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Verejný obstarávateľ: Mestská časť Bratislava Petržalka, Kutlíkova 17,  
 852 12 Bratislava 
 
PREDMET ZÁKAZKY : Zavlažovanie verejnej zelene a údržba čerpacích staníc polievacích 

vodovodov v mestskej časti Bratislava-Petržalka 
 
 

Zákazka s nízkou hodnotou 
 

Výzva na predkladanie ponúk 
 

vypracovaná v súlade s § 102  zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) na 
poskytnutie služby: Zavlažovanie verejnej zelene a údržba čerpacích staníc polievacích 
vodovodov v mestskej časti Bratislava-Petržalka 
 
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, email : marek.harum@petrzalka.sk 
   
2. Predmet zákazky: Zavlažovanie verejnej zelene a údržba čerpacích staníc polievacích 

vodovodov v mestskej časti Bratislava-Petržalka 
 
3. Typ zmluvy: Zmluva o dielo 
 
4. Klasifikácia predmetu zákazky: Spoločný slovník obstarávania: 

Hlavný predmet obstarávania CVP: 77000000-0, 39370000-6, 45255400-3, 50532000-3, 
50411100-0, 50500000-0 

 
5. Opis predmetu zákazky: 
Zavlažovanie verejnej zelene a údržba čerpacích staníc polievacích vodovodov v mestskej časti 
Bratislava-Petržalka. 
 
ZAVLAŽOVANIE VEREJNEJ ZELENE 
Zavlažovanie verejnej zelene  pozostáva z nasledovných služieb: 
       A. - Na základe pokynu oprávneného zamestnanca objednávateľa zavlažovanie verejnej zelene  
prostredníctvom polievacích zariadení, zverených hlavným mestom SR Bratislava do správy 
mestskej časti Bratislava-Petržalka.  
       B. - Na základe pokynu oprávneného zamestnanca objednávateľa služby navyše, súvisiace so 
zavlažovaním zelene a prevádzkou polievacích zariadení 
 
ÚDRŽBA ČERPACÍCH STANÍC 
Pravidelné  týždenné spúšťanie  ponorných čerpadiel v zmysle požiadaviek výrobcu  čerpadiel 
CVBU 0708, a to v 10 čerpacích staniciach polievacích vodovodov  SJK , D4, MC 21, SH2A,B, ZH 
3, 23, L3A,B, L5A v termíne január až december. 
 
ÚDRŽBA FONTÁNY V SADE J. KRÁ ĽA 
Odzimovanie  (apríl), sprevádzkovanie a zabezpečenie údržby, opráv fontány  v  Sade J. 
Krá ľa  a  jej  prevádzky  v čase  od 1. 5. do 15. 10. 
Apríl: 
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Odzimovanie a spustenie fontány: 
Vysokotlakové čistenie bazéna, ručné vyberanie odpadu (lístie, gaštany, drevo, plasty, sklo)  
Vyčistenie súsošia  fontány  vysokotlakovým čističom                                                  
Čistenie 16 ks  antikorových dýz                                                                              
Čistenie odtokového potrubia prúdom vody                                                        
Napustenie systému a odvzdušnenie                                                                    
Vyčistenie spevnenej plochy pri fontáne, odstránenie prerastajúcej buriny, vystriekanie plochy 
vodou, čistenie lavičiek                                           
Údržba strojovne fontány: 
Vykonanie preventívnej údržby technických zariadení strojovne fontány: 
el. zariadenia - motory, rozvádzače,  posúvače (šupátka), osvetlenie, odčerpávanie spodnej vody 
podľa potreby                                                           
Máj  - september: 
Pravidelná mesačná  údržba  fontány: 
Výmena vody 1x týždenne -vypustenie  a napustenie systému, odvzdušnenie.  
Podľa potreby - ručné vyberanie odpadu (lístie drevo, plasty, sklo,) 
vysokotlakové čistenie bazéna a sochy, čistenie 16ks antikorových dýz od vodného kameňa, 
 čistenie odtokového potrubia prúdom vody                                                                                           
Čistenie spevnenej plochy pri fontáne 1x za dva týždne: 
odstránenie prerastajúcej buriny, vystriekanie plochy vodou, čistenie lavičiek                                                                                                    
Údržba strojovne fontány: 
Udržiavanie  technických zariadení v prevádzkyschopnom stave (el. zariadenia,  posúvače 
(šupátka), osvetlenie), odčerpávanie spodnej vody podľa potreby                                                                                                     
Október do 15.10. 
Pravidelné čistenie bazéna  fontány, výmena vody, 1 x týždenne                  
Čistenie spevnenej plochy okolo fontány                                                          
Október  16.10. 
Zazimovanie fontány, vypustenie vody, vyčistenie bazéna, demontáž dýz, odvodnenie systému                                                                  
   
K prevádzke fontány prislúcha aj vyššie spomenutá čerpacia stanica v Sade J. Kráľa, ktorá je 
zahrnutá v údržbe čerpacích staníc polievacích vodovodov. 
 
