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VEREJNÝ OBSTARÁVATE Ľ : Mestská časť Bratislava - Petržalka, Kutlíkova 17, 852 12     
                                              Bratislava 
  
PREDMET ZÁKAZKY:  Dodanie vajec, cestovín, ryže a mlynských výrobkov pre  
                                            organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti 
                                            Bratislava-Petržalka.  
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Podprahová zákazka  na dodanie tovarov a služieb 
 

 
 

SÚŤAŽNÉ  PODKLADY 
 

 
 
 
Schvaľuje 

 
V Bratislave,  dňa  3.9.2010                                                         –––––––––––––––––––––                  
                                                  Doc. RNDr. Milan Ftáčnik, CSc. 
                                                                                                                    starosta 
 
Predkladá  

 
V Bratislave,  dňa 3.9.2010                                                         _____________________                     
                                                                                                    Ing. Marián Miškanin, PhD. 
                                                                                                                   prednosta 
 
                                                                                                        
Súlad súťažných podkladov so zákonom č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) a Internou 
smernicou  č.2/2010 zo dňa 12.3.2010 na zabezpečenie procesu verejného obstarávania 
v organizácii  potvrdzuje odborne spôsobilá osoba vo verejnom obstarávaní : 
 

V Bratislave  dňa  3.9.2010                                                                                                                                   
 
                                                                                                                                                                                          

––––––––––––––––––––––––                                                                    
                                                                                                             Ing. Milan Lezo 
                                                                                           REG.Č: B0075-096-2001 
     
 

Bratislava, september 2010 
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Všeobecné informácie 
 

1   IDENTIFIKÁCIA VEREJNÉHO  OBSTARÁVATE ĽA 
 1.1  Názov organizácie: Mestská časť Bratislava - Petržalka  

IČO: 603201  
Sídlo organizácie:  Kutlíkova 17, 852 12 Bratislava  
Krajina: Slovenská republika 

      v zastúpení:  Doc. RNDr. Milan Ftáčnik, CSc. 
  
Kontaktná osoba: Marek Harum 
Telefón: 02 6828 6909 
Fax:  02 6828 6798 
E-mail: marek.harum@petrzalka.sk   

2   PREDMET ZÁKAZKY 
  2.1 Názov predmetu zákazky: Dodanie vajec, cestovín, ryže a mlynských výrobkov pre  

                                    organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti 
                                    Bratislava-Petržalka.  

   
  2.2 Slovník spoločného obstarávania (CPV): 15600000-4, 03142500-3, 03211300-6, 

15850000-1, 15882000-4 
 
  2.3  Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť  B.1 Opis predmetu zákazky týchto 

súťažných podkladov.  

3    KOMPLEXNOSŤ DODÁVKY  
  3.1 Uchádzač predloží ponuku na celý predmet zákazky, definovaný podľa  bodu 2 časti A.1 

týchto súťažných podkladov   
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4   ZDROJ  FINANČNÝCH  PROSTRIEDKOV  

4.1 Predmet zákazky sa bude financovať z vlastných zdrojov obstarávateľa a z rozpočtu 
zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti MČ Bratislava – Petržalka. Úhrada za predmet 
zákazky  sa uskutoční v eurách bezhotovostným platobným stykom na základe 
predloženej faktúry s lehotou splatnosti do 30 dní po jej prevzatí verejným 
obstarávateľom. Platba bude vykonaná na základe dodacieho listu k faktúre 
odsúhlaseným a podpísaným  prostredníctvom finančného ústavu kupujúceho. 
 

 

  4.2 Financovanie a platby sa budú realizovať v zmysle zák. č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových 
pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

  4.3  Verejný obstarávateľ neposkytne preddavky. 

   

5      ZMLUVA  NA DODANIE TOVAROV A SLUŽIEB  
   5.1.  Podrobné vymedzenie zmluvných  podmienok tvorí časť  B.3 Obchodné podmienky        
           dodania predmetu zákazky,  B.1 Opis predmetu zákazky   
   5.2  Na predmet zákazky bude uzavretá zmluva o dielo podľa Obchodného zákonníka medzi   
          verejným obstarávateľom  a víťazným uchádzačom. 

6      M IESTO A TERMÍN DODANIA PREDMETU ZÁKAZKY  
   6.1 Miesto dodania predmetu zákazky: Miestny úrad MČ Bratislava-Petržalka, Kutlíkova 
         17, Bratislava a zriadené organizácie mestskej časti Bratislava-Petržalka. 
   6.2 Trvanie rámcovej kúpnej zmluvy:  odo dňa podpísanej rámcovej zmluvy obidvomi  

zmluvnými stranami do vyčerpania finančného limitu. 
   6.3  Predpokladaný  termín začatia zmluvy: 10/2010   
        

 

7        OPRÁVNENÝ ZÁUJEMCA /UCHÁDZA Č   
   7.1 Ponuku môže predložiť uchádzač, ktorý si písomne vyžiadal súťažné podklady na 

základe zverejnenej výzvy podľa § 99 ods.3 zákona  a ktorému ich verejný  obstarávateľ 
poskytol, resp. ich prijal ako prílohu k zaslanej výzve na predloženie ponuky na predmet 
zákazky. 

   7.2 Uchádzačom môže byť fyzická osoba (alebo právnická osoba) vystupujúca voči 
verejnému obstarávateľovi samostatne alebo skupina fyzických osôb (alebo právnických 
osôb) vystupujúcich voči verejnému obstarávateľovi spoločne. Takáto skupina 
dodávateľov utvorená na uskutočnenie prác a dodávok na požadovaný predmet zákazky, 
ktorej ponuka bude prijatá verejným obstarávateľom, musí vytvoriť do termínu 
stanoveného na uzatvorenie zmluvy právnu formu. 

   7.3 Právnická osoba, ktorej zakladateľ, člen alebo spoločník je politická strana alebo 
politické hnutie, sa verejného obstarávania nesmie zúčastniť. 

   7.4 Ak ponuku predloží fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nespĺňa podmienky 
podľa bodu  7.1 týchto súťažných podkladov, nebude možné takúto ponuku zaradiť do 
vyhodnotenia a takáto ponuka bude vrátená predkladateľovi neotvorená. 
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   7.5 Ak ponuku predloží právnická osoba uvedená v bode 7.3 časti A.1 týchto súťažných 
podkladov, nebude možné takúto ponuku zaradiť do vyhodnotenia a bude zo súťaže 
vylúčená. 

 
 
 8    PREDLOŽENIE PONUKY  

8.1 Každý uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku buď samostatne sám za seba alebo 
ako jeden z členov skupiny. V takomto prípade musí uchádzač na obale ponuky uviesť 
akej skupiny je členom. Fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá vo svojom mene 
predloží ponuku , nemôže súčasne predložiť ďalšiu ponuku ako člen skupiny. 

8.2 Uchádzač predloží ponuku v uzavretom obale podľa bodu  21.1 časti A.1 týchto 
súťažných podkladov osobne alebo prostredníctvom poštovej zásielky na adresu 
verejného obstarávateľa a v lehote na predkladanie ponúk podľa bodu 22.1 časti A.1  
týchto súťažných podkladov. V prípade, ak uchádzač  predloží ponuku prostredníctvom 
poštovej zásielky, rozhodujúci je termín doručenia ponuky verejnému  obstarávateľovi. 

8.3 Pri osobnom doručení ponuky uchádzačom podľa bodu 8.1 časti A.1  týchto súťažných 
podkladov, verejný  obstarávateľ vydá uchádzačovi potvrdenie o jej prevzatí s uvedením 
dátumu, času a miesta prevzatia ponuky.        

 8.4  Administratívne informácie uvedené vo výzve  

 

   9    VARIANTNÉ RIEŠENIE  
 
  9.1  Neumožňuje sa predložiť variantné riešenie. 

     9.2 Ak súčasťou ponuky bude aj variantné riešenie, variantné riešenie nebude zaradené 
   do vyhodnotenia a bude sa naň hľadieť, akoby nebolo predložené. 

 
 

   10     PLATNOSŤ PONUKY 
 

   10.1 Ponuky zostávajú platné počas lehoty viazanosti. Počas lehoty viazanosti (aj v prípade   
           predĺženia) je uchádzač viazaný svojou ponukou do 30.11.2010. 

10.2  Ak bude začatá kontrola postupu verejného obstarávateľa pred uzavretím zmluvy 
podľa zákona o verejnom obstarávaní a Úrad pre verejné obstarávanie  vydá rozhodnutie 
o predbežnom opatrení, ktorým pozastaví konanie verejného obstarávateľa, oznámi sa 
uchádzačom predpokladané predĺženie lehoty viazanosti ponúk. 

10.3 Uchádzači sú svojou ponukou viazaní do uplynutia verejným obstarávateľom 
oznámenej, primerane predĺženej lehoty viazanosti ponúk podľa bodu 10.2 časti A.1 
týchto súťažných podkladov. 

 
11     NÁKLADY NA PONUKU  
 

11.1 Všetky výdavky spojené s prípravou a  predložením ponuky znáša uchádzač bez 
finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi. 

   11.2 Ponuky doručené na adresu uvedenú v bode 22.1 časti A.1 týchto súťažných podkladov    
           a predložené v lehote na predkladanie ponúk podľa bodu 22.2 časti A.1 týchto   
           súťažných podkladov sa počas plynutia lehoty viazanosti a po uplynutí lehoty  
           viazanosti ponúk uchádzačom nevracajú. Zostávajú ako súčasť dokumentácie  
           z procesu  verejného obstarávania. 
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Časť II 

Dorozumievanie a vysvetľovanie 

12 DOROZUMIEVANIE MEDZI VEREJNÝM OBSTARÁVATE ĽOM A  ZÁUJEMCAMI , RESP.    
UCHÁDZA ČMI  

12.1 Poskytovanie vysvetlení a iné dorozumievanie (ďalej len „informácie“) medzi 
verejným obstarávateľom a záujemcom, resp. uchádzačom sa zo strany verejného 
obstarávateľa bude uskutočňovať písomnou formou. 

