
 

 

Mestská časť Bratislava-Čunovo, Hraničiarska 144, Bratislava-Čunovo, 
IČO: 00641243 

 

 

VÝZVA 

 
na predloženie cenovej ponuky na realizáciu zavlažovacieho systému a montáž betónovej 

šachty pre čerpaciu techniku v areáli Materskej školy, Cédrová 6, Bratislava-Čunovo 

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 o verejnom obstarávaní“) 

 

 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa: 

 Názov organizácie: Mestská časť  Bratislava-Čunovo 

 Sídlo organizácie: Hraničiarska 144/22, 851 10 Bratislava-Čunovo  

 IČO:   00 641 243 

 DIČ:   2020936885 

 www:   cunovo.eu 

ďalej ako „verejný obstarávateľ" 

 

2. Kontaktné miesto verejného obstarávateľa pre verejné obstarávanie zákazky: 

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Čunovo, Hraničiarska 144/22, 851 10 Bratislava-   

Čunovo 

Kontaktná osoba pre verejné obstarávanie: Renáta Kovašichová 

Číslo telefónu: 02/62850621 

E-mail: kovasichova@mc-cunovo.sk 

 

3. Predmet zákazky: 

 Realizácia zavlažovacieho systému a montáž betónovej šachty pre čerpaciu techniku  
v areáli Materskej školy, Cédrová 6, Bratislava-Čunovo. 

4. Zatriedenie predmetu zákazky podľa spoločného slovníka obstarávania (CPV - Common 
Procurement Vocabulary): 

Hlavný predmet:  

Predmet zákazky je kategorizovaný podľa Prílohy č. 1 k zákonu o verejnom obstarávaní –  

43323000-3 Zavlažovacie zariadenia 

 

5. Predpokladaná hodnota zákazky:  

Do   14 000,00 EUR bez DPH  
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Miesto dodania predmetu zákazky:  

Materská škola Cédrová 6 Bratislava-Čunovo (ďalej aj ako "škôlka")  

 

6. Termín plnenia predmetu zákazky:  

22/07/2022 – 05/08/2022 
 

7. Lehota viazanosti ponuky:  

Uchádzač je svojou ponukou viazaný od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk až do 
uplynutia lehoty viazanosti ponúk. Lehota viazanosti ponúk je stanovená do: 05.08 2022.   

 

8. Komunikácia a vysvetľovanie:  

Výzva na predloženie cenovej ponuky sa poskytuje priamo a neobmedzene pre všetkých 
záujemcov prostredníctvom jej zverejnenia na web stránke verejného obstarávateľa: 
www.cunovo.eu. 

V prípade potreby vysvetlenia informácií uvedených vo výzve na predloženie cenovej 
ponuky môže ktorýkoľvek záujemca/uchádzač požiadať verejného obstarávateľa o ich 
vysvetlenie prostredníctvom kontaktného miesta na e-mailovej adrese alebo 
prostredníctvom kontaktného tel. čísla, ktoré sú uvedené v bode 2 tejto výzvy. 

 

9. Opis predmetu zákazky: 

Vybudovanie zavlažovacieho systému a osadenie betónovej šachty pre čerpaciu techniku 
v areáli novej Materskej školy, Cédrová ul. č. 6, na parcelách reg. C kn 2356/5 o výmere 
2631 m2 , 2356/7 o výmere 210 m2. 

 Predmet objednávky bude financovaný formou bezhotovostného platobného styku, bez 
poskytnutia preddavku. Dohodnutú cenu za predmet objednávky v EUR vrátane DPH 
verejný obstarávateľ uhradí na základe predloženej faktúry, s lehotou splatnosti do 14 dní 
odo dňa jej doručenia verejnému obstarávateľovi bezhotovostným platobným stykom. 
Platobná povinnosť verejného obstarávateľa sa považuje za splnenú v deň, keď bude z jeho 
bankového účtu poukázaná príslušná platba na účet poskytovateľa. 

 

10. Ponuky 

a) Uchádzači spracujú a predkladajú ponuku v listinnej (písomnej) podobe, ktorá zabezpečí 
trvalé zachytenie jej obsahu. Ponuka sa predkladá v slovenskom jazyku. Písomne sa 
rozumie akékoľvek vyjadrenie pozostávajúce zo slov alebo čísiel, ktoré možno čítať, 
reprodukovať a následne odovzdať ďalej; môže zahŕňať informácie prenášané a uložené 
elektronickými prostriedkami. Doklady a dokumenty vyhotovené uchádzačom musia byť 
podpísané uchádzačom alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača, v prípade skupiny 
dodávateľov podpísané každým členom skupiny dodávateľov alebo osobou oprávnenou 
konať za každého člena skupiny dodávateľov. 

b) Verejný obstarávateľ upozorňuje, že uchádzač môže vo verejnom obstarávaní predložiť na 
predmet zákazky iba jednu ponuku. Uchádzač nemôže byť v predmete zákazky členom 
skupiny dodávateľov, ktorá predkladá ponuku. Verejný obstarávateľ vylúči uchádzača, ktorý 
je v predmete zákazky súčasne členom skupiny dodávateľov. 

c) Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez 



 

 

akéhokoľvek finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi. 

