
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 : 

 
„Výroba, dodávka, montáž a osadenie parkových lavičiek a košov“ 

 
 

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. Ľubomír Holik, Ing. Bohumil Flimel 
Telefón: +421 2 48 284 280, 48 284 405 
e-mail : lubomir.holik@ruzinov.sk, bohumil.flimel@ruzinov.sk 
 

 
2) Typ zmluvy: 

       Objednávka  
 

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

 
4) Predmet zákazky: 
Predmetom zákazky je dodanie a osadenie parkových lavičiek a košov na verejné 
priestranstvo v parku A. Hlinku.  
4.1. Podrobný opis predmetu zákazky a jeho rozsah:  
Dodávka montáž  osadenie  lavičiek typu:   
 
L1 lavičky bez operadla a nožičiek  v počte  15 podľa priloženého grafického návrhu 
lavičky s úpravou na montáž na betónový múrik. 
   - materiál – plast, 
   - farba  prírodná hnedá 

           Predmetné práce budú pozostávať  :  
        - odstránenie a likvidácia nefunkčných lavičiek, 
        - ukotvenie lavičky na existujúci betónový múrik chemickými kotvami s pravidelnými    
           rozostupmi 
 
     L2  lavičky bez nožičiek s operadlom po celej dĺžke v počte 31 ks podľa priloženého  
           grafického návrhu lavičky s úpravou na montáž na betónový múrik. 

   - materiál – plast, 
   - farba prírodná hnedá 

              Predmetné práce budú pozostávať  :  
        - odstránenie a likvidácia nefunkčných lavičiek, 
        - ukotvenie lavičky na existujúci betónový múrik chemickými kotvami s pravidelnými    
           rozostupmi 
 

L3 lavičky bez operadla na nožičkách v počte  10 podľa priloženého grafického 
návrhu lavičky 
   - materiál – plast, 
   - farba prírodná hnedá  
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           Predmetné práce budú pozostávať  :  
        - odstránenie a likvidácia nefunkčných lavičiek, 
        - ukotvenie do betónového lôžka v zeleni s pravidelnými rozostupmi 
        - betónové lôžko osadiť 50mm pod úroveň terénu, prekryť hlinou a zatrávniť 
        - narušené okolie zelene upraviť ( úprava hliny, zatrávnenie) 
 

dodávka a montáž 20 ks  košov –  valcový s vekom (napr. Barcelona typ 3670,– 
výrobca MEVA alebo ekvivalent) 
  Predmetné koše budú  :  
   - materiál – plast 
   - farba prírodná hnedá   
   - s objemom 50 l, 
   - ľahká manipulácia pri vyprázdňovaní koša  jednoduchým vyháčknutím celého koša   
      s vložkou z pozinkovaného plechu.    
 Predmetné práce, ktoré budú pozostávať z : 

          - odstránenie a likvidácia nefunkčných stĺpikov, košov a betónového lôžka s následnou  
            úpravou zelene 

- zhotovenie betónového lôžka 
          - betónové lôžko osadiť tak, aby nebolo viditeľné 
          - ukotvenie do betónového lôžka v zeleni 
          - narušené okolie zelene upraviť ( úprava hliny, zatrávnenie) 
 
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 25 000-€ (30 000,- € s DPH) 

 
7) Možnosť rozdelenie cenovej ponuky: 

Cenovú ponuku nie je možné rozdeliť. Uchádzač musí predložiť ponuku na celú zákazku. 
 

8) Variantné riešenie: 
Variantné riešenia sa nepripúšťajú 

 
 9)Lehota na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky: 

Od 1.10.2013 do 10.11.2013  a v zmysle bodu 3 tejto výzvy. 
 

 10) Ohliadka miesta dodania predmetu zákazky 
Obhliadka sa odporúča vykonať z dôvodu predloženia korektnej ponuky. Výdaje, spojené 
s obhliadkou znáša v plnej miere záujemca. 
Obhliadka sa uskutoční 23.09.2013 o 10:00 hod.  Zraz záujemcov o obhliadku bude pred 
budovou MÚ MČ BA- Ružinov.  

