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VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY 

na zákazku s nízkou hodnotou 
 

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:  

 
„Zabezpečenie služieb strediska environmentálnej výchovy mestskej časti    

Bratislava - Ružinov“ 
 

 
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: Mgr. Lucia Jarová 
Telefón: +421 2 48 284 343 
e-mail : lucia.jarova@ruzinov.sk 

 
 
2) Názov predmetu zákazky: 

   Zabezpečenie služieb strediska environmentálnej výchovy mestskej časti Bratislava – 
Ružinov 

 
3) Opis predmetu zákazky a jeho rozsah:  

Predmetom zákazky je príprava a realizácia tvorivých dielní vo vybraných základných 
školách Mestskej časti Bratislava-Ružinov, vychádzky pre žiakov základných škôl.  
Organizácia environmentálnych informačných kampaní pre verejnosť a organizácia 
výchovných podujatí s environmentálnym zameraním. 
Predpokladaný mesačný rozsah: 20 h organizačná činnosť, 40 h realizácia akcií. 
Materiálne zabezpečenie (výtvarné pomôcky, príprava a tlač materiálov....) 
Podrobný opis predmetu zákazky: 
Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v prílohe č. 1 tejto výzvy „Podrobný opis 
predmetu zákazky a jeho rozsah“. 
Spoločný slovník obstarávania (CPV kód): 
80540000-1 Environmentálne školenia 
80522000-9 Školiace semináre 
79951000-5 Organizovanie seminárov 
39162200-7 Učebné pomôcky a zariadenia 
 

4) Miesto a termín dodania: 
Mestská časť Bratislava – Ružinov, Mierová 21, 827 05 Bratislava a základné školy, 
ktorých zriaďovateľom je Mestská časť Bratislava-Ružinov. 
 
Termín dodania  september 2019 – december 2020 

 
5) Predpokladaná hodnota zákazky: 

Do 17 750,- EUR bez DPH, t.j. do 21 300,- EUR s DPH 
 

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. 
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8) Možnosť predloženia variantných riešení: 

Verejný obstarávateľ neumožňuje uchádzačom predložiť variantné riešenia. 
 
9) Podmienky účasti – požadované doklady na preukázanie osobného postavenia 

a technickej alebo odbornej spôsobilosti: 
9.1 Uchádzač preukáže, že je oprávnený poskytovať službu, ktorá je predmetom zákazky 
predložením výpisu z obchodného registra, živnostenského listu a pod. 
9.2 Uchádzač predloží údaje o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácii 
osôb určených na plnenie predmetu zákazky. Uchádzač preukáže, že ním navrhovaná 
osoba na plnenie predmetu zmluvy má vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa. 
Uvedenú skutočnosť preukáže dokladom o najvyššom dosiahnutom vzdelaní. Uchádzač 
tiež preukáže, že ním navrhovaná osoba má min. 7 rokov praxe v organizovaní výchovno 
– vzdelávacích podujatí (tvorivé dielne, výstavy, semináre a pod.) rovnakých alebo 
podobných ako je predmet zákazky. Uvedenú skutočnosť preukáže zoznamom 
praktických skúseností s uvedením predmetu plnenia, dĺžky poskytovaného plnenia, 
osoby odberateľa a kontaktnej osoby, u ktorej si je možné uvedené údaje overiť. 
9.3 Zoznam poskytnutých služieb za predchádzajúce 3 roky od vyhlásenia tohto  
verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov, dokladom je 
referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľa alebo obstarávateľ podľa tohto 
zákona, ktorých predmet plnenia bol rovnaký alebo podobný ako je predmet tejto 
zákazky. Uchádzač preukáže, že aspoň jedna z poskytnutých služieb bola v hodnote                
10 000 EUR bez DPH.  

 
10) Podmienky predkladania ponuky a spôsob určenia ceny: 

  poštou alebo osobne do podateľne na adresu uvedenú v bode 1)  

 

10.1 Ponuky, návrhy a ďalšie doklady a dokumenty vo verejnom obstarávaní sa 
predkladajú v štátnom jazyku (t.j. v slovenskom jazyku). Ak je doklad alebo 
dokument vyhotovený v cudzom jazyku, predkladá sa spolu s jeho úradným 
prekladom do štátneho jazyka; to neplatí pre ponuky, návrhy, doklady a 
dokumenty vyhotovené v českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, 
rozhodujúci je úradný preklad do štátneho jazyka. 

