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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   
 

Výzva na predkladanie ponúk   
vypracovaná v súlade  s § 99    zákona  č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) na dodanie tovarov: 
Dodanie vajec, cestovín, ryže a mlynských výrobkov pre organizácie v zriaďovateľskej 
pôsobnosti mestskej časti Bratislava.  
 
1. Identifikácia verejného obstarávateľa:  
    Mestská časť Bratislava  Petržalka 
    Sídlo : Kutlíkova 17, 852 12 Bratislava 
    V zastúpení: Doc. RNDr. Milan Ftáčnik, CSc., starosta 
    IČO: 603201 
    Kontaktná osoba:  Bc. Marek Harum tel. 02/6828 6909 
  email: marek.harum@petrzalka.sk 
 
2. Predmet zákazky: Dodanie vajec, cestovín, ryže a mlynských výrobkov pre  
                                    organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti 
                                    Bratislava-Petržalka.  
 
 3. Typ zmluvy: Výsledkom postupu verejného obstarávania bude rámcová kúpna zmluva na  
    dodanie predmetu zákazky (podľa opisu zákazky).  
  
4. Klasifikácia predmetu zákazky:  Spoločný slovník obstarávania: 
     Hlavný predmet obstarávania CPV: 15600000-4, 03142500-3, 03211300-6, 15850000-1, 

15882000-4 
 
5. Opis predmetu zákazky: Dodanie vajec, cestovín, ryže a mlynských výrobkov pre 

organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava. Podrobné 
vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť B.1 Opis predmetu zákazky  súťažných 
podkladov spolu s kriteriálnou vzorkou vajec, cestovín, ryže a mlynských výrobkov, ktorá 
tvorí prílohu č. 1 súťažných podkladov.  

   
6. Lehota trvania zmluvy: Trvanie zmluvy: do vyčerpania finančného limitu. 
                                                                                                                                                                                    
7. Množstvo alebo rozsah predmetu zákazky:  
Rozsah dodania predmetu zákazky podrobne opísaný v časti B.1 Opis predmetu zákazky 
súťažných podkladov a v kriteriálnej vzorke vajec, cestovín, ryže a mlynských výrobkov, 
ktorá tvorí prílohu č. 1 súťažných podkladov.  Predpokladané množstvá na rok uvedené 
v kriteriálnej vzorke nie je možné presne určiť, spotreba vyplynie z potrieb obstarávateľa na 
základe objednávok.      
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8. Rozdelenie predmetu zákazky na časti:  NIE  
Uchádzač musí predložiť ponuku na celý predmet zákazky. 

 
 
9. Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky:  

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. 

    
Predpokladaná hodnota zákazky je vo výške 46 500,- EUR bez DPH.  

      Verejný obstarávateľ preddavky neposkytuje.          
   

 
10. Podmienky účasti  vo verejnom obstarávaní   

      SPLNENIE PODMIENOK Ú ČASTI UCHÁDZA ČOV 
    Hodnotenie splnenia podmienok účasti uchádzačov bude založené na posúdení:  

10.1. 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, 

10.1.1 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: 

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

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

 
    10.1.2 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,   

 

   10.1.3 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, 

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

  10.1.5 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, 

  10.1.6 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, 

     10.1.6.1 výpis zo živnostenského registra,  
     10.1.6.2 výpis z obchodného registra , 
     10.1.6.3 iné než živnostenské oprávnenie, vydané podľa osobitných predpisov. 
 

   10.1.7 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 10.1.1 až 10.1.6 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). 

   10.1.8 Ak uchádzač nemá sídlo v Slovenskej republike a krajina jeho sídla nevydáva 
niektoré z dokladov podľa § 26 ods. 2 zákona, požadované v bodoch 10.1.1 až 10.1.6 
tejto výzvy, alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, môže ich nahradiť čestným 
vyhlásením podľa predpisov platných v krajine jeho sídla. 

   10.1.9 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. 

 
   10.2  finančného alebo ekonomického postavenia uchádzača:  

 10.2.1 - 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, 

 
10.3.  technickej alebo odbornej  spôsobilosti uchádzača:  
10.3.1. 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, 
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- 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.  

