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VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY 
 

podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon) na : 

 
„Stavebná úprava jestvujúcich chodníkov na bezbariérové“ 

 
 

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 
Kontaktná osoba: Ing. Ľubomir Holik,  
Telefón: +421 2 48 284 280, 48 284 405 
e-mail : lubomir.holik@ruzinov.sk,  
 

 
2) Typ zmluvy: 

       Objednávka  
 

3) Miesto a termín dodania: 
Mestská časť Bratislava – Ružinov. 
Termín dodania november 2013 

 
4) Predmet zákazky: 
Predmetom zákazky je stavebná úprava jestvujúcich chodníkov na bezbariérové  
4.1. Podrobný opis predmetu zákazky a jeho rozsah:  

- Vybúranie obrubníka 
- Rezanie asfaltového krytu a betónového podkladu 
- Odstránenie živičného krytu s naložením a odvozom 
- Odstránenie betónového podkladu s naložením a odvozom 
- Likvidácia vybúraných hmôt - asfalt 
- Likvidácia vybúraných hmôt - betón 
- Dodávka a uloženie sklopeného obrubníka do betónového lôžka 
- Dodávka a uloženie záhonových obrubníkov do betónového lôžka 
- Dodávka a doplnenie a zhutnenie podsypu zo štrkopiesku alebo štrkodrvy 
- Dodávka a pokládka cementobetónového podkladu min. hr. 100 mm 
- Dodávka a pokládka lôžka z kameniva frakcie 4-8 mm 
- Dodávka a pokládka zámkovej betónovej dlažby (červená) hr. 60 mm 

 
Realizácia bude na určených miestach, kde maximálny povolený sklon z hľadiska použitia 
telesa postihnutých osôb na vozíčku je 1:12 t. j. 8.33%, z čoho vyplynú rozmery úpravy. 
 
5)  Podmienky účasti – požadované doklady odbornej spôsobilosti:  

Uchádzač preukáže, že je oprávnený vykonávať práce predložením  výpisu 
z obchodného registra, živnostenského listu.  
   

6) Hodnota zákazky bez DPH: 
Do 29 000-€ (34 800,- € s DPH) 

 
7) Možnosť rozdelenie cenovej ponuky: 

Cenovú ponuku nie je možné rozdeliť. Uchádzač musí predložiť ponuku na 1 m2 stavebnej 
úpravy chodníka. 

 
8) Variantné riešenie: 

Variantné riešenia sa nepripúšťajú 
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 9)Lehota na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky: 

Od 14.10.2013 do 30.11.2013  a v zmysle bodu 3 tejto výzvy. 
 

10) Lehota na predkladanie cenových ponúk: 
Do 8.10.2013  do 09:00 hod. 
Ponuku s vyplnenými prílohou č. 1 je potrebné doručiť  v uzavretej obálke s označením 
„Cenová ponuka – Stavebná úprava jestvujúcich chodníkov na bezbariérové“  
NEOTVÁRAŤ  do podateľne na adresu: 
Mestská časť Bratislava – Ružinov 

      Ing. Ľubomír Holík  
      Mierová 21,827 05 Bratislava 

Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku. 
Cenová  ponuka  bude  obsahovať  cenu v EUR bez DPH, výška DPH, cena s DPH. Ak 
uchádzač nie je platca DPH túto skutočnosť výrazne vyznačí. 
Cena musí obsahovať všetky náklady spojené s celkovou stavebnou úpravou chodníka. 

 
11) Zdroj finančných prostriedkov a podmienky financovania 

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

 
12)Kritéria na hodnotenie ponúk 
     Najnižšia cena  v EUR vrátane DPH za m2 stavebnej úpravy chodníka. 

Ponuky budú komisionálne vyhodnotené a na základe vyhodnotenia budú uchádzači 

vyzvaní k predloženiu nových cenových ponúk v elektronickej aukcii.   
 
 
13)Ďalšie informácie: 

13.1. Otváranie obálok s ponukami  sa z dôvodu uskutočnenia elektronickej aukcie 
uskutoční bez prítomnosti uchádzačov 

13.2 Po úplnom vyhodnotení ponúk bude zákazka pokračovať  elektronickou aukciou. 

13.3 Na účasť v elektronickej aukcii budú vyzvaní (súčasťou bude predložený postup 
elektronickej aukcie) všetci uchádzači, ktorí splnili požiadavky verejného obstarávateľa 
na predmet zákazky a ktorých ponuky boli vyhodnotené. 
 
13.4 Verejný obstarávateľ úspešnému uchádzačovi oznámi, že jeho ponuku prijíma. 
Objednávky vystaví verejný obstarávateľ  uchádzačovi ktorý ponúkne v elektronickej 
aukcii najnižšiu cenu.  
 

13.5 Verejný obstarávateľ ostatným uchádzačom oznámi, že neuspeli s uvedením 
dôvodu a identifikáciu úspešného uchádzača (pozn. uchádzač si môže vytlačiť záverečný 
protokol v aukčnej sieni). 

  
13.6 Lehota viazanosti je do 30.10.2013 
 
Ďalšie informácie poskytne kontaktná osoba uvedená v bode 1. tejto výzvy. 
   
Príloha: 
Č. 1  Návrh na plnenie kritérií 
 

 
 

    Dušan Pekár  
         starosta 
 



 
 
 
Príloha č . 1 

Návrh na plnenie kritérií 
               
 
 

Verejný obstarávateľ: 
Mestská časť Bratislava - Ružinov 
Mierová ul.21 
827 05 Bratislava 

Názov predmetu zákazky: „Stavebná úprava jestvujúcich chodníkov na bezbariérové“ 
. 

              Obchodné meno, adresa alebo sídlo uchádzača: 
 
 
 
 

 
Informácie o zodpovednej osobe pre realizáciu elektronickej aukcie:  
meno a priezvisko osoby:  
e-mailová  adresa : 
telefonický kontakt: 
 
Návrh na plnenie kritérií: 
 
 
 
 

 1 Vybúranie obrubníka 

2 Rezanie asfaltového krytu a betónového podkladu 

3 Odstránenie živičného krytu s naložením a odvozom 

4 Odstránenie betónového podkladu s naložením a odvozom 

5 Likvidácia vybúraných hmôt - asfalt 

6 Likvidácia vybúraných hmôt - betón 
 

7 Dodávka a uloženie sklopeného obrubníka do betónového lôžka 
 

8 Dodávka a uloženie záhonových obrubníkov do betónového lôžka 
 

9 Dodávka a doplnenie a zhutnenie podsypu zo štrkopiesku alebo 
štrkodrvy 
 

10 Dodávka a pokládka cementobetónového podkladu min. hr. 100 mm 
 

11 Dodávka a pokládka lôžka z kameniva frakcie 4-8 mm 
 

12 Dodávka a pokládka zámkovej betónovej dlažby (červená) hr. 60 
mm 
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Cena celkom za m2 v € bez DPH 

  

Výška DPH v €  
Cena celkom za m2 v € s DPH 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
V...................................... dňa................... 
     
                                                   
                                                          ................................................................................... 

Podpis štatutárneho zástupcu uchádzača, 
pečiatka 

 


