
 

MESTSKÁ  ČASŤ  BRATISLAVA -  RUŽINOV  
 

 
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 

Kontaktná osoba:  Mgr. Beáta Šimorová,  JUDr. Andrea Korcová, tel.: 02/48 284 405  

e-mail : beata.simorova@ruzinov.sk; andrea.korcova@ruzinov.sk;  

vo veciach technických:  Ing. Čupková, tel.: 0911 704 622  

e-mail:  danica.cupkova@ruzinov.sk 

2. Názov predmetu zákazky: Dodávka a montáž žalúzii na okná južnej fasády budovy ZŠ 

Kulíškova 

3. Spoločný slovník obstarávania (CPV kód): 39515430-8 vodorovné žalúzie 

                                                                               45421145-2 montáž žalúzií 

4. Opis predmetu zákazky:  

Predmetom zákazky je dodávka a montáž vonkajších vodorovných žalúzií s manuálnym ovládaním 

na 60 ks vodorovne delených trojdielnych okien (210x125 mm) a interiérových žalúzií na 9 ks 

dvojkrídlových otváracích okien (125x100 mm) na južnej strane budovy. Presné zameranie okien 

je potrebné zrealizovať pri obhliadke. Vonkajšie žalúzie materiál hliník, šírka lamiel min 80 mm 

v tvare C, farba strieborná – výber na základe aktuálneho vzorkovníka. Interiérové žalúzie (125x50 

mm)  materiál hliník, šírka lamiel 25 mm, farba svetlá – výber na základe aktuálneho vzorkovníka. 

Súčasťou predmetu zákazky bude dodanie a montáž, zabezpečenie ochrany proti poškodeniu 

interiéru, odvoz odpadu, upratovacie práce. Práce budú realizované podľa harmonogramu 

odsúhlaseného vedením ZŠ.  

 

5. Predpokladaná hodnota zákazky: 

20 200 EUR bez DPH to je  24 240 EUR s DPH. 

5. Miesto a termín dodania a montáže: 

Základná škola Kulíškova 8, 821 08 Bratislava 

Termín dodania predmetu zákazky do 6 týždňov od objednávky.  

6. Rozsah predmetu zákazky:  

Verejný obstarávateľ vyžaduje predložiť ponuku na celý predmet zákazky.  

7. Podmienky predkladania ponuky: 

7.1  Požadujeme predloženie ponuky písomne elektronicky prostredníctvom systému ERANET 

dostupnom na URL adrese https://ruzinov.eranet.sk v súlade s požiadavkami v tejto 

výzve pričom každý uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku. Pre predloženie ponuky sa 

musí uchádzač zaregistrovať na adrese https://ruzinov.eranet.sk. Registrácia je pre 

uchádzačov bezplatná. 
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7.2  Ponuka musí byť predložená elektronicky. Ponuka musí byť vyhotovená a predložená v 

elektronickej podobe vo formáte, ktorá zabezpečí trvalé zachytenie jej obsah. 

7.3  Ponuka predkladaná elektronicky obsahuje len jednu časť – elektronickú obálku. 

7.4  Dokumenty a doklady, ktoré tvoria ponuku uchádzača a ktoré neboli pôvodne vyhotovené v 

elektronickej forme, ale v listinnej, sa prostredníctvom systému ERANET predkladajú 

zoskenované. 

7.5  Dokumenty a doklady, ktoré tvoria ponuku uchádzača a ktoré boli pôvodne vyhotovené v 

elektronickej forme sa prostredníctvom systému ERANET predkladajú v pôvodnej 

elektronickej podobe. 

7.6  Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo požiadať uchádzača o originálne vyhotovenie 

dokumentov a dokladov, ktoré predložil uchádzač vo svojej ponuke v zoskenovanej podobe v 

nasledujúcich prípadoch: uchádzač sa stane úspešným v tomto verejnom obstarávaní; verejný 

obstarávateľ bude mať pochybnosti o pravosti takto vyhotovených dokladov a dokumentov. 