 

11. Lehota a miesto na predkladanie cenových ponúk 

Lehota na predloženie ponuky uplynie dňa 20. 07. 2022 o 13,00 hod., pričom rozhodujúci 
je termín doručenia ponuky do systému Elektronického verejného obstarávania – IS EVO 
na stránke Úradu pre verejné obstarávanie. 

 

12. Otváranie ponúk 

Otváranie ponúk sa uskutoční dňa 20. 07. 2022 o 13,15 hod. na adrese kontaktného miesta 
verejného obstarávateľa. Otváranie ponúk vykoná komisia tak, že otvorí ponuky uchádzačov v 
poradí, v akom boli predložené. 

 

13. Vyhodnotenie ponúk 

Vyhodnocovanie ponúk komisiou je neverejné. Komisia vyhodnotí ponuky z hľadiska 
splnenia požiadaviek verejného obstarávateľa na predmet zákazky a v prípade 
pochybností overí správnosť informácií a dôkazov, ktoré poskytli uchádzači. O 
vyhodnotení ponúk komisia vyhotoví zápisnicu, ktorú podpisujú prítomní členovia komisie. 
Zápisnica o vyhodnotení ponúk sa odovzdá verejnému obstarávateľovi. 

 

14. Stanovenie ceny a mena 

a) Cena za predmet zákazky musí byť stanovená v EUR, podľa zákona č. 18/1996 Z. z. o 
cenách a vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa 
vykonáva zákon č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a podľa tejto 
výzvy. 

b) Uchádzač predloží celkovú ponukovú cenu podľa prílohy č. 1 tejto výzvy - návrh uchádzača 
na plnenie kritéria, v ktorom uchádzač uvedie jednotkové ceny bez DPH a s DPH. V 
ponukovej cene musia byť zahrnuté náklady uchádzača súvisiace s realizáciou predmetu 
zákazky.  

c) Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie navrhované jednotkové ceny a zároveň uvedie, 
že nie je platiteľom DPH. 

 

15. Kritériá na vyhodnotenie ponúk a spôsob ich uplatnenia 

Verejný obstarávateľ' bude vyhodnocovať cenové ponuky na základe hodnotiaceho kritéria: - 

1. Najnižšia cena celkom s DPH za predmet zákazky,  

2. Pokiaľ sa vo výkaze výmer nachádzajú presné obchodné názvy tovarov a materiálov, 
môžu byť použité aj ekvivalentné tovary a materiáli  s rovnakými alebo lepšími 
technickými parametrami. 

 

Obsah cenovej ponuky 

a) Identifikačné údaje uchádzača (obchodný názov, adresa sídla uchádzača alebo miesto jeho 
podnikania, meno a priezvisko štatutárneho zástupcu/ov, IČO, kontaktné telefónne číslo, e-
mailová adresa kontaktnej osoby a ďalšie údaje podľa prílohy č. 2 k tejto výzve - 
Všeobecná informácia o uchádzačovi). 



 

 

b) Uchádzač, ktorý predloží cenovú ponuku musí byť oprávnený poskytovať predmet zákazky. 

c) Čestné vyhlásenie uchádzača podpísané oprávnenou osobou, že nie je voči nemu začaté 
konkurzné alebo reštrukturalizačné konanie, nie je v konkurze, nebol zamietnutý voči nemu 
návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku, nie je v likvidácii. 

 

16. Zmluvné podmienky a platobné podmienky 

a) Výsledkom verejného obstarávania bude objednávka na uskutočnenie predmetu zákazky 

b) Termín začatia realizácie predmetu zákazky je 22. 07. 2022, s termínom ukončenia 
zákazky do 05.08.2022. 

c) Verejný obstarávateľ informuje, že v súlade s § 11 zákona o verejnom obstarávaní nesmie 
uzavrieť objednávku s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majú povinnosť zapisovať sa 
do Registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v Registri partnerov verejného 
sektora alebo ktorých subdodávatelia alebo subdodávatelia podľa osobitného predpisu, 
ktorí majú povinnosť zapisovať sa do Registra partnerov verejného sektora a nie sú 
zapísaní v Registri partnerov verejného sektora. Objednávka bude vystavená na 
úspešného uchádzačom len za predpokladu, ak uchádzač alebo uchádzači, ktorí majú 
povinnosť zapisovať sa do Registra partnerov verejného sektora, sú zapísaní v Registri 
partnerov verejného sektora alebo ktorých subdodávatelia alebo subdodávatelia podľa 
osobitného predpisu, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do Registra partnerov verejného 
sektora, sú zapísaní v Registri partnerov verejného sektora. 

d) Objednávka podlieha povinnému zverejneniu podľa § 5b ods. 1 zákona č. 211/2000 Z. z. o 
slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov. 

 

 

Spracoval: Renáta Kovašichová 

Schválil: Gabriela Ferenčáková - starostka 

 

V Bratislava dňa 07.07.2022 

 

Príloha č. 1: Všeobecná informácia o uchádzačovi  

             č. 2: Projekt – závlaha MŠ 

   č. 3: Výkaz výmer 

               