12.2 Pri poskytnutí informácií napríklad elektronickou poštou, faxom a pod. (ďalej len 
„elektronické prostriedky“), ktorými nemožno trvalo zachytiť ich obsah, tieto 
informácie sa doručia aj v písomnej forme, najneskôr do 3 dní odo dňa odoslania 
informácie elektronickými prostriedkami. 

   12.3 Pri zistení rozdielov medzi obsahom informácie bez trvalého zachytenia obsahu    
a informácie doručenej v písomnej forme je rozhodujúca písomná forma. 

13  VYSVETĽOVANIE A  DOPLNENIE SÚŤAŽNÝCH PODKLADOV  
   13.1 V prípade potreby objasnenia súťažných podkladov alebo iných dokumentov  

poskytnutých verejným obstarávateľom v lehote na predkladanie ponúk, môže 
ktorýkoľvek zo záujemcov podľa bodu 12 časti A.1 týchto súťažných podkladov  
písomne požiadať o ich vysvetlenie na adrese: Mestská časť Bratislava - Petržalka,                                  

            Kutlíkova 17, 852 12 Bratislava   
            Kontaktná osoba: Marek Harum, marek.harum@petrzalka.sk  02 6828 6909 
   13.2 Za včas doručenú požiadavku uchádzača o vysvetlenie súťažných podkladov sa 

považuje požiadavka doručená v písomnej forme podľa bodu 13.1 časti A.1 týchto 
súťažných podkladov, najneskôr do  23.9.2010 do 12.00 hod. SELČ  (doručenie). 

13.3 Odpoveď na každú požiadavku o vysvetlenie súťažných podkladov, predloženej zo 
strany ktoréhokoľvek záujemcu, resp. uchádzača podľa bodu 12.2 a 13.2 časti A.1 
týchto súťažných podkladov sa preukázateľne oznámi do troch dní od doručenia 
požiadavky na vysvetlenie všetkým záujemcom, resp. uchádzačom, ktorí prevzali 
súťažné podklady. 

        (Verejný obstarávateľ poskytne odpoveď aj e-mailom, resp. faxom ). 
 

                                  
 

                                                                  Časť III 
Príprava ponuky 

 
15 JAZYK PONUKY  
 

15.1 Celá ponuka, tiež doklady a dokumenty v nej predložené musia byť vyhotovené 
v slovenskom jazyku. 

15.2 Ak ponuku predkladá uchádzač so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, musí 
predložiť doklady, ktorými preukazuje splnenie podmienok účasti uchádzača vo 
verejnom obstarávaní  v pôvodnom jazyku a súčasne doložené úradným prekladom do 
slovenského jazyka. To sa netýka dokladov predložených v ponuke uchádzača, ktoré 
sú vyhotovené v českom jazyku. V prípade zistenia rozdielov v obsahu predložených 
dokladov je rozhodujúci preklad v slovenskom  jazyku. 

 15.3 Ak uchádzač nesplní požiadavky podľa bodov 15.1 a 15.2 časti A.1 týchto súťažných 
podkladov bude zo súťaže  vylúčený. 
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16      OBSAH PONUKY 
 
   16.1 Uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku v jedinom obale s pevnou väzbou. 

Súčasťou ponuky musia byť doklady a dokumenty požadované vo výzve  a podľa týchto 
súťažných podkladov v tomto poradí: 

       16.1.1 Zoznam všetkých  požadovaných dokumentov,  
       16.1.2 Dokument, v ktorom budú uvedené identifikačné údaje uchádzača (podľa bodu 

1.1)  a návrh na plnenie kritéria určeného na hodnotenie ponúk podľa  časti 
súťažných podkladov A.3 Kritériá na hodnotenie ponúk a pravidlá ich uplatnenia.  

       16.1.3  Dokument (doplnenú tabuľku č.1 prílohy), v ktorom uchádzač  uvedie cenu  za  
predmet zákazky opísaný v časti B.1  Opis predmetu zákazky.  

                  Uchádzač  ( platiteľ  DPH ) celkovú cenu za predmet zákazky, ktorý je opísaný 
v časti B.1 Opis predmetu zákazky uvedie: cena  bez DPH, sadzba DPH, výška 
DPH a navrhovaná celková cena s DPH za predmet zákazky v €. 

                16.1.4 Uchádzač predloží čestné vyhlásenie o tom, že akceptuje podmienky uvedené  
v predloženej rámcovej kúpnej zmluve, súťažných podkladoch  a v tejto výzve   
bez výhrad.  

       16.1.5 Uchádzač predloží čestné vyhlasenie, že v prípade potreby zabezpečí rozvoz 
tovaru v rozmedzi pol hodiny do každej organizácie zriadenej mestskou časťou 
Bratislava-Petržalka. (zoznam odberných miest - príloha č.1 návrhu rámcovej 
kúpnej zmluvy) 

       16.1.6 Vyhlásenie uchádzača o pravdivosti a úplnosti všetkých predložených dokladov 
a údajov uvedených v ponuke a o tom, že uchádzač súťažným podkladom 
rozumel. 

       16.1.7 Vyhlásenie uchádzača, ktorý je právnickou osobou, že jeho zakladateľom, členom 
alebo spoločníkom nie je politická strana alebo politické hnutie. 

       16.1.8 Doklady a dokumenty, prostredníctvom ktorých uchádzač preukazuje splnenie 
podmienok účasti vo verejnom obstarávaní - požadované v časti súťažných 
podkladov A.2 Podmienky účasti uchádzačov. Všetky doklady a dokumenty, 
súvisiace s plnením § 26 zákona o verejnom obstarávaní, musia byť v ponuke 
predložené ako originály alebo ich úradne osvedčené kópie nie staršie ako tri 
mesiace ku dňu predloženia ponúk. 

                  
 Zoznam takto predložených potvrdení, dokladov a dokumentov bude súčasťou 

zoznamu podľa bodu 16.1.1 časti A.1 týchto  súťažných podkladov. 
       
     16.1.9 V prípade skupiny dodávateľov – čestné vyhlásenie skupiny dodávateľov, 

podpísané všetkými členmi skupiny alebo osobou, resp. osobami oprávnenými 
konať v danej veci za každého člena skupiny, v ktorom vyhlásia, že v prípade 
prijatia ich ponuky verejným  obstarávateľom vytvoria všetci členovia skupiny 
dodávateľov požadovanú právnu formu podľa bodu  7.2  časti A.1 týchto 
súťažných podkladov. 

     16.1.10 V prípade skupiny dodávateľov – vystavenú plnú moc pre jedného z členov 
skupiny, ktorý bude oprávnený prijímať pokyny za všetkých a konať v mene 
všetkých ostatných členov skupiny, podpísanú všetkými členmi skupiny alebo 
osobou, resp. osobami oprávnenými konať v danej veci za každého člena skupiny. 

    

      16.1.11 podľa  § 28 ods. 1 písm. a) zákona - zoznam dodávok uskutočnených za 
predchádzajúce tri roky s uvedením odberateľov,  cien, miest a lehôt uskutočnenia prác. 
Uchádzač v zozname uvedie odberateľov s uvedeným finančným objemom dodávok  – 
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osobitne za každý kalendárny rok v €, v celkovej hodnote predmetu zákazky 15 000 € 
bez DPH. 

         Uchádzač môže predmetné uviesť v tabuľke, ktorá bude obsahovať nasledovné údaje: 
 

- názov alebo obchodné meno zmluvného partnera, adresu jeho sídla alebo miesta 
podnikania, 
- stručný opis predmetu plnenia zmluvy, 
- zmluvnú cenu za dielo v  €  bez DPH, 
- údaje na kontaktnú osobu zmluvného partnera (odberateľa), potrebné na overenie si 
uvedených informácií. 
 
podľa § 28 ods. 1 písm. l)/1. uchádzač predloží vlastný katalóg všetkých 
poskytovaných produktov v predmete zákazky s ich popisom a aktuálnym 
cenníkom.  

 
16.1.12 Ostané podmienky: 

 
Poistenie uchádzača o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone povolania na 
hodnotu min. 46 500 € bez DPH. 

 

 

  16.2  Dokumenty podľa bodov 16.1.1 – 16.1.12 časti A.1 týchto súťažných podkladov, ktoré 
vystavuje uchádzač,  musia byť ním  podpísané alebo osobou oprávnenou konať za 
uchádzača, v prípade skupiny dodávateľov musia byť podpísané každým členom 
skupiny alebo osobou/osobami oprávnenými konať v danej veci za člena skupiny. 
Dokumenty podľa bodov 16.1.9 – 16.1.12 časti A.1 týchto súťažných podkladov 
musia byť podpísané všetkými členmi skupiny alebo osobou, resp. osobami 
oprávnenými konať v danej veci za každého člena skupiny. 

 

  16.3 Súčasťou ponuky musia byť všetky doklady podľa bodov 16.1.1  – 16.1.12 časti A.1 
týchto súťažných podkladov,  v prípade skupiny dodávateľov aj podľa bodov 16.1.9 a 
16.1.10 časti A.1 týchto súťažných podkladov. 

 

  16.4 Ak uchádzač nesplní požiadavky podľa bodov 16.2 a 16.3 časti A.1 týchto súťažných 
podkladov bude z procesu verejného obstarávania vylúčený.  