 
ÚDRŽBA PITNÝCH FONTÁN V SADE J. KRÁ ĽA A NA PETRŽALSKOM KORZE 
Apríl        
Odzimovanie, odkrytovanie, vyčistenie, natlakovanie systémov vodovodov, montáž 3 ks 
bengizerov, sprevádzkovanie 6 ks pitných fontánok                                      
Máj  -  September 
Zabezpečenie prevádzky, kontrola, pravidelné čistenie podľa potreby, údržba a opravy podľa 
potreby – 6 ks pitných fontánok a rozvodu pitnej vody                                      
Október       
Zabezpečenie prevádzky do 15.10., následne zazimovanie, odvodnenie, vyčistenie, zakrytovanie, 6 
ks pitných fontánok, demontáž 3 ks bengizerov, 
 
 
6. Lehoty poskytovania služieb alebo trvanie zmluvy:  
    Odo dňa účinnosti zmluvy o dielo do 12/2011 

 
7. Množstvo alebo rozsah predmetu zákazky:  je podrobne rozpísaný v prílohe č. 1 tejto výzvy. 
 

Zavlažovanie verejnej zelene: Zavlažovanie verejnej zelene v závislosti od vlahového deficitu 
na základe pokynu oprávneného zamestnanca objednávateľa. Celkové množstvo služieb počas 
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celého trvania  zmluvy nepresiahne hodnotu zákazky stanovenú v § 4 ods. (5) zákona č. 25/2006 
Z. z.   
 
Údržba čerpacích staníc: Pravidelné  týždenné spúšťanie  ponorných čerpadiel v zmysle 
požiadaviek výrobcu  čerpadiel CVBU 0708 a to v 10 čerpacích staniciach polievacích 
vodovodov  SJK , D4, MC 21, SH2A,B, ZH 3, 23, L3A,B, L5A v termíne január až december.  
 
Čerpadlá D4, MC 21, SH2A,B, ZH 3, 23, L3A,B, L5A sú odpojené od zdroja 
elektrickej energie!!! 

 
8. Rozdelenie predmetu zákazky na časti:  Nie 

Uchádzač predloží jednu ponuku na celý predmet zákazky. 
 

9. Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky:  
Predmet zákazky bude financovaný z vlastných zdrojov verejného obstarávateľa. Platba sa 
uskutoční v súlade so zmluvou o dielo na základe vystavenej faktúry, prílohou ktorej bude súpis 
výkonov potvrdený objednávateľom. Doba splatnosti faktúry: do 15 dní odo dňa doručenia 
faktúry verejnému obstarávateľovi. Verejný obstarávateľ preddavky neposkytuje. 
Predpokladaná celková hodnota zákazky je 29 000,- € bez DPH. 
 

10. Podmienky účasti vo verejnom obstarávaní: 
 

10.1 Osobné postavenie uchádzačov: 
 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 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, 

     10.1.2.1 výpis zo živnostenského registra,  
     10.1.2.2 výpis z obchodného registra , 
     10.1.2.3 iné než živnostenské oprávnenie, vydané podľa osobitných predpisov. 
 

   10.1.3 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 10.1.2 tejto výzvy nahradiť predložením úradne osvedčenej 
kópie platného potvrdenia o jeho zapísaní do zoznamu podnikateľov podľa zákona 
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o verejnom obstarávaní (potvrdenie nesmie byť staršie ako jeden rok ku dňu predloženia 
ponúk). 

   10.1.4 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 10.1.2 tejto výzvy, 
alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, môže ich nahradiť čestným vyhlásením podľa 
predpisov platných v krajine jeho sídla. 

   10.1.5 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. d) zákona - o celkovom obrate alebo prehľadom o 
dosiahnutom obrate v oblasti, ktorej sa predmet  zákazky týka, za posledné 3 hospodárske 
roky. Min. ročný obrat v predmete  zákazky musí byť 15 tis. € bez DPH. V zozname 
úspešne splnených zmlúv uchádzač uvedie:  

10.2.1.1.  názov realizovanej služby,  
10.2.2.2.  zmluvného partnera (objednávateľa), 
10.2.3.3.  kontakt na  objednávateľa, potrebný pre overenie si uvedených informácií. 

