 

        0,00 € 

         

4) Miestnosť WC        

Č. pol. Popis položky Výmera J.C. Spolu 
1 vysprávka prasklín na stene 2 m2 0,00 € 0,00 € 

2 penetračný náter 16,4 m² 0,00 € 0,00 € 

3 Maľba stien a stropov – biela 3x 16,4 m2 0,00 € 0,00 € 

4 Náter zárubní 1 KS 0,00 € 0,00 € 

5 zakrývanie podlahy vr. materiálu 1 súbor 0,00 € 0,00 € 
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6 Naloženie + nosenie sute do 100m 1 súbor 0,00 € 0,00 € 

7 odvoz a likvidácia sute vr. poplatku za skládku 1 súbor 0,00 € 0,00 € 

        0,00 € 

5) Miestnosť č.3        

Č. pol. Popis položky Výmera J.C. Spolu 
1 vysprávka prasklín na stene 22 m2 0,00 € 0,00 € 

2 penetračný náter 125,3 m² 0,00 € 0,00 € 

3 Maľba stien a stropov – biela 3x 125,3 m2 0,00 € 0,00 € 

4 Náter zárubní 1 KS 0,00 € 0,00 € 

5 Náter ocelových okien s prípravou podkladu 2 súbor 0,00 € 0,00 € 

6 Osekanie omietok 4 m2 0,00 € 0,00 € 

7 hydroizolácia steny vr.izolácie 4 m2 0,00 € 0,00 € 

8 Montáž sanačnej omietky 4 m2 0,00 € 0,00 € 

9 Vybúranie cestných obrubníkov 6,5 mb 0,00 € 0,00 € 

10 Vybúranie asfaltu 26 m2 0,00 € 0,00 € 

11 Naloženie + nosenie sute do 100m na kontajner 1 súbor 0,00 € 0,00 € 

12 odvoz a likvidácia sute vr. poplatku za skládku 1 súbor 0,00 € 0,00 € 

13 Vybúranie podkladného betónu hr.do 15cm 26 m2 0,00 € 0,00 € 

14 Naloženie + nosenie sute do 100m na kontajner 1 súbor 0,00 € 0,00 € 

15 odvoz a likvidácia sute vr. poplatku za skládku 2 súbor 0,00 € 0,00 € 

16 Podklad z betónu hr. Do 10cm 26 m2 0,00 € 0,00 € 

17 Penetračný náter adhéznym mostíkom 84,5 m2 0,00 € 0,00 € 

18 Montáž nivelačky 84,5 m2 0,00 € 0,00 € 

19 Montáž PVC 84,5 m2 0,00 € 0,00 € 

20 Prerobenie elektrorozvodov 1 súbor 0,00 € 0,00 € 

21 Montáž svietidiel 10 KS 0,00 € 0,00 € 

22 Dodávka svietidiel 10 KS 0,00 € 0,00 € 

        0,00 € 

         

 Rekapitulácia:       

1) Predsieň             0,00 € 

2) Miestnosť č.1             0,00 € 

3) Miestnosť č.2             0,00 € 

4) Miestnosť WC             0,00 € 

5) Miestnosť č.3       0,00 € 

  Spolu bez DPH           0,00 € 

  DPH 20%           0,00 € 

  CELKOVÉ NÁKLADY         0,00 € 

 

 



 

MESTSKÁ  ČASŤ BRATISLAVA-RUŽINOV  
 

 

 

 

8 

 

 

 

 
 
V...................................... dňa................... 
                                                                                                                                                                            
                                                                                                                           
                                                              Podpis štatutárneho zástupcu uchádzača, pečiatka 