 

  16.5 Uchádzač predloží ponuku v uzavretom obale podľa bodu 21 časti A.1 týchto 
súťažných podkladov osobne alebo poštovou zásielkou na adresu uvedenú v bode 22.1 
a v lehote na predkladanie ponúk podľa bodu  22.2 časti A.1 týchto súťažných 
podkladov .  

 
 16.6   V prípade, ak uchádzač predloží ponuku prostredníctvom poštovej zásielky, je podľa 

bodu 22.2  časti A.1 týchto súťažných podkladov   rozhodujúci termín doručenia 
ponuky verejnému  obstarávateľovi. 

 
  16.7  Pri osobnom doručení ponuky uchádzačom na adrese uvedenej v bode 22.1 časti A.1 

týchto súťažných podkladov, verejný obstarávateľ vydá uchádzačovi potvrdenie o jej 
prevzatí s uvedením miesta, dátumu a času prevzatia ponuky. 
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17 SPLNENIE PODMIENOK Ú ČASTI UCHÁDZA ČOV 
 

       Hodnotenie splnenia podmienok účasti uchádzačov podľa časti  A.2 Podmienky    
účasti uchádzačov  bude založené na posúdení:  

 
17.1 osobného postavenia uchádzača:  
        Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti podľa v § 26 ods. 1 zákona o verejnom   

obstarávaní  a preukáže ich podľa § 26 ods.2 zákona o verejnom obstarávaní 
predložením originálnych dokladov alebo ich overených kópií nie staršie ako 3 
mesiace, 

17.1.1 výpis z registra trestov alebo rovnocenný doklad vydaný príslušným súdom alebo 
správnym orgánom v krajine svojho sídla, že nebol uchádzač ani jeho štatutárny 
orgán, ani člen štatutárneho orgánu odsúdený za trestný čin, korupcie, za trestný čin 
poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev, za trestný čin 
legalizácie príjmu z trestnej činnosti, za trestný čin založenia, zosnovania 
a podporovania zločineckej skupiny alebo za trestný čin, ktorého skutková podstata 
súvisí s podnikaním: 

         17.1.1.1  podnikateľ - fyzická  osoba predloží výpis z registra trestov za osobu, na ktorú 
je vydané živnostenské oprávnenie alebo iné než živnostenské oprávnenie 
podľa osobitných predpisov, 

         17.1.1.2 podnikateľ - právnická osoba predloží výpisy z registra trestov za všetky osoby, 
ktoré tvoria štatutárny orgán alebo sú členmi štatutárneho orgánu podnikateľa, 

 
    17.1.2 potvrdenie miestne príslušného daňového úradu nie staršie ako tri mesiace, že 

uchádzač nemá v Slovenskej republike alebo v krajine svojho sídla evidované daňové 
nedoplatky, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia,   

 

   17.1.3 potvrdenie príslušného súdu alebo rovnocenný doklad vydaný príslušným súdom 
alebo správnym orgánom v krajine svojho sídla, že voči uchádzačovi nie je vedené 
konkurzné konanie, nie je v konkurze, v likvidácii ani nebol proti nemu zamietnutý 
návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku, predložené potvrdenie musí 
byť aktuálne a musí ním preukazovať skutočný stav vo vzťahu k termínu, kedy 
uplynie lehota na predkladanie ponúk, 

   17.1.4 potvrdenie Sociálnej poisťovne v ktorej je uchádzač vedený v evidencii platiteľov 
sociálneho poistenia a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, že uchádzač 
nemá evidované nedoplatky poistného na sociálne poistenie a príspevkov na starobné 
dôchodkové sporenie, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia, 

  17.1.5 potvrdenie príslušnej zdravotnej poisťovne alebo zdravotných poisťovní, v ktorých je 
uchádzač vedený v evidencii platiteľov zdravotného poistenia, že uchádzač nemá 
evidované nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, ktoré sa vymáhajú výkonom 
rozhodnutia, 

  17.1.6 doklad o oprávnení podnikať alebo potvrdenie príslušného orgánu, v ktorom musí byť 
zapísaný predmet podnikania oprávňujúci uchádzača na dodanie požadovaného 
predmetu zákazky alebo čestné vyhlásenie podľa predpisov v krajine svojho sídla, že 
uchádzač je oprávnený na dodanie požadovaného predmetu zákazky, 

     17.1.6.1 výpis zo živnostenského registra,  
     17.1.6.2 výpis z obchodného registra , 
     17.1.6.3 iné než živnostenské oprávnenie, vydané podľa osobitných predpisov. 
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   17.1.7 Uchádzač zapísaný do zoznamu podnikateľov, ktorí preukázali spôsobilosť na 
uzavieranie zmlúv vo verejnom obstarávaní, môže podľa § 128 ods. 1 zákona 
o verejnom obstarávaní  požadované v bodoch 17.1.1 až 17.1.6 tejto výzvy nahradiť 
predložením úradne osvedčenej kópie platného potvrdenia o jeho zapísaní do zoznamu 
podnikateľov podľa zákona o verejnom obstarávaní (potvrdenie nesmie byť staršie ako 
jeden rok ku dňu predloženia ponúk). 

   17.1.8 Ak uchádzač nemá sídlo v Slovenskej republike a krajina jeho sídla nevydáva 
niektoré z dokladov podľa § 26 ods. 2 zákona, požadované v bodoch 17.1.1 až 17.1.6 
tejto výzvy, alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, môže ich nahradiť čestným 
vyhlásením podľa predpisov platných v krajine jeho sídla. 

   17.1.9 Ak má uchádzač sídlo v členskom štáte EÚ  inom ako Slovenská republika a právo 
tohto členského štátu neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť 
vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou 
inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v krajine pôvodu 
alebo v krajine sídla uchádzača. 

 
   17.1.10  finančného alebo ekonomického postavenia uchádzača:  

17.1.11 - podľa § 27 ods. 1 písm. a) zákona  - vyjadrenie banky alebo pobočky 
zahraničnej banky, ktorým môže byť prísľub banky alebo pobočky zahraničnej banky 
o poskytnutí úveru, 

 
 
 
 17.2  technickej alebo odbornej  spôsobilosti uchádzača  
 
   17.2.1 - podľa  § 28 ods. 1 písm. a) zákona - zoznam dodávok uskutočnených za 

predchádzajúce tri roky s uvedením odberateľov,  cien, miest a lehôt uskutočnenia prác. 
Uchádzač v zozname uvedie odberateľov s uvedeným finančným objemom dodávok  – 
osobitne za každý kalendárny rok v €, v celkovej hodnote predmetu zákazky 15 000 € 
bez DPH. 

         Uchádzač môže predmetné uviesť v tabuľke, ktorá bude obsahovať nasledovné údaje: 
 

- názov alebo obchodné meno zmluvného partnera, adresu jeho sídla alebo miesta 
podnikania, 
- stručný opis predmetu plnenia zmluvy, 
- zmluvnú cenu za dielo v  €  bez DPH, 
- údaje na kontaktnú osobu zmluvného partnera (odberateľa), potrebné na overenie si 
uvedených informácií. 
 
 

17.3 Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok 
účasti: 

   17.3.1 Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 zákona. Ich splnenie 
preukáže predložením dokladu ktorý ho oprávňuje dodávať tovar, alebo poskytovať 
službu, v zmysle § 26 ods. 2 zákona predložením originálnych dokladov alebo ich 
overených kópií nie starších ako 3 mesiace. Ak uchádzač preukazuje splnenie 
podmienok účasti spôsobom uvedeným v § 128 ods. 1 zákona, treba postupovať 
zároveň v zmysle § 155 ods. 8 písm. a) zákona. Ak uchádzač preukazuje splnenie 
podmienok účasti podľa § 128 ods. 1 zákona, v tom prípade treba predložiť aj platný 
doklad o oprávnení podnikať, t. j. doklad o právnej subjektivite uchádzača (výpis z 
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obchodného registra alebo živnostenského listu, t.j. doklad preukazujúci štatutárny 
orgán uchádzača a spôsob podpisovania záväzkov). 

 
 17.3.2   zoznam dodávok uskutočnených za predchádzajúce tri roky s uvedením odberateľov,  

cien, miest a lehôt uskutočnenia prác. Uchádzač v zozname uvedie odberateľov 
s uvedeným finančným objemom dodávok  – osobitne za každý kalendárny rok v €, 
v celkovej hodnote predmetu zákazky 15 000 € bez DPH. 

               Uchádzač môže predmetné uviesť v tabuľke, ktorá bude obsahovať nasledovné 
údaje: 

 
- názov alebo obchodné meno zmluvného partnera, adresu jeho sídla alebo miesta 
podnikania, 
- stručný opis predmetu plnenia zmluvy, 
- zmluvnú cenu za dielo v  €  bez DPH, 
- údaje na kontaktnú osobu zmluvného partnera (odberateľa), potrebné na overenie 
si uvedených informácií. 

 
17.3.2 uchádzač predloží vlastný katalóg všetkých produktov s ich popisom a aktuálnym 

cenníkom.  
17.3.3 Uchádzač predloží čestné vyhlásenie o tom, že akceptuje podmienky uvedené  

v predloženej rámcovej kúpnej zmluve, súťažných podkladoch  a v tejto výzve   bez 
výhrad.  

  
17.3.4 Uchádzač predloží čestné vyhlásenie, že v prípade potreby zabezpečí rozvoz tovaru 

v rozmedzí pol hodiny do každej organizácie zriadenej mestskou časťou Bratislava-
Petržalka. (zoznam odberných miest - príloha č.1 návrhu rámcovej kúpnej zmluvy) 

 17.3.5 Vyhlásenie uchádzača o pravdivosti a úplnosti všetkých predložených dokladov 
a údajov uvedených v ponuke a o tom, že uchádzač súťažným podkladom rozumel. 

