
 

  

  
                    Mestská časť Bratislava–Ružinov 

Mierová 21, 827 05 Bratislava 212 
 

 
VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY 

 
 

podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon) na : 

 
 

„Monitoring a management kvality vody Štrkoveckého jazera rok 2018 s overením 

výskytu druhu rastlín na dne jazera“ 
 
 
1) Identifikácia verejného obstarávateľa:  
Názov:  Mestská časť Bratislava–Ružinov  
Sídlo:    Mierová ul. 21 
PSČ :    827 05 Bratislava 212 
Mesto/obec:  Bratislava 
Štát :  Slovenská republika 
IČO:  603 155 
Kontaktná osoba:  RNDr. Lesia Richterová,  
Telefón:  +421 2 48 284 431, 0918 614 774 
e-mail :  lesia.richterova@ruzinov.sk  

 
 
2)  Spôsob uzatvorenia záväzku:  

Objednávka 
 
3)  Termín dodania: 
     Termín dodania: jún – september 2018. 
 

4) Predmet zákazky:  Predmetom zákazky je Monitoring a management kvality vody 
Štrkoveckého jazera rok 2018 s overením výskytu druhu rastlín na dne jazera.  

 
 
 

4.1 Podrobný opis predmetu zákazky:  
Špecifikácia predmetu zákazky: 

Monitoring a management kvality vody Štrkoveckého jazera bude pozostávať z týchto 
činností  v rozsahu júl až október : 

     - terénne merania – meranie vodivosti, teploty vody, pH, obsahu O2 - 4x, 
     - vzorkovanie pre rozbor základných fyzikálno–chemických  meraní  priamo   
       v teréne - 4x, vrátane  pozorovania priehľadnosti a 3 odberov  vzoriek pre skrátený 

fyzikálnochemický rozbor, biologický a bakteriologický rozbor,    
     - sled rastu vyšších vodných  rastlín pomocou sonaru a potápačským        overením  
        výskytu druhu rastlín v miestach na dne jazera.  
        Súčasťou dodávky je aj:   
     -  dokumentovanie  rozsahu prác, 

- priebežné hodnotenie managementu kvality vody, navrhovanie    managementových 
opatrení pre zachovanie udržateľného environmentálneho stavu jazera 

     - laboratórne rozbory, 
     - zhodnotenie skutkového stavu kvality vody a v prípade zhoršenia návrh opatrení  
        na jej zlepšenie 

- koordinácia prác a súhrnná záverečná správa,  
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 4.2   Číselný kód CPV:  

90733000-4 Služby súvisiace so znečistením vody 

90733100-5 Služby na monitorovanie a kontrolu znečistenia povrchových vôd 

90733200-6 Služby na sanáciu znečistených povrchových vôd 

90733300-7 Služby na ochranu pred znečistením povrchových vôd 

90733400-8 Služby na čistenie povrchových vôd 

 
 

 5)   Hodnota zákazky bez DPH: 
  4600  bez DPH, to je 5520- € vrátane DPH.  
 

 
6) Možnosť rozdelenie cenovej ponuky: 

Cenovú ponuku nie je možné rozdeliť. Uchádzač musí predložiť ponuku na dodanie celej 
zákazky, tak ako je uvedené v prílohe č. 1 „Návrh na plnenie kritérií“. 

 
7) Variantné riešenie: 

Variantné riešenia sa nepripúšťajú 
 

8) OBHLIADKA MIESTA DODANIA PREDMETU ZÁKAZKY 
Nie je potrebná 

 

9) Lehota na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky: 
Lehota na dodanie služieb bude spravidla od doručenia objednávky a v zmysle bodu 3 
tejto výzvy. 
 

10) Podmienky predkladania ponuky a spôsob určenia ceny: 
10.1 Ponuky sa predkladajú elektronicky prostredníctvom systému ERANET (webová 

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

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

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

 
11) Lehota na predkladanie ponúk je stanovená do:  22.06.2018 do 09:00 hod. 

 
12)    Lehota viazanosti ponúk je stanovená do 28. 09. 2018 

 
13) Mena a ceny uvádzané v ponuke: 

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

13.2 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. 

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

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

 13.5 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  

https://ruzinov.eranet.sk/#/home
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- sadzba DPH a výška DPH  

- navrhovaná cena vrátane DPH. 

13.6 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. 

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

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

13.9  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. 

 
14) Obsah ponuky: 

Ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať tieto doklady: 
       1. Uchádzač preukáže, že je oprávnený poskytovať službu predložením výpisu 

    z obchodného registra, živnostenského listu ( napr. expertízna a konzultačná činnosť v      
    oblasti životného prostredia a pod., 

      2. Zoznam poskytnutých služieb podobného charakteru ( min. 1) za 
predchádzajúce 3 rokov od vyhlásenia zákazky doplnený potvrdeniami o 
uspokojivom poskytnutí služieb s uvedením cien, miest a lehôt poskytnutia 
služieb a zhodnotenia poskytnutých služieb podľa obchodných podmienok. 

 
15) Kritériá na vyhodnotenie ponúk: 

Kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena  v EUR vrátane DPH za dodanie celej 
zákazky uvedená v prílohe č. 1 „Návrh na plnenie kritérií. Uchádzači, ktorí predložia 
ponuku a splnia podmienky účasti budú vyzvaní do elektronickej aukcie. 

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

16) Elektronická aukcia:   
Nie 
 

17) Podmienky financovania:   
Zákazka bude financovaná z rozpočtu Mestskej časti, úspešnému uchádzačovi sa 
neposkytne záloha. Splatnosť faktúry je 30 kalendárnych dní odo dňa jej doručenia. 
Ostatné podmienky a požiadavky verejného obstarávateľa sú uvedené v návrhu zmluvy. 

 
18) Navrhnutý spôsob vzniku záväzku: 

Objednávka 
 

19) Otváranie a vyhodnocovanie ponúk.  
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. 
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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 22. 06. 2018 o 09:10 hod. v miestnosti č. 211 na               
Mierovej ul. č. 21 v Bratislave. Verejný obstarávateľ umožňuje účasť na otváraní 
ponúk všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk. 

 

 
20) Dôvody pre zrušenie použitého postupu zadávania zákazky 
Verejný obstarávateľ môže zrušiť použitý postup zadávania zákazky z nasledovných 
dôvodov:  
-  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. 
 

   
Príloha: 
č. 1  Návrh na plnenie kritérií 
 

 
 
 
 
 
 

                                                                                            JUDr. Ing. Dušan Pekár, v.r.  
        starosta 
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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:  Monitoring a manažment kvality vody Štrkoveckého 
jazera rok 2018. 

 
                 

Obchodné meno uchádzača: ............................................................ 
 
adresa alebo sídlo uchádzača:............................................................ 
 
 
Návrh na plnenie kritérií: 
 

Cena bez DPH v €: 

Názov  mj Počet m.j. 

Jednotková 
Cena s DPH 

Celková cena 
s DPH 

Terénne merania Odbery   4  

  

Vzorkovanie pre fyz. 
–chem. rozbor hod.x 4  16 

 
       

 

Priebežné        hod. 28 

 
       

 

hodnotenie 
monitoringu        

       

Laboratórne rozbory odbery 4 

       

Súhrná záver. 
správa Hod. 10 

  

Spolu cena s DPH:   

   

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

                                                          podpis štatutárneho zástupcu uchádzača, pečiatky 
 
 
 
 
 
 