7.7  Ponuky nie je možné predkladať po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk.  

7.8   Uchádzač pri zmene a odvolaní ponuky postupuje obdobne ako pri vložení prvotnej ponuky  

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

 

8.  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.  

 

9.  Lehota na predkladanie ponúk je stanovená do 17. 09. 2019 do 09.00 hod. 

 

10. Lehota viazanosti ponúk je stanovená do 30. 11. 2019 

 

11. Podmienky účasti: 

11.1  doklad o oprávnení dodávať tovar a realizovať práce, ktoré sú predmetom zákazky (Výpis 

z obchodného registra, Živnostenský list) 

11.2  vyplnená príloha č. 1 „Návrh na plnenie kritérií“, podpísaná osobou oprávnenou konať za 

uchádzača 

 

12. Obhliadka miesta dodania predmetu zákazky: 

Záujemcom sa odporúča vykonať obhliadku miesta, aby získali všetky informácie, ktoré budú 

potrebovať na prípravu a spracovanie ponuky. Výdavky spojené s obhliadkou miesta uskutočnenia 

stavebných prác idú na ťarchu záujemcu.  

Termín obhliadky je potrebné dohodnúť telefonicky na tel. č. 02/48284159, 0911 704 622 v 

termíne do 13. 09. 2019. 

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 

ponuková cenu uvedie v zložení:  

- navrhovaná cena bez DPH  

- 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 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. 

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. 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“. 

 

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ponuku, ktorej celková cena za dodanie 

predmetu zákazky prevyšuje predpokladanú hodnotu zákazky. 

 

15. Otváranie a vyhodnocovanie ponúk: 

15.1 Otváranie ponúk sa uskutoční dňa 17. 09. 2019 o 09:10 hod. v miestnosti č. 208 na adrese 

uvedenej v bode 1. 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. 

15.2 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. 

15.3 Ak bude uchádzač alebo ponuka uchádzača z verejného obstarávania vylúčená, 

uchádzačovi bude prostredníctvom komunikačného rozhrania systému ERANET oznámené 

vylúčenie. 

15.4 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. 

15.5 Verejný obstarávateľ prostredníctvom komunikačného rozhrania systému ERANET 

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

15.6 Verejný obstarávateľ bezodkladne prostredníctvom komunikačného rozhrania systému 

ERANET upovedomí uchádzača, že bol vylúčený s uvedením dôvodu.  

15.7 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 

  



 

16.  Elektronická aukcia:   

Nie  

17. Podmienky financovania:   

Zákazka bude financovaná z rozpočtu verejného obstarávateľa. Splatnosť faktúry je 30 

kalendárnych dní odo dňa jej doručenia. Verejný obstarávateľ zálohu neposkytuje. 

 

18. Navrhnutý spôsob vzniku záväzku 

  Objednávka. 

 

19. 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 predpokladanú hodnotu zákazky,  

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

        

 

Dátum: 04.09.2019 

 

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

     Ing. Martin Chren 

               starosta 

v zast.: Mgr. Pavol Balžanka  

                              prednosta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prílohy:  

Príloha č. 1 Návrh na plnenie kritérií 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Príloha č. 1 

 

Návrh na plnenie kritérií 

 

              Verejný obstarávateľ: 

Mestská časť Bratislava - Ružinov 

Mierová ul. 21 

827 05 Bratislava 

 

Názov predmetu zákazky:   

„Dodávka a montáž vodorovných žalúzií na okná južnej fasády budovy ZŠ Kulíškova“ 

                 

 

Obchodné meno uchádzača: ............................................................ 

 

adresa alebo sídlo uchádzača:............................................................ 

 

zodpovedná osoba  

meno a priezvisko osoby:  ............................................. 

e-mailová adresa :  ............................................. 

telefonický kontakt:                    ............................................. 

 

Návrh na plnenie kritérií: 

 

1) Cena celkom za zákazku v EUR bez DPH: 

 

     DPH: 

 

    Cena celkom za zákazku v EUR s DPH: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dňa:                                                                          –––––––––––––––––––––––––––––––––– 

                                                                                  Podpis štatutárneho zástupcu uchádzača 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