 17.3.6 Vyhlásenie uchádzača, ktorý je právnickou osobou, že jeho zakladateľom, členom 
alebo spoločníkom nie je politická strana alebo politické hnutie. 

 17.3.7 V prípade skupiny uchádzačov  (dodávateľov) - čestné vyhlásenie skupiny 
dodávateľov podpísané všetkými členmi skupiny alebo osobou, resp. osobami 
oprávnenými konať v danej veci za každého člena skupiny, v ktorom vyhlásia, že v 
prípade prijatia ich ponuky verejným obstarávateľom vytvoria všetci členovia skupiny 
dodávateľov takú právnu formu v súlade so zákonmi Slovenskej republiky, ktorá bude 
zaväzovať všetky zmluvné strany, aby ručili spoločne a nerozdielne za záväzky voči 
verejnému obstarávateľovi, ktoré vznikli pri realizácii predmetu zákazky a počas 
záručnej lehoty. 

  17.3.5 V prípade skupiny uchádzačov (dodávateľov) - vystavená plná moc pre jedného z 
členov skupiny, ktorý bude oprávnený prijímať pokyny za všetkých a konať v mene 
ostatných členov skupiny, podpísaná všetkými členmi skupiny alebo osobou, resp. 
osobami oprávnenými konať v danej veci za každého člena skupiny. 

 
 
 
18 Zábezpeka ponuky 
  
      18.1 Zábezpeka ponuky sa nevyžaduje. 

19 MENA A CENY UVÁDZANÉ V PONUKE  
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19.1 Navrhovaná zmluvná cena musí byť stanovená podľa   zákona NR SR č.18/1996 Z. z. 
o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky  MF SR č. 87/1996 Z.z., ktorou sa 
vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách. 

 
19.2 Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena na požadovaný predmet zákazky, uvedená 

v ponuke uchádzača – vyplnená Príloha č.1,   bude vyjadrená v mene €.    
 

19.3  Uchádzač navrhovanú zmluvnú cenu uvedie v zložení: 
 

19.3.1 navrhovaná zmluvná cena bez DPH, 
 

19.3.2 sadzba DPH a výška DPH, 
 

19.3.3 navrhovaná zmluvná cena vrátane DPH. 
     
   19.4 Navrhovaná  zmluvná cena v € bez DPH bude obsahovať cenu  za dodanie tovarov a 

 súvisiacich služieb ako dodanie do miesta plnenia , t.j.  musí zahŕňať všetky náklady 
súvisiace s uskutočnením predmetu zákazky, opísaným  v časti B.1 Opis predmetu 
zákazky týchto súťažných podkladov.  

 
 

 20      VYHOTOVENIE PONUKY  
 
     20.1 Ponuka musí byť vyhotovená v písomnej forme a to písacím strojom alebo tlačiarňou 

počítača, perom s nezmazateľným atramentom a pod. Ponuka musí byť  zviazaná 
vcelku, bez možnosti svojvoľnej výmeny jednotlivých častí. Obsah ponuky musí byť 
pre fyzickú osobu čitateľný. 

    20.2 Doklady a dokumenty tvoriace obsah ponuky, požadované vo výzve  a v týchto 
súťažných podkladoch  musia byť v ponuke predložené ako originály alebo ich úradne 
osvedčené kópie nie staršie ako tri mesiace ku dňu predloženia ponúk. 

     20.3 Dokument – ocenená kriteriálna vzorka, predkladaná zo strany uchádzača, musí 
obsahovať totožné údaje s neocenenou kriteriálnou vzorkou, tak, ako ich uviedol 
verejný obstarávateľ   v súťažných podkladoch - Príloha č.1.  

       

Časť IV 
Predkladanie ponúk 

21       OZNAČENIE OBALOV  PONÚK  
 
    21.1 Uchádzač  vloží ponuku do samostatnej nepriehľadnej obálky. Obálka ponuky musí 

byť uzatvorená, zabezpečená proti nežiaducemu poškodeniu, resp. otvoreniu a označená 
požadovanými údajmi podľa bodu 21.2  časti A.1 týchto  súťažných podkladov. 

    21.2 Na obálke ponuky musia byť uvedené nasledovné údaje: 

    21.2.1 adresa verejného obstarávateľa uvedená v bode 1.1 časti A.1 týchto súťažných 
podkladov, 

         21.2.2 adresa uchádzača (jeho obchodné meno a adresa sídla alebo miesta podnikania), 
         21.2.3  označenie : „Verejné obstarávanie – neotvárať“ ; 
                              heslo: „Vajcia, cestoviny, ryža a mlynské výrobky“                                               
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22    MIESTO A LEHOTA NA PREDKLADANIE PONÚK  
 
 22.1 Ponuky  uchádzačov je potrebné doručiť do podateľne verejného obstarávateľa na  

adresu:   Mestská časť Bratislava - Petržalka, Kutlíkova 17, 852 12 Bratislava 

 22.2 Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa   29. 9. 2010 do 12.00 hod. SELČ.   

 22.3 Ponuka uchádzača, predložená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk uvedenej 
v bode 22.2 časti A.1 týchto súťažných podkladov bude uchádzačovi vrátená 
neotvorená. 

 

 
23 DOPLNENIE , ZMENA A  ODVOLANIE PONUKY  
 

23.1 Uchádzač môže predloženú ponuku dodatočne doplniť, zmeniť alebo odvolať do 
uplynutia lehoty na predkladanie ponúk podľa bodu 22.2 časti A.1 týchto súťažných 
podkladov. 

  
23.2  Doplnenie alebo zmenu ponuky je možné vykonať odvolaním pôvodnej ponuky na  

základe písomnej žiadosti uchádzača, zaslanej prostredníctvom poštovej zásielky alebo 
doručenej osobne uchádzačom alebo splnomocnenou osobou uchádzača na adresu 
podľa bodu 22.1 časti A.1 týchto súťažných podkladov a doručením novej ponuky 
v lehote na predkladanie ponúk podľa bodu 22.2 časti A.1 týchto súťažných podkladov 
a na adresu podľa bodu 22.1 časti A.1 týchto súťažných podkladov. 

 
23.3 V súlade s § 34 ods. 12 zákona verejný  obstarávateľ v prípade nevyhnutnosti doplní  

informácie uvedené  v súťažných podkladoch , ktoré preukázateľne oznámi súčasne 
všetkým záujemcom najneskôr šesť dní pred uplynutím lehoty na predkladanie  
ponúk. Tieto informácie nesmú byť v rozpore s výzvou . 

 
Časť V 

Otváranie a vyhodnotenie ponúk 

24        OTVÁRANIE OBÁLOK S PONUKAMI  
24.1 Otváranie obálok s ponukami sa uskutoční 29. 9. 2010 o 13.00 hod. SELČ na adrese: 

Mestská časť - Petržalka, zasadačka na 8. poschodí,  Kutlíkova 17, 852 12 Bratislava. 
  
24.2 Otváranie obálok s ponukami je neverejné. 
 
25        DÔVERNOSŤ PROCESU VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA  
 

25.1 Informácie, týkajúce sa preskúmania, vysvetlenia, vyhodnotenia, vzájomného 
porovnania ponúk a odporúčaní prijatia ponuky sú dôverné. Členovia komisie na 
vyhodnotenie ponúk a zodpovedné osoby verejného obstarávateľa  nesmú počas 
prebiehajúceho procesu verejného obstarávania  poskytnúť alebo zverejniť uvedené 
informácie ani uchádzačom, ani žiadnym iným osobám. 

 
25.2 Informácie, ktoré uchádzač v ponuke označí za dôverné, nebudú zverejnené. 

 

26       PRESKÚMANIE PONÚK  
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26.1 Do procesu vyhodnocovania ponúk budú zaradené tie ponuky, ktoré: 

26.1.1   obsahujú náležitosti určené v bode 16 časti A.1  týchto súťažných podkladov,  

26.1.2 zodpovedajú požiadavkám a podmienkam uvedeným vo výzve a v týchto 
súťažných podkladoch. 

26.2 Platnou ponukou je ponuka, ktorá zároveň neobsahuje žiadne obmedzenia alebo 
výhrady, ktoré sú v  rozpore s požiadavkami a podmienkami uvedenými verejným 
obstarávateľom vo výzve a v týchto súťažných podkladoch.  

  26.3 Ponuka uchádzača, ktorá nebude spĺňať požiadavky verejného obstarávateľa podľa 
bodov 26.1.1 a 26.1.2 časti A.1 týchto súťažných podkladov  bude z verejného 
obstarávania  vylúčená.  

      26.3.1   Uchádzačovi bude písomne oznámené vylúčenie jeho ponuky z procesu verejného 
obstarávania  s uvedením dôvodu jej vylúčenia. 

27         OPRAVA CHÝB  
 

27.1  Zrejmé matematické chyby, zistené pri vyhodnocovaní ponúk budú opravené     
v prípade:  

27.1.1 rozdielu medzi sumou uvedenou číslom a sumou uvedenou slovom; platiť bude  
suma uvedená slovom, 

27.1.2 preukázateľne hrubej chyby  v desatinnej čiarke; platiť bude celková cena položky 
tak ako je uvedená a opraví sa len desatinná čiarka, 

27.1.3 nesprávne spočítanej sumy vo vzájomnom súčte alebo medzisúčte jednotlivých 
položiek  predmetu zákazky ; platiť bude správny súčet.                                                                                                                       

27.2 O každej vykonanej oprave bude uchádzač bezodkladne upovedomený. Bude 
požiadaný o predloženie písomného súhlasu s vykonanou opravou v časti ponuky, 
týkajúcej sa návrhu na plnenie kritéria  určeného na hodnotenie ponúk. 