10.2 Uchádzač predloží ponuku poštou alebo osobne na poštovú adresu v bode 1) 
10.3 V predmete na obálku je potrebné uviesť: 

obchodné meno uchádzača a heslo:  SÚŤAŽ - NEOTVÁRAŤ „SEV“. 

 

11) Lehota na predkladanie cenových ponúk: 23. 07. 2019 do 09:00 hod. 

 

12) Lehota viazanosti ponúk je stanovená do 31. 08. 2019 
 

13) Otváranie a vyhodnocovanie ponúk: 
13.1 Otváranie ponúk sa uskutoční dňa 23. 07. 2019 o 10:00 hod. v miestnosti A112 na 

adrese uvedenej v bode 1) tejto výzvy. Verejný obstarávateľ umožní účasť na 
otváraní ponúk všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na 
predkladanie ponúk. Komisia zverejní obchodné mená, sídla alebo miesta 
podnikania všetkých uchádzačov a ich návrhy na plnenie kritérií. Na otváraní 
ponúk môže byt uchádzač zastúpený štatutárnym orgánom alebo členom 
štatutárneho orgánu uchádzača, alebo osobou splnomocnenou uchádzačom na 
zastupovanie. 

13.2 Ak hodnotiteľ identifikuje nezrovnalosti alebo nejasnosti v informáciách alebo 
dôkazoch, ktoré uchádzač poskytol, požiada o vysvetlenie ponuky. Uchádzač musí 
písomné vysvetlenie ponuky na základe požiadavky hodnotiteľa doručiť verejnému 
obstarávateľovi. 

13.3 Ak bude uchádzač alebo ponuka uchádzača z verejného obstarávania vylúčená, 
uchádzačovi bude oznámené vylúčenie. 
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13.4 Verejný obstarávateľ 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. 

13.5 Verejný obstarávateľ požiada uchádzača o vysvetlenie ponuky a ak je to potrebné 
aj o predloženie dôkazov. 

13.6 Verejný obstarávateľ bezodkladne upovedomí uchádzača, že bol vylúčený s 
uvedením dôvodu.  

13.7 Úspešnému uchádzačovi bude 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. 

 
14) Jazyk ponuky: 

Ponuky, návrhy a ďalšie doklady a dokumenty vo verejnom obstarávaní sa predkladajú v 
štátnom jazyku. Ak je doklad alebo dokument vyhotovený v cudzom jazyku, predkladá sa 
spolu s jeho úradným prekladom do štátneho jazyka; to neplatí pre ponuky, návrhy, 
doklady a dokumenty vyhotovené v českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, 
rozhodujúci je úradný preklad do štátneho jazyka.  

 
15) Mena a ceny uvádzané v ponuke: 

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

15.2 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.  

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

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

15.5 Ak je uchádzač platiteľom dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“), navrhovanú 
ponuková cenu uvedie v zložení:  
- jednotková cena bez DPH  
- sadzba DPH a výška DPH  
- jednotková cena vrátane DPH. 

15.6 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.  

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

15.8  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. 

15.9 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. 

 
16) Obsah ponuky 

Ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať tieto doklady: 
16.1 Doklady požadované v bode 9) Podmienky účasti 
16.2 Vyplnenú a osobou oprávnenou konať za uchádzača podpísanú prílohu č. 2 

„Návrh na plnenie kritérií“ 
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17) Kritériá na vyhodnotenie ponúk: 

Najnižší súčet jednotkových cien uvedený v bode 5 prílohy č. 2. Návrh na plnenie kritérií 
v EUR vrátane DPH. 
 

18) Elektronická aukcia: 
Nie 

 
19) Podmienky financovania: 

Zákazka bude financovaná z rozpočtu MČ. Úspešnému uchádzačovi sa neposkytne 
preddavok/záloha. Splatnosť faktúry je 30 kalendárnych dní odo dňa jej doručenia. 
Ostatné podmienky a požiadavky verejného obstarávateľa sú uvedené v prílohách tejto 
výzvy. 

 
20) Navrhnutý spôsob vzniku záväzku: 

Čiastkové objednávky budú priebežne vystavované od septembra 2019 do decembra 
2020. 

 
21) 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 

  

 
 
 
 

Dátum: 15. 07. 2019 
                                                                               ......................................................       