 

10.3  technickej alebo odbornej  spôsobilosti uchádzača  
      10.3.1 - podľa § 28 ods.1 písm. c) zákona - údaje o technikoch alebo technických orgánoch, 

tých, ktorí sú zodpovední za kontrolu kvality a plnenie zmluvy bez ohľadu na to, v akom 
zmluvnom vzťahu sú k uchádzačovi, resp. tých, na ktorých sa môže uchádzač obrátiť so 
žiadosťou o vykonanie týchto prác, vrátane ich vyhlásenia, že budú k dispozícii v čase plnenia  
zmluva – originál dokladu. 

          
      Uchádzač predloží nasledovné doklady o odbornej spôsobilosti:  

10.3.2. osvedčenie o spôsobilosti obsluhy tlakových nádob stabilných v súlade s STN 69 0012 
čl. 6 a prílohou vyhlášky MPSVR SR č.508/2009 Z. z. zamestnancov zodpovedných za 
plnenie predmetu zmluvy 

10.3.3. osvedčenie o odbornej spôsobilosti v elektrotechnike vydané podľa vyhlášky NR SR č. 
508/2009 Z.z. podľa §22 a §23 zamestnancov zodpovedných za plnenie predmetu 
zmluvy. 

 
10.4 Návrh ceny za dielo:  
      Uchádzač vo svojej ponuke predloží nacenenú prílohu č. 1 tejto výzvy, a celkovú cenu za 

všetky služby. 
Návrh ceny za dielo v eurách uvedie uchádzač priamo do návrhu zmluvy o dielo, ktorú predloží 
vo svojej ponuke. Žiadame deklarovať, či je uchádzač platcom dane z pridanej hodnoty (ďalej 
len „DPH“). V prípade, že je platcom DPH, žiadame rozpísať osobitne cenu, DPH a celkovú 
cenu.  
     
Uchádzač predloží čestné vyhlásenie: 
Čestné vyhlásenie uchádzača, že bez výhrad súhlasí s podmienkami uvedenými vo výzve na 
predkladanie ponúk. 
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Čestné vyhlásenie uchádzača o pravdivosti všetkých údajov uvedených v ponuke, o úplnosti 
všetkých predložených dokladov v ponuke a o tom, že uchádzač výzve na predkladanie ponúk 
rozumel. 
 
Čestné vyhlásenie podpísané uchádzačom, alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača, v 
prípade skupiny dodávateľov musí byť podpísané každým členom skupiny alebo osobou / 
osobami oprávnenými konať v danej veci za člena skupiny, že akceptuje podmienky 
predloženej zmluvy o dielo bez výhrad. 

 
Poznámka: 
Nepredloženie niektorého z dokladov podľa tohto bodu bude dôvod na neprijatie predmetnej 
ponuky a jej vylúčenie z vyhodnotenia.  

 
11. Hodnotenie splnenia podmienok účasti vo verejnom obstarávaní:  

Splnenie podmienok účasti bude posudzované na základe predloženia požadovaných 
dokumentov a dokladov v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní a s touto výzvou na 
predkladanie ponúk nasledovne: Splnil - nesplnil.  
 

12. Označenie, či sa vyžaduje uviesť mená, priezviská a potrebnú odbornú kvalifikáciu 
zamestnancov uchádzača, ktorí budú zodpovední za plnenie zmluvy:  ÁNO - v súčinnosti 
s bodom 10.3.1., 10.3.2. a 10.3.3. tejto výzvy.   

 
13. Obsah ponuky: 

Ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať tieto doklady: 
13.1 Dokument, v ktorom budú uvedené identifikačné údaje záujemcu a návrh zmluvnej ceny za 

dodanie predmetu zákazky. 
V návrhu zmluvnej ceny uchádzač uvedie celkovú cenu za plnenie predmetu zákazky 
podľa bodu 7. tejto výzvy na predkladanie ponúk ako cenu bez DPH a cenu spolu s DPH. 

13.2 Nacenenú prílohu č. 1 tejto výzvy 
13.3 Doklady podľa bodu 10. tejto výzvy. 
13.4 Čestné vyhlásenie uchádzača, že bez výhrad súhlasí s podmienkami uvedenými vo výzve 

na predkladanie. 
13.5 Čestné vyhlásenie uchádzača o pravdivosti všetkých údajov uvedených v ponuke, 

o úplnosti všetkých predložených dokladov v ponuke a o tom, že uchádzač výzve na 
predkladanie ponúk rozumel. 

13.6 Čestné vyhlásenie podpísané uchádzačom, alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača, 
v prípade skupiny dodávateľov musí byť podpísané každým členom skupiny alebo osobou 
/ osobami oprávnenými konať v danej veci za člena skupiny, že akceptuje