 
27.3 Z procesu vyhodnocovania bude vylúčená ponuka uchádzača: 

       27.3.1 ak uchádzač neakceptuje opravenú sumu alebo, 
       27.3.2 ak uchádzač nepredloží písomný súhlas s vykonanou opravou podľa bodu týchto 

súťažných podkladov v lehote 3 pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti 
o predloženie písomného súhlasu s vykonanou opravou. 

 

27.4 Uchádzač bude upovedomený o vylúčení jeho ponuky z procesu verejného  
obstarávania s uvedením dôvodu vylúčenia. 

 
28      VYSVETĽOVANIE PONÚK  
 

28.1 Uchádzač môže byť požiadaný o písomné vysvetlenie svojej ponuky. Nesmie však byť 
vyzývaný a ani nesmie byť prijatá ponuka uchádzača na zmenu, ktorou by sa ponuka 
zvýhodnila. Za zmenu ponuky sa nepovažuje odstránenie zrejmých chýb v písaní 
a počítaní. 

         28.2 Uchádzač bude upovedomený o vylúčení jeho ponuky s uvedením dôvodu vylúčenia. 

 
29        MENA NA VYHODNOTENIE PONÚK  

29.1  Ceny uvedené v  ponukách uchádzačov sa budú vyhodnocovať v eurách. 
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30       HODNOTENIE PONÚK  
30.1  Ponuky uchádzačov, ktoré neboli vylúčené,   budú vyhodnocované len podľa kritéria 

na hodnotenie ponúk uvedeného  vo výzve a spôsobom určeným v súťažných 
podkladoch - v časti  A.3  Kritériá na hodnotenie ponúk a  pravidlá ich uplatnenia. 
Kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena za predmet zákazky. 

 
 
 

Časť VI  
Prijatie zmluvy 

31     OZNÁMENIE  O  VÝSLEDKU VYHODNOTENIA PONÚK  
 

   31.1 Verejný obstarávateľ po ukončení elektronickej aukcie úspešnému uchádzačovi 
oznámi, že jeho ponuka sa prijíma.  

  31.2 Neúspešným uchádzačom písomne  neoznámi, nakoľko uchádzači majú k dispozícii 
záverečný protokol z aukčnej siene. 

  31.3 V prípade, ak verejný obstarávateľ zruší použitý postup zadávania zákazky, 
upovedomí o tejto skutočnosti všetkých uchádzačov a uvedie dôvody. Súčasne oznámi 
postup, ktorý použije pri zadávaní zákazky na pôvodný predmet zákazky. 

32    PRIJATIE ZMLUVY  
 

32.1   Rámcová kúpna zmluva bude uzavretá  podľa Obchodného zákonníka, v súlade s § 
99 ods. 1 písm. h)  a v súlade s  § 43 ods. 12  zákona s úspešným uchádzačom v lehote 
viazanosti ponúk  na základe výsledku elektronickej aukcie.  

 
   32.3 VEREJNÝ OBSTARÁVATE Ľ SI VYHRADZUJE PRÁVO   : 

   32.3.1 V prípade, ak úspešný uchádzač, s ktorým bola uzavretá zmluva, stratí v priebehu 
jej plnenia schopnosť plniť zmluvný záväzok, alebo z vlastného rozhodnutia 
neuzavrie zmluvu s verejným obstarávateľom,  verejný obstarávateľ uzavrie  
zmluvu s uchádzačom, ktorého ponuka obsahovala druhú najnižšiu cenu. 

 
Časť VII 

Revízne postupy 

33 Úrad, v ktorom možno získať informácie o revíznych postupoch: 
 
 33.1   Úrad pre verejné obstarávanie, IČO: 31 797 903, Dunajská 68, P. O. Box 58, 820 04 

Bratislava 24, Slovenská republika, tel. č.: 02/50 26 42 18, fax: 02/50 26 42 19, 
internetová adresa: www.uvo.gov.sk. 

 
33.2 Uchádzač podľa § 140 ods. 1 písm. a)  zákona o verejnom obstarávaní  nemôže podať 

námietky pri zadávaní podprahovej zákazky  okrem námietok  podľa § 137 ods.2 písm. b) 
zákona o verejnom obstarávaní. 
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A.2 PODMIENKY Ú ČASTI VO VEREJNOM OBSTARÁVANÍ  

 
Podmienky účasti vo verejnom obstarávaní, týkajúce sa osobného postavenia, 

finančného a ekonomického postavenia, technickej alebo odbornej spôsobilosti 
a zabezpečenia  kvality stanovené v súlade s § 32 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom 
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov ( ďalej len „zákon“):  

Podmienky účasti vo verejnom obstarávaní, týkajúce sa osobného postavenia uchádzača 
1.      osobného postavenia uchádzača:  
 Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti podľa v § 26 ods. 1 zákona o verejnom   

obstarávaní  a preukáže ich podľa § 26 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní 
predložením originálnych dokladov alebo ich overených kópií nie staršie ako 3 
mesiace, 

  1.1 výpis z registra trestov alebo rovnocenný doklad vydaný príslušným súdom alebo 
správnym orgánom v krajine svojho sídla, že nebol uchádzač ani jeho štatutárny 
orgán, ani člen štatutárneho orgánu odsúdený za trestný čin, korupcie, za trestný čin 
poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev, za trestný čin 
legalizácie príjmu z trestnej činnosti, za trestný čin založenia, zosnovania 
a podporovania zločineckej skupiny alebo za trestný čin, ktorého skutková podstata 
súvisí s podnikaním: 

          1.1.1     podnikateľ - fyzická  osoba predloží výpis z registra trestov za osobu, na ktorú 
je vydané živnostenské oprávnenie alebo iné než živnostenské oprávnenie 
podľa osobitných predpisov, 

           1.1.2    podnikateľ - právnická osoba predloží výpisy z registra trestov za všetky osoby, 
ktoré tvoria štatutárny orgán alebo sú členmi štatutárneho orgánu podnikateľa, 

 
    1.2 potvrdenie miestne príslušného daňového úradu nie staršie ako tri mesiace, že uchádzač 

nemá v Slovenskej republike alebo v krajine svojho sídla evidované daňové 
nedoplatky, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia,   

 

     1.3 potvrdenie príslušného súdu alebo rovnocenný doklad vydaný príslušným súdom alebo 
správnym orgánom v krajine svojho sídla, že voči uchádzačovi nie je vedené 
konkurzné konanie, nie je v konkurze, v likvidácii ani nebol proti nemu zamietnutý 
návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku, predložené potvrdenie musí 
byť aktuálne a musí ním preukazovať skutočný stav vo vzťahu k termínu, kedy 
uplynie lehota na predkladanie ponúk, 

      1.4 potvrdenie Sociálnej poisťovne v ktorej je uchádzač vedený v evidencii platiteľov 
sociálneho poistenia a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, že uchádzač 
nemá evidované nedoplatky poistného na sociálne poistenie a príspevkov na starobné 
dôchodkové sporenie, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia, 

      1.5 potvrdenie príslušnej zdravotnej poisťovne alebo zdravotných poisťovní, v ktorých je 
uchádzač vedený v evidencii platiteľov zdravotného poistenia, že uchádzač nemá 
evidované nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, ktoré sa vymáhajú výkonom 
rozhodnutia, 

      1.6 doklad o oprávnení podnikať alebo potvrdenie príslušného orgánu, v ktorom musí byť 
zapísaný predmet podnikania oprávňujúci uchádzača na dodanie požadovaného 
predmetu zákazky alebo čestné vyhlásenie podľa predpisov v krajine svojho sídla, že 
uchádzač je oprávnený na dodanie požadovaného predmetu zákazky, 
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         1.6.1. výpis zo živnostenského registra,  
         1.6.2 výpis z obchodného registra , 
         1.6.3 iné než živnostenské oprávnenie, vydané podľa osobitných predpisov. 
 

    1.7 Uchádzač zapísaný do zoznamu podnikateľov, ktorí preukázali spôsobilosť na 
uzavieranie zmlúv vo verejnom obstarávaní, môže podľa § 128 ods. 1 zákona 
o verejnom obstarávaní  požadované v bodoch 1. až 1.6 tejto výzvy nahradiť 
predložením úradne osvedčenej kópie platného potvrdenia o jeho zapísaní do zoznamu 
podnikateľov podľa zákona o verejnom obstarávaní (potvrdenie nesmie byť staršie ako 
jeden rok ku dňu predloženia ponúk). 

    1.8 Ak uchádzač nemá sídlo v Slovenskej republike a krajina jeho sídla nevydáva niektoré 
z dokladov podľa § 26 ods. 2 zákona, požadované v bodoch 1. až 1.6 tejto výzvy, 
alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, môže ich nahradiť čestným vyhlásením 
podľa predpisov platných v krajine jeho sídla. 

    1.9 Ak má uchádzač sídlo v členskom štáte EÚ  inom ako Slovenská republika a právo 
tohto členského štátu neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť 
vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou 
inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v krajine pôvodu 
alebo v krajine sídla uchádzača. 

