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        VÝZVA 

zákazka s nízkou hodnotou 
 

podľa § 102 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov a v súlade so smernicou č.1/2011o verejnom obstarávaní na práce, 

 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa: 

 

Názov: Mestská časť Bratislava - Ružinov 

Sídlo: Mierová ul. č. 21 

PSČ: 827 05   

Mesto/obec: Bratislava   

Štát: Slovenská republika  

IČO: 603 155 

Telefón: +421 2 48 28 4211  

Kontaktná osoba: Ing. Dušan Pekár, starosta 

e-mail: starosta@ruzinov.sk 

 

2. Typ zmluvy:  

Objednávka podľa § 409 a nasl. Obchodného zákonníka 

 

3. Miesto dodania predmetu zákazky:  

Mestská časť Bratislava - Ružinov 

 

4. Podrobný popis predmetu zákazky a jeho rozsah: 

Ide o práce spojené s výsadbou a montážou, vegetačných nádob na stĺpoch verejného 

osvetlenia vo výške do 4 metrov ich polievanie, údržbu a demontáž.  

Výsadba, údržba a polievanie  vegetačných nádob – pyramídy a štvorcové umiestnené na 

spevnenej ploche. 

Uskladnenie vegetačných nádob zo stĺpov verejného osvetlenia v čase vegetačného kľudu 

v priestoroch dodávateľa. 

Vo všetkých vegetačných nádobách je potrebné vysadiť previslými muškátmi (Pelargonium 

peltatum). 

 Práce budú vykonávané v Mestskej časti Bratislava – Ružinov.  

Bližšia špecifikácia je uvedená v prílohe.  

 

5. Lehota na dodanie predmetu zákazky:  

máj – október 2012 



 

6. Uplynutie lehoty na predkladanie ponúk:  

dňa  20.3.2012 do 9:00 hod. 

Ponuky doručovať na e-mailovú adresu: zuzana.pallaghyova@ruzinov.sk 

 

7. Kritéria na hodnotenie ponúk: 

Cena bez DPH:  

p.č. Názov položky ks 
jednotková 
cena 

cena 
spolu 

20% 
DPH cena s DPH

              
1 vegetačné nádoby - pyramídy 2         

  výsadba 2         

  
montáž, demontáž, likvidácia, 
polievanie 2         

Vegetačné nádoby - pyramídy sú umiestnené na spevnenej ploche 

2 
vegetačné nádoby priemer 80 
cm zavesené na stĺpoch VO 52         

  výsadba 52         

  
montáž, demontáž, likvidácia 
starých rastlín 52         

  uskladnenie nádob  52         

  zálievka, hnojenie, údržba, čistenie 52         

Vegetačné nádoby sú zavesené na stĺpoch VO 
3 vegetačné nádoby štvorcové 5         

  výsadba 5         
  zálievka, hnojenie, údržba, čistenie 5         
Vegetačné nádoby štvorcové sú umiestnené na spevnenej ploche 

  SPOLU           

 

8. Hodnota zákazky bez DPH: do 11 000 € 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        Ing. Dušan Pekár 
                                                                                                 starosta 
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NÁVRH  VÝBEROVEJ  KOMISIE 
výsadbu a údržbu vegetačných nádob 

 
v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade 
so smernicou 1/2011 o verejnom obstarávaní, pre výber dodávateľa na predmet 
zákazky s nízkou hodnotou na práce spojené  s montážou, demontážou vegetačných 
nádob, výsadbou muškátov a údržbou vegetačných nádob v Mestskej časti 
Bratislava – Ružinov.  
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
Výberová komisia na vyhodnotenie predložených ponúk bude zasadať v zložení: 
 
Ing. Vladimír Sloboda, zástupca starostu     
 
RNDr. Lesia Richterová , vedúca odboru  RR a ŽP   
 
Ing. Lýdia Adamovičová,  prednostka MÚ  
    
 
Uvedená investícia bude realizovaná z bežných výdavkov, rozpočtovej položky – 
Letná údržba komunikácií (05.6.0./635 006) 
Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH  do 11 000 €.  
 
Do hodnotenia komisie predložil referát ŽP a VPS na základe prieskumu trhu 3 
cenové ponuky a to: 
 
por. č.  obch. meno/ názov        
 
1. . Plantago spol. s.r.o. IČO 35 789 131 
 
       
2. Ruža – Roman Prieložný  IČO 14 006 910 
 
 
3. KULLA IČO 17 465 257 
 
 
   
 
 
 
 
 
Vyjadrenie Ing. Dušana Pekára, starostu    ...................................................  
 
V Bratislave dňa : 13. 3. 2012 
Zapísala : RNDr. L. Richterová 
                                                                                            


	   VÝZVA