 
10.4 Ostatné podmienky: 
 

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

 
Čestné vyhlásenie uchádzača:   

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

               10.4.2 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) 

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

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

 
 
11.   Hodnotenie splnenia podmienok účasti vo verejnom obstarávaní:  
         Splnenie podmienok účasti bude posudzované na základe predloženia požadovaných 

dokumentov a dokladov v súlade so zákonom, s touto výzvou a súťažnými podkladmi   
nasledovne: Splnil - nesplnil.                                                                                                                                                                                                                                                                   

12.  Označenie, či sa vyžaduje uviesť mená a odbornú kvalifikáciu osôb zodpovedných                    
za plnenie zmluvy: ÁNO                                                                                                                                            

         13.   Poskytovanie súťažných podkladov:                                               
Súťažné podklady si záujemca môže vyžiadať na adrese (uvedenej v bode 1.): 
- kontaktná osoba: Bc. Marek Harum 
- e-mail: marek.harum@petrzalka.sk 
 
Spôsob prevzatia súťažných podkladov:                                                                                     
- osobné prevzatie na adrese uvedenej v bode 1 tejto výzvy, alebo na internetovej 
stránke obstarávateľa www.petržalka.sk 
 

14. Otváranie  ponúk sa uskutoční: 29. 9. 2010 o 13.00 hod. SELČ na adrese: 
Mestská časť - Petržalka, zasadačka na 8. poschodí,  Kutlíkova 17, 852 12 
Bratislava. Otváranie ponúk je neverejné.  

15. Lehota na predkladanie  ponúk:  
      Ponuku  je potrebné doručiť na adresu verejného obstarávateľa podľa bodu 1 tejto výzvy, 

najneskôr dňa  29. 9. 2010 o 12.00 hod. SELČ 
  
16. Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť: do podateľne Miestneho úradu mestskej 
časti Bratislava Petržalka, Kutlíkova 17, Bratislava  
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17. Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku. 
      Ponuka musí mať označenie: „Verejné obstarávanie  – neotvárať“  
                                    heslo súťaže: „Vajcia, cestoviny, ryža a mlynské výrobky“                        
                  
18. Kritéria na hodnotenie ponúk:  
     18.1. Verejný obstarávateľ stanovil jediné kritérium na vyhodnotenie ponúk:  

najnižšia cena za dodanie predmetu zákazky vrátane dopravy, v prípade potreby 
aj 1 kus.  

  18.2. 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.                                                                     

19. Platnosť rámcovej kúpnej zmluvy:        
      Odo dňa  účinnosti rámcovej kúpnej zmluvy do vyčerpania finančného limitu 
 
20.  Lehota platnosti ponúk: do 30.11.2010. 
 
21. Vyhodnotenie ponúk:  

    1. Verejný obstarávateľ  bude postupovať podľa § 99 ods.1 písm. f ) a  g) zákona, na  
otváranie a vyhodnotenie  ponúk  zriadi komisiu v súlade s § 40 zákona. zákona a bude 
postupovať pri vyhodnocovaní ponúk len podľa kritéria uvedeného v tejto výzve na 
predkladanie ponúk.   

    2. Po úvodnom úplnom vyhodnotení ponúk  verejný obstarávateľ za účelom predkladania 
nových cien upravených smerom nadol použije  elektronickú aukciu, východiskom ktorej  
sú ceny uvedené v pôvodnej ponuke. Verejný obstarávateľ bude postupovať v súlade s § 
43 zákona podľa ustanovení týkajúcich  sa  predmetného postupu verejného obstarávania. 

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

 
22. Ďalšie informácie verejného  obstarávateľa:     

     1.   Verejný obstarávateľ uzavrie s úspešným uchádzačom rámcovú kúpnu zmluvu podľa 
Obchodného zákonníka. 

     2.   Úhrada za súťažné podklady sa nevyžaduje.  

     3.    Verejný obstarávateľ použije elektronickú aukciu. Verejný obstarávateľ vyzve        
            uchádzačov, ktorí splnili podmienky, na predloženie nových cien. Výzva bude   
            obsahovať všetky potrebné údaje  pre uchádzačov podľa § 43 ods. 7 zákona.     

4. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo uzatvoriť rámcovú kúpnu zmluvu v prípade    
odstúpenia úspešného uchádzača s uchádzačom, ktorý svojou ponukou skončil na 
druhom mieste. 

5. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neuzatvoriť zmluvu so žiadnym 
uchádzačom v prípade, ak podmienky predložené v ponuke budú pre obstarávateľa 
zjavne nevýhodné.                       

      

     Dátum zverejnenia výzvy: 3.9.2010 
                                                                               

Schválil: Doc. RNDr. Milan Ftáčnik, CSc.           
starosta 