 
   1.9.1  finančného alebo ekonomického postavenia uchádzača:  

 1.9.1.1 - podľa § 27 ods. 1 písm. a) zákona  - vyjadrenie banky alebo pobočky 
zahraničnej banky, ktorým môže byť prísľub banky alebo pobočky zahraničnej banky 
o poskytnutí úveru, 

  Podmienky účasti vo verejnom obstarávaní, týkajúce sa technickej alebo odbornej  

spôsobilosti uchádzača:  
 

2  Uchádzač preukáže svoju technickú a odbornú spôsobilosť  

2.1 - podľa § 28  ods. 1 písm. a) zákona -  zoznamom uskutočnených dodávok  
uskutočnených za predchádzajúce 3 roky,  s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia. 
Uchádzač v zozname uvedie  aspoň 3 samostatné zákazky. Zoznam zmlúv s 
požadovanými údajmi uchádzač spracuje do tabuľkovej formy. 

Napr. : tabuľka/1rok 
Opis 
predmetu 
zmluvy 

Zmluvná 
cena 
s DPH v € 

Lehota dodania 
začiatok a koniec 
dodania tovarov 

Obchodné 
meno a sídlo 
odberateľa 

Kontaktné údaje 
odberateľa*  

     
     
     
     

Uchádzač bude prezentovať zoznam zmlúv za predchádzajúce tri roky rovnakým spôsobom, 
podľa vzorovej  tabuľky. Min. ročný obrat v predmete  zákazky musí byť vo výške 15 tis. €. / 
1rok 
*    Uchádzač uvedie kontaktnú osobu odberateľa, telefónne číslo, faxové číslo, prípadne e-
mailovú  adresu odberateľa, za účelom možnosti overenia poskytnutých údajov verejným 
obstarávateľom. 
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 4 Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok 
účasti: 
4.1 Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 zákona. Ich splnenie 

preukáže predložením dokladu ktorý ho oprávňuje dodávať tovar, alebo poskytovať 
službu, v zmysle § 26 ods. 2 písm. zákona predložením originálnych dokladov alebo ich 
overených kópií nie starších ako 3 mesiace. 

 Ak uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti spôsobom uvedeným v § 128 ods. 1 
zákona, treba postupovať zároveň v zmysle § 155 ods. 8 písm. a) zákona. Ak uchádzač 
preukazuje splnenie podmienok účasti podľa § 128 ods. 1 zákona, v tom prípade treba 
predložiť aj platný doklad o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať práce, alebo 
poskytovať službu  

 
            4.2   Uchádzač predloží čestné vyhlásenie o tom, že akceptuje podmienky uvedené  

v predloženej rámcovej kúpnej zmluve, súťažných podkladoch  a v tejto výzve   bez 
výhrad.   

4.3  Uchádzač predloží čestné vyhlásenie, že v prípade potreby zabezpečí rozvoz tovaru 
v rozmedzí pol hodiny do každej organizácie zriadenej mestskou časťou Bratislava-
Petržalka. (zoznam odberných miest - príloha č.1 návrhu rámcovej kúpnej zmluvy) 

   4.4 Vyhlásenie uchádzača o pravdivosti a úplnosti všetkých predložených dokladov 
a údajov uvedených v ponuke a o tom, že uchádzač súťažným podkladom rozumel. 

   4.5  Vyhlásenie uchádzača, ktorý je právnickou osobou, že jeho zakladateľom, členom 
alebo spoločníkom nie je politická strana alebo politické hnutie. 

   4.6  V prípade skupiny uchádzačov (dodávateľov) - čestné vyhlásenie skupiny dodávateľov 
podpísané všetkými členmi skupiny alebo osobou, resp. osobami oprávnenými konať 
v danej veci za každého člena skupiny, v ktorom vyhlásia, že v prípade prijatia ich 
ponuky verejným obstarávateľom vytvoria všetci členovia skupiny dodávateľov takú 
právnu formu v súlade so zákonmi Slovenskej republiky, ktorá bude zaväzovať všetky 
zmluvné strany, aby ručili spoločne a nerozdielne za záväzky voči obstarávateľovi, 
ktoré vznikli pri realizácii predmetu zákazky a počas záručnej lehoty. 

4.7  V prípade skupiny  uchádzačov (dodávateľov) - vystavená plná moc pre jedného z 
členov skupiny, ktorý bude oprávnený prijímať pokyny za všetkých a konať v mene 
ostatných členov skupiny, podpísaná všetkými členmi skupiny alebo osobou, resp. 
osobami oprávnenými konať v danej veci za každého člena skupiny. 

  
4.8 Ostatné podmienky: 

 
Poistenie uchádzača o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone povolania na 
hodnotu min.46 500 € bez DPH. 
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A.3 KRITÉRIÁ NA HODNOTENIE PONÚK A PRAVIDLÁ ICH UPL ATNENIA 

 

1  Posudzovanie splnenia podmienok účasti  uchádzača  

 

1.1 Verejný obstarávateľ posúdi splnenie podmienok účasti uchádzača  v procese verejného 
obstarávania v súlade s výzvou  a súťažnými podkladmi.  

1.2  Splnenie podmienok účasti bude posudzované na základe predloženia požadovaných 
dokumentov a dokladov, poskytnutých informácií, ktoré  požaduje verejný 
obstarávateľ vo výzve   a v súťažných podkladoch. 

1.3 Verejný obstarávateľ môže požiadať uchádzača o vysvetlenie alebo o doplnenie 
predložených dokladov. 

1.4   Verejný obstarávateľ bude splnenie podmienok účasti hodnotiť  slovne : Splnil – áno, 
nesplnil – nie   pri posudzovaní každého požadovaného dokumentu.  

1.5  Verejný obstarávateľ vylúči z procesu verejného obstarávania uchádzača, ak  

       a) nesplnil podmienky účasti, 

          b) predložil neplatné doklady, 

          c) nepredložil požadované doklady alebo informácie alebo 

           d) poskytol nepravdivé informácie alebo skreslené informácie. 

      1.5.1 Podľa § 33 ods. 5 zákona  neplatnými dokladmi sú : 

            a) ktorým uplynula lehota platnosti, 

            b) ktoré sú neúplné alebo 

            c) ktoré sú poškodené, nečitateľné alebo pozmenené. 

 1.2   Ak nastanú okolnosti podľa bodu 1.5  časti A.3 týchto súťažných podkladov ,  verejný 
obstarávateľ  bezodkladne  písomne upovedomí uchádzača  o jeho vylúčení s uvedením 
dôvodu vylúčenia z procesu verejného obstarávania. 

 

2  Stanovenie kritéria na vyhodnotenie ponúk 

 2.1 Verejný obstarávateľ stanovil jediné kritérium na vyhodnotenie ponúk: najnižšia cena 
za dodanie predmetu zákazky vrátane dopravy, v prípade potreby aj 1 kus.  

 

    2.1.1   Kritérium na vyhodnotenie ponúk bolo uvedené vo výzve  na predloženie ponuky .  

 2.2  Po úvodnom úplnom vyhodnotení  sa uskutoční elektronická aukcia, účelom ktorej 
bude zostavenie  poradia ponúk automatizovaným vyhodnotením. Pretože kritériom na 
vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena za predmet zákazky, východiskom elektronickej 
aukcie budú ceny. 

2.3  Verejný obstarávateľ po skončení elektronickej aukcie  uzavrie rámcovú kúpnu 
zmluvu  na základe  výsledku elektronickej aukcie. 

3   Cenu uvádzať v členení: Cena bez DPH, výška a sadzba DPH a cena spolu s DPH v €. 
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OPIS PREDMETU ZÁKAZKY 

 
Predmetom zákazky je:  
 

Dodanie vajec, cestovín, ryže a mlynských výrobkov pre mestskú časť Bratislava-
Petržalka a organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti MČ Bratislava – Petržalka na základe 
kriteriálnej vzorky tovarov - Príloha č.1. Odobratie množstiev sa bude spresňovať 
objednávkami na základe potreby obstarávateľa a organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti 
MČ Bratislava – Petržalka. Obstarávateľ predpokladá uzatvoriť zmluvu s účinnosťou od dňa 
podpisu na 12 mesiacov, alebo do vyčerpania finančného limitu. 
 

Kompletný cenník tovarov a služieb bude tvoriť súčasť rámcovej kúpnej zmluvy, 
k rokovaniu o zmluve vyzve obstarávateľ uchádzača, ktorý uspel. Dohodnuté ceny sa počas 
plnenia zmluvy môžu meniť v neprospech kupujúceho formou očíslovaných dodatkov 
podpísaných obomi stranami v prípade keď dôjde k zmene osobitných právnych predpisov 
platných v SR. Verejný obstarávateľ neposkytuje zálohové platby. Splatnosť faktúry je 30 dní. 
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PREDMET ZÁKAZKY:  Dodanie vajec, cestovín, ryže a mlynských výrobkov pre  
                                            organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti 
                                            Bratislava-Petržalka.  
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

Podprahová zákazka  na dodanie tovarov a služieb 
 

 
 
 

SÚŤAŽNÉ  PODKLADY 
 
 
 

B.2 SPÔSOB URČENIA CENY 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bratislava, september 2010 
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B.2 SPÔSOB URČENIA CENY 

 

Obstarávateľ požaduje dodanie tovaru podľa objednávok kupujúceho v požadovanom 
množstve, akosti  a druhu tovaru vrátane balenia a  doručenia na miesto určenia uvedené 
v objednávke kupujúceho v prípade potreby aj 1ks. Doprava musí byť zahrnutá vo 
vykalkulovanej cene tovaru.  

 
Všetky súvisiace náklady zahrnie uchádzač do ceny jednotlivých položiek (príloha č.1. 