 
11) Lehota na predkladanie cenových ponúk: 

Do 25.09.2013  do 09:00 hod. 
Ponuku s vyplnenými prílohou č. 1 je potrebné doručiť  v uzavretej obálke s označením 
„Cenová ponuka – Výroba, dodávka, montáž a osadenie parkových lavičiek a 
košov“  NEOTVÁRAŤ  do podateľne na adresu: 
Mestská časť Bratislava – Ružinov 

      Ing. Ľubomír Holik 
      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. 
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Cena musí obsahovať všetky náklady spojené s výrobou,  dodávkou a montážou 
zariadení.   

 
12) 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.  

 
13)Kritéria na hodnotenie ponúk 

Najnižšia cena  v EUR vrátane DPH za celú zákazku. 
Súčasťou ponuky bude vizualizácia všetkých typov lavičiek a koša a ich rozmery. 
Ponuky budú komisionálne vyhodnotené a na základe vyhodnotenia budú uchádzači 

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

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

14.2 Po úplnom vyhodnotení ponúk bude zákazka pokračovať  elektronickou aukciou. 

14.3 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. 
 
14.4 Verejný obstarávateľ úspešnému uchádzačovi oznámi, že jeho ponuku prijíma. 
Objednávky vystaví verejný obstarávateľ  uchádzačovi ktorý ponúkne v elektronickej 
aukcii najnižšiu cenu.  
 

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

  
14.6 Lehota viazanosti je do 30.9.2013 
 
Ďalšie informácie poskytne kontaktná osoba uvedená v bode 1. tejto výzvy. 
   
Príloha: 
Č. 1  Návrh na plnenie kritérií 
Č. 2  Koordinačný výkres umiestnenia lavičiek 
Č. 3  grafický návrh lavičky 
 

 
 

    Dušan Pekár  
         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: „Výroba, dodávka, montáž a osadenie parkových lavičiek a 
košov“ 

. 
              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: 
 
L1.  Výroba, dodávka a montáž lavičiek bez operadla a nožičiek  v počte  

 

P.č. Názov tovaru Množstvo 
jednotková 
bez DPH 

celková cena 
bez DPH 

celková 
cena s 
DPH 

1. Odstránenie likvidácia nefunkčných lavičiek 33   

 

  

2. Dodávka lavičiek( vrátane dopravy) 15   
 

  

3. Ukotvenie lavičiek chemickým kotvením 15   
   

 

 Cena spolu   
 

  
 
L.2. Výroba, dodávka a montáž lavičiek s operadlom bez nožičiek v počte 

P.č. Názov tovaru Množstvo 
jednotková 
bez DPH 

celková cena 
bez DPH 

celková 
cena s 
DPH 

1. Odstránenie likvidácia nefunkčných lavičiek 75   
 

  

2. Dodávka lavičiek( vrátane dopravy) 31   
   

 

3. Ukotvenie lavičiek chemickým kotvením       31    
   

 

 Cena spolu   
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L3 Výroba, dodávka a montáž lavičiek na nožičkách bez operadla v počte 

P.č. Názov tovaru Množstvo 
jednotková 
bez DPH 

celková cena 
bez DPH 

celková 
cena s 
DPH 

1. Odstránenie likvidácia nefunkčných lavičiek 2   
 

  

2. Dodávka lavičiek( vrátane dopravy) 10   
   

 

3. Ukotvenie lavičiek do betónového lôžka       10    
   

 

 Cena spolu   
 

  
 
 
Výroba, dodávka a montáž košov v počte 20 kusov 
 

P.č. Názov tovaru Množstvo 
jednotková 
bez DPH 

celková cena 
bez DPH 

celková 
cena s 
DPH 

1. 

Odstránenie nefunkčných košov 
(kompletné odstránenie aj s betónovým 
lôžkom s následnou úpravou zelene) 5   

 

  

2. 
 Dodávka parkových košov – valcový 50 l ( 
vrátane dopravy) 20   

 
  

3. 

úprava terénu - výkop zeminy 50x50 cm, 
betónovanie podkladu na stĺpik, 
odstránenie šalovania a prihrnutie hliny s 
jej rozprestrením 1   

 

  
 

 Cena spolu   
 

  
 
 
Cena celkom za celú zákazku v € bez 
DPH 
  

Výška DPH v €  
Cena celkom za celú zákazku v € s 
DPH 
  
 
 
V...................................... dňa................... 
     
                                                   
                                                          ................................................................................... 

Podpis štatutárneho zástupcu uchádzača, 
pečiatka 
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