  Ing. Martin Chren 
         starosta 

v zast. Mgr. Pavol Balžanka 
      prednosta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prílohy: 
1) Podrobný opis predmetu zákazky a jeho rozsahu 
2) Návrh na plnenie kritérií 
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Príloha č. 1 

Podrobný opis predmetu zákazky a jeho rozsah 
 
1. Príprava tvorivých dielní (zážitkové vzdelávanie) v rozsahu 2 vyučovacie 
hodiny a realizácia podľa záujmu škôl (predpoklad do 30 hod. mesačne): 
Témy: 

1. Čistota verejného priestranstva a separovaný zber odpadu 

2. Hľadanie rovnováhy medzi uspokojovaním ľudských potrieb a ochranou 

prírody 

3. Ružinov – miesto kde žijem 

4. Chovanie psíkov a s tým spojená zodpovednosť ich majiteľov 

5. Význam vody pre človeka a ochrana vodných tokov pred znečistením 

6. Štyri ročné obdobia – rytmus a harmónia v prírode 

7. Les – jeho význam pre človeka i zvieratá, faktory, ktoré ho ohrozujú 

8. Výroba artefaktov z odpadového materiálu, maľovanie pôdnymi farbami 

9. Zeleň v Ružinove – poznávanie pôvodných drevín lužného lesa 
a nepôvodných drevín na území mestskej časti 

10. Sebapoznávanie a sebavedomie ako základný predpoklad pre ohľaduplné 
správanie k životnému prostrediu 

11. Holuby v meste – spolužitie  holubov a ľudí v mestskom prostredí, funkcia 
holubov v  minulosti  

12. Včely v meste - prečo závisí život na zemi od včiel, ako môžu včely 
obohatiť mestské prostredie 

13. Klimatické zmeny a životné prostredie – forma rovesníckeho vzdelávania 
 
2. Turistické vychádzky - s odborným výkladom  (4 x v priebehu školského roka 
2019- 2020) 
 
Napr.: Biskupické lužné lesy,  Devínska Kobyla, Sandberg, Vodné vtáctvo na Dunaji, 
Lužné lesy / petržalské, biskupické/, Jurský Šúr – jelšový prales, Niva Moravy a iné. 
Predmetom plnenia nie je zabezpečenie dopravy účastníkov vychádzky. 
 
 
3. Príprava a realizácia REF 2019 – 14. a REF 2020 – 15. ročník súťaže 
Ružinovská ekologická fotografia (predpoklad cca 70 účastníkov/ročník) 
Téma:  životné prostredie v Bratislave a jej okolí, súčasná podoba mesta a jeho 
okolia, premeny, ktorými prechádza vzťah obyvateľov k verejnému priestoru. 
Pozostáva z: grafické práce (pozvánka, diplom, katalóg, etikety), pasportovanie 
fotografií, inštalácia a likvidácia výstavy, doprava panelov v rámci BA, reprografia 
elektronickej fotografie, tlač katalógu, pozvánok, organizačná réžia. 
         
 
4. Príprava a realizácia environmentálnych informačných kampaní: 
Svetový deň Zeme -  environmentálna kampaň pre verejnosť, tvorba informačných 
letákov 
         
 
 
 



 

MESTSKÁ  ČASŤ  BRATISLAVA -  RUŽINOV  
 
 

 

 
 
Príloha č. 2 

 
Návrh na plnenie kritérií 

 
 
 

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

 
 
Názov predmetu zákazky: „Zabezpečenie služieb strediska environmentálnej výchovy 
mestskej časti Bratislava - Ružinov“ 
 

 

 

Obchodné meno uchádzača: ............................................................ 
 
adresa alebo sídlo uchádzača:............................................................ 
 
 
 

1. Tvorivé dielne     

Názov Jednotka Cena bez DPH Výška DPH Cena s DPH 

Organizačná činnosť hod.       

Realizačná činnosť hod.       

Materiálne zabezpečenie paušál mesiac       

 
     

2. Vychádzky     

Názov Jednotka Cena bez DPH Výška DPH Cena s DPH 

Organizačná činnosť hod.       

Realizačná činnosť hod.       

 
     

3. Ružinovská ekologická fotografia   

Názov Jednotka Cena bez DPH Výška DPH Cena s DPH 

REF 2019 celá realizácia       

REF 2020 celá realizácia    

 
     

4. Environmentálne informačné kampane   

Názov Jednotka Cena bez DPH Výška DPH Cena s DPH 

Organizačná činnosť hod.       
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Realizačná činnosť hod.       

 
 
 
5. Súčet jednotkových cien   

  Cena bez DPH Výška DPH Cena s DPH 

Súčet jednotkových 
cien*        

 
 
 
 
 
    

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

Podpis štatutárneho zástupcu uchádzača, pečiatka 
 
*súčet jednotkových cien je tvorený súčtom všetkých položiek jednotkových cien uvedených v bodoch 
1 až 4 v predpísanej štruktúre 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