– Kriteriálna vzorka). Navrhovaná zmluvná cena musí byť stanovená podľa zákona NR SR č. 
18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č.87/1996 Z. z., 
ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 19/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. 
Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena bude vyjadrená v euro mene. Ceny je v priebehu 
zmluvy meniť v neprospech obstarávateľa (upravovať ceny smerom na hor), iba ak by sa 
zmenili príslušné osobitné predpisy a zákony SR. 
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VEREJNÝ OBSTARÁVATE Ľ : Mestská časť Bratislava - Petržalka, Kutlíkova 17, 852 12     
                                              Bratislava 
  
PREDMET ZÁKAZKY:  Dodanie vajec, cestovín, ryže a mlynských výrobkov pre  
                                            organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti 
                                            Bratislava-Petržalka.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Podprahová zákazka  na dodanie tovarov a služieb 
 

 
 
 

SÚŤAŽNÉ  PODKLADY 
 
 
 

 
B.3 OBCHODNÉ  PODMIENKY DODANIA PREDMETU 

ZÁKAZKY  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bratislava, september 2010 
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B.3 OBCHODNÉ PODMIENKY DODANIA PREDMETU  ZÁKAZKY 
 

Verejný obstarávateľ  predkladá  návrh rámcovej kúpnej zmluvy o dielo, ktorý obsahuje 
všetky obchodné podmienky uskutočnenia predmetu zákazky.  Uchádzač  doplní časti, ktoré 
sa týkajú zhotoviteľa diela a predloží návrh rámcovej kúpnej zmluvy v rámci svojej ponuky 
v jednom vyhotovení.  

Rámcová kúpna zmluva č. ..../2010 
uzatvorená podľa § 269 ods. 2 a § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník 

 v znení neskorších predpisov   
 
 

Kupujúci:   
Názov:  Mestská časť Bratislava-Petržalka 
Sídlo:  Kutlíkova 17,  852 12  Bratislava 
Zastúpený:   Doc. RNDr. Milan Ftáčnik, CSc., starosta 
IČO :              603201 
IČ DPH:   2020936643 
Bankové spojenie: DEXIA BANKA, Bratislava 
Číslo účtu:   1800599001/5600 

 
 (ďalej len „kupujúci) 
 

 
Predávajúci:  
Názov:    
Sídlo:         
Zastúpený:      
IČO :    
DIČ:   
IČ DPH:    
Bankové spojenie:  
Číslo účtu:     
 

     (ďalej len „predávajúci“) 
     (spolu tiež ako „zmluvné strany“) 
 

 
Preambula 

Táto rámcová kúpna zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania 
v zmysle § 99 (zadávanie podprahových zákaziek) a v zmysle § 10 (centrálna obstarávacia 
organizácia) a § 11 (rámcová dohoda) zákona NR SR  č. 25/2006 Z.z. o verejnom 
obstarávaní a o zmene doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len 
„zákon o verejnom obstarávaní“). 

Kupujúci – mestská časť Bratislava-Petržalka – ako centrálna obstarávacia organizácia 
uzatvára túto rámcovú kúpnu zmluvu v mene verejných obstarávateľov, ktorí obstarávajú 
tovar, služby alebo práce prostredníctvom centrálnej obstarávacej organizácie. Verejnými 
obstarávateľmi sú organizácie zriadené mestskou časťou Bratislava-Petržalka. Ich zoznam je 
uvedený v prílohe č. 1 tejto zmluvy.  

Kupujúci na obstaranie predmetu  tejto rámcovej kúpnej zmluvy použil postup 
verejnej súťaže a postupoval v zmysle uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 
Bratislava-Petržalka č. 483/2009. 
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Čl. I. 

Predmet rámcovej kúpnej zmluvy 

1. Predmetom tejto rámcovej kúpnej zmluvy je dodávka potravín pre základné a materské 
školy zriadené mestskou časťou Bratislava-Petržalka, uvedené v prílohe číslo 1 tejto 
rámcovej kúpnej zmluvy. Zoznam potravín tvorí Prílohu č. 2 – Kompletný cenník, ktorý 
je neoddeliteľnou súčasťou tejto rámcovej kúpnej zmluvy (ďalej len „tovar“).     

2. Predávajúci sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto rámcovej kúpnej zmluve 
zabezpečí dodávku tovarov vrátane služieb spojených s dodávkou a dopravy do miesta 
plnenia. Kupujúci sa zaväzuje predávajúcemu zaplatiť kúpnu cenu podľa článku II. tejto 
rámcovej zmluvy.  

3. Pri vecnom rozšírení cenníka v priebehu platnosti rámcovej kúpnej zmluvy na návrh 
kupujúceho je predávajúci povinný predložiť kupujúcemu návrh upravenej Prílohy č. 2 - 
Kompletný cenník. 

 
 

Čl. II.  
Cena  

1. Cena tovaru je stanovená dohodou zmluvných strán  zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. 
o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa 
vykonáva zákon č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení vyhlášky MF SR č. 375/1999 Z. z. . 

2. Cena tovaru je uvedená v prílohe č. 2 k tejto rámcovej kúpnej zmluve, ktorá tvorí jej 
neoddeliteľnú súčasť. 

3. K cenám tovaru bude pripočítaná DPH podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej 
hodnoty v znení neskorších predpisov. 

4. Cena tovaru je dohodnutá  vrátane obalov, balenia, dopravy na miesto plnenia, poistenia 
a ďalších nákladov spojených s dodávkou. 

5. Dohodnutú cenu je nie je možné meniť v priebehu platnosti tejto zmluvy.  
 

Čl. III. 
Miesto plnenia   

1. Tovar bude dodávaný na základe objednávok zo strany kupujúcich jednotlivo. 
2. Kupujúci môže realizovať svoje objednávky písomne, faxom alebo e-mailom. V takom 

prípade objednávka musí obsahovať: 
� číslo objednávky 
� dátum vystavenia 
� názov, skladové číslo a množstvo objednaného tovaru 
� dopravné dispozície a miesto určenia 
� iné náležitosti, ak vyplývajú z tejto zmluvy 
 
Kupujúci môže po dohode s dodávateľom realizovať svoje objednávky aj telefonicky, 
pričom tieto objednávky potvrdí dodávateľovi do 24 hod aj písomne, faxom alebo e-
mailom vo forme riadne vypísanej objednávky.  

3. Predávajúci zabezpečí dodanie tovaru podľa objednávok kupujúceho v požadovanom 
množstve, akosti a druhu tovaru vrátane balenia a doručenia na miesto určenia uvedené 
v objednávke kupujúceho. Kupujúci si pri preberaní tovaru vyhradzuje právo neprebrať 
objednaný tovar, a to až do 10 % z objednaného množstva príslušnej položky. 

4. Miesto určenia: bude uvedené v objednávke.  
5. Lehota dodania tovarov: do 48 hodín od prijatia objednávky. 

Kupujúci si vyhradzuje právo upresniť objednávku aj v deň dodania tovaru, a to do 8,00 
hod.  
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Uvedená lehota dodania tovarov sa týka tovarov štandardne zabezpečovaných 
z ponukového katalógu – Príloha č. 2, pokiaľ sa predávajúci a kupujúci nedohodnú inak. 
Zoznam odberných miest v mestskej časti Bratislava-Petržalka tvorí Prílohu č. 1 tejto 
rámcovej kúpnej zmluvy. 

6. Predávajúci musí bez meškania oznámiť kupujúcemu vznik akejkoľvek udalosti, ktorá 
bráni alebo sťažuje dodávku tovaru a má za následok predĺženie dohodnutej lehoty 
dodania.  

7. Súčasťou dodávky je dodací list so základnými údajmi o dodávke. 
8. Dodávka tovaru na základe objednávky alebo čiastkovej zmluvy je splnená dňom 

písomne potvrdeného prevzatia tovaru kupujúcim. Nebezpečenstvo škody na tovare 
prechádza na kupujúceho dňom písomne potvrdeného prevzatia tovaru.  

9. Kupujúci zabezpečí písomné potvrdenie prevzatia dodávky na mieste určenia. 
10. Kupujúci je povinný skontrolovať dodaný tovar podľa dodacieho listu. Ak 

údaje nesúhlasia alebo je porušený, či inak poškodený prepravný obal, resp. tovar zjavne 
nespĺňa kritériá stanovené príslušnými normami, môže odmietnuť  tovar prevziať.  

 
Čl. IV. 

Platobné podmienky 
1. Po dodaní tovaru za príslušný kalendárny mesiac predávajúci vystaví v súlade s platnými 

predpismi faktúru ako daňový doklad. 
2. Faktúra musí obsahovať tieto náležitosti: 

• čísla objednávok kupujúceho 
• čísla dodacích listov, na základe ktorých bol daňový doklad vystavený 
• obchodné meno  a sídlo predávajúceho a kupujúceho 
• identifikačné údaje predávajúceho a kupujúceho (IČO, IČ DPH, DIČ) 
• dátum dodania tovaru 
• dátum splatnosti faktúry 
• dátum vyhotovenia faktúry 
• predmet dodania – skladové číslo a názvy jednotlivých tovarov, jednotková cena, 

suma za jednotlivé druhy tovaru a celkom bez DPH, sadzba DPH a celková suma 
DPH, celková fakturovaná suma vrátane DPH. 

3. Zálohové platby ani platba vopred sa neumožňujú.  
4.  Platby budú realizované formou bezhotovostného platobného styku prostredníctvom 

finančného ústavu kupujúceho. 
5. Dohodnutá splatnosť súhrnnej faktúry je 14 dní odo  dňa doručenia kupujúcemu. Faktúra 

musí obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu. V prípade, že faktúra nebude 
obsahovať všetky náležitosti, kupujúci ju vráti predávajúcemu na zmenu, doplnenie alebo 
opravu. Do doby doručenia opravenej, zmenenej alebo doplnenej faktúry kupujúcemu, 
lehota splatnosti faktúry neplynie. Nová lehota splatnosti začína plynúť od doručenia 
opravenej, zmenenej alebo doplnenej faktúry do sídla kupujúceho.  

 
Čl. V. 

Zodpovednosť za chyby a záruka za akosť 

1. Predávajúci zodpovedá za to, že tovar vyhovuje príslušným kvalitatívnym parametrom 
podľa platných noriem a poskytuje na daný tovar záruku podľa zákona.  

2. Podmienky reklamačného konania: 
a) Pri zistení zjavných nedostatkov pri odbere tovaru si kupujúci vyhradzuje právo 

takýto tovar neprevziať, pričom dodávateľ je povinný dodať nový tovar 
bezodkladne t.j. do 60 minút  podľa požiadavky kupujúceho.  

b) Skryté chyby je povinný reklamovať bezodkladne po zistení chyby. 
3. Predávajúci je v rámci záručnej doby povinný odstrániť všetky chyby tovaru na vlastné 

náklady.  
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4. Záruka sa nevzťahuje na chyby vzniknuté nesprávnou manipuláciou, skladovaním  
alebo iným zanedbaním zo strany kupujúceho. 

5. V prípade, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak, budú postupovať primerane podľa 
príslušných  ustanovení Obchodného zákonníka.  

 
Čl. VI. 
Sankcie  

1. V prípade omeškania kupujúceho s povinnosťou zaplatiť kúpnu cenu, je predávajúci 
oprávnený vyfakturovať úrok z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý, aj 
začatý deň omeškania.  

2. V prípade, že predávajúci nedodrží termín dodania tovaru podľa čl. III. ods. 5 a 6 tejto 
rámcovej zmluvy, kupujúci má nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny plnenia, 
t.j. z ceny danej rozsahom konkrétnej objednávky, za každý, aj začatý deň omeškania. 
V prípade vzájomných nárokov predávajúceho a kupujúceho budú zmluvné strany 
postupovať podľa ustanovení § 358 a nasl. Obchodného zákonníka.  

 
Čl. VII. 

Záverečné ustanovenia 
1. Rámcová zmluva sa uzatvára na obdobie..................................... 
2. Pri vyčerpaní 75 % finančného limitu je predávajúci povinný informovať o tejto 

skutočnosti kupujúceho.  
3. Za neprekročenie finančného limitu v celom rozsahu zodpovedá predávajúci. V prípade 

vzniku škody kupujúcemu z dôvodu prekročenia finančného limitu je predávajúci 
povinný okrem náhrady škody zaplatiť kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 500,- € 
najneskôr do 30 dní po zistení, že došlo k prekročeniu stanoveného finančného limitu. 

4. Rámcová kúpna zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu zmluvnými 
stranami. 

5. Zmeny a doplnky k tejto rámcovej zmluve je možné robiť len formou písomných 
dodatkov po súhlase oboch zmluvných strán. 

6. Zmluvné strany sú oprávnené odstúpiť od tejto rámcovej kúpnej zmluvy, keď sa pre 
niektorú z nich stalo splnenie podstatných zmluvných povinností úplne nemožným, ako 
aj pri porušení podstatných zmluvných povinností druhou stranou. Zmluvné strany sa 
dohodli za podstatné povinnosti považovať všetky povinnosti vyplývajúce z tejto 
rámcovej kúpnej zmluvy. 

7. Zmluvná strana, ktorá z uvedených dôvodov odstúpi od rámcovej kúpnej zmluvy, má 
právo požadovať od druhej zmluvnej strany náhradu škody, okrem prípadov 
charakterizovaných ako vyššia moc. 

8. Výpovedná lehota kúpnej zmluvy je 1 mesiac a začína plynúť prvým dňom od doručenia 
písomnej výpovede druhej zmluvnej strane.  

9. Zmluvné vzťahy neupravené touto rámcovou zmluvou  sa riadia príslušnými 
ustanoveniami Obchodného zákonníka. 

10. Rámcová kúpna zmluva je spracovaná v 4 vyhotoveniach, z ktorých kupujúci  dostane 
dve vyhotovenia. Všetky vyhotovenia sa považujú za rovnocenné. 

11. Zmluvné strany vyhlasujú, že kúpnu zmluvu prečítali, jej obsah pokladajú za dôverný a 
na znak súhlasu ju podpísali splnomocnenými zástupcami  oboch zmluvných strán. 

 
 
V Bratislave dňa .....................             V Bratislave dňa ...................  
 
Kupujúci:              Predávajúci: 
 
 
____________________________    ___________________________ 
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Doc. RNDr. Milan Ftáčnik, CSc.     
 

Príloha č. 1 
 
Mestská časť Bratislava-Petržalka – zoznam základných a materských škôl 
v pôsobnosti mestskej časti (odberné miesta) 
 
 

 
Kupujúci 1:  
Názov:   Základná škola       

 Sídlo:   Budatínska 61, 851 06 Bratislava        
Štatutárny orgán:  Marta Režnáková, riaditeľka školy     
Bankové spojenie: DEXIA banka Slovensko, a.s.    
Číslo účtu:   9401076007/5600    
IČO :   31781977               

      
      
Kupujúci 2:  

Názov:   Základná škola       
 Sídlo:   Černyševského 8, 851 01 Bratislava       

Štatutárny orgán: Magdaléna Benková, riaditeľka školy    
Bankové spojenie: DEXIA banka Slovensko, a.s.    
Číslo účtu:   9401025007/5600  
IČO :              31754929  
  

      
Kupujúci 3:  

Názov:   Základná škola       
 Sídlo:   Dudova 2, 851 02 Bratislava        

Štatutárny orgán:  Antonín Polách, riaditeľ školy   
Bankové spojenie: DEXIA banka Slovensko, a.s.    
Číslo účtu:   9400894008/5600   
IČO :   31780547                

 
      
Kupujúci 4:  

Názov:   Základná škola       
 Sídlo:   Gessayova 2, 851 03 Bratislava      

Štatutárny orgán:  Bohuslav Dilhof, riaditeľ školy  
Bankové spojenie: DEXIA banka Slovensko, a.s.    
Číslo účtu:   9400933003/5600  
IČO :              31771475  

 
     Kupujúci 5:  

Názov:   Základná škola       
Sídlo:   Holíčska 50, 85105 Bratislava       
Štatutárny orgán: Elena Rapavá, riaditeľka školy    
Bankové spojenie: DEXIA banka Slovensko, a.s.      
Číslo účtu:  9400952001/5600      
IČO :              31780491   

 
     Kupujúci 6:  
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Názov:   Základná škola       
 Sídlo:   Lachova 1, 851 03 Bratislava       

Štatutárny orgán:  Gustáv Nagy, riaditeľ školy  
Bankové spojenie: DEXIA banka Slovensko, a.s.      
Číslo účtu:  9400995001/5600     
IČO :              31780474   

 
     Kupujúci 7:  

Názov:   Základná škola       
 Sídlo:   Nobelovo nám. 6, 85101 Bratislava      

Štatutárny orgán:  Valéria Forgašová, riaditeľka školy  
Bankové spojenie: DEXIA banka Slovensko, a.s.   
Číslo účtu:   9401065009/5600  
IČO :              31754953  

 
     Kupujúci 8:  

Názov:   Základná škola       
 Sídlo:   Pankúchova 4, 851 04  Bratislava      

Štatutárny orgán:  Štefan Rác, riaditeľ školy   
Bankové spojenie: DEXIA banka Slovensko, a.s.     
Číslo účtu:   9400962007/5600      
IČO :              31781853  

 
     Kupujúci 9:  

Názov:   Základná škola       
 Sídlo:   Prokofievova 5, 851 01 Bratislava      

Štatutárny orgán:  Daniela Petríková, riaditeľka školy  
Bankové spojenie: DEXIA banka Slovensko, a.s.  
Číslo účtu:  9401086002/5600     
IČO :              31754911   

 
     Kupujúci 10:  

Názov:   Základná škola       
 Sídlo:   Tupolevova 20, 851 01 Bratislava      

Štatutárny orgán: Miroslav Cisár, riaditeľ školy    
Bankové spojenie: DEXIA banka Slovensko, a.s.      
Číslo účtu:   9401107022/5600  
IČO :              31754961   

 
      
 

Kupujúci 11:  
Názov:   Základná škola       

 Sídlo:   Turnianska 10, 851 07 Bratislava      
Štatutárny orgán: Daniela Leštinská, riaditeľka školy   
Bankové spojenie: DEXIA banka Slovensko, a.s.      
Číslo účtu:   9400921010/5600  
IČO :              31771424   
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    Kupujúci 12:  

Názov:   Stredisko služieb školám a školským zariadeniam Petržalka 
Sídlo:   Bohrova 1  Bratislava         
Štatutárny orgán:  Milan Lezo  
Bankové spojenie: DEXIA banka Slovensko, a.s.      
Číslo účtu:   9401058001/5600  
IČO :              31811485  
 
Odberné miesta:  MŠ Bohrova 1 

MŠ Bradáčova 4 
MŠ Bulíkova 25 
MŠ Bzovícka 6 
MŠ Gessayova 31 
MŠ Haanova 9 
MŠ Holíčska 30 
MŠ Iľjušinova 1 
MŠ Jankolova 8 
MŠ Lachova 31 
MŠ Lietavská 1 
MŠ Macharova 1 
MŠ Pifflova 10 
MŠ Röntgenova 16 
MŠ Rovniankova 8 
MŠ Strečnianska 2 
MŠ Ševčenkova 35 
MŠ Šustekova 33 
MŠ Turnianska 6 

 
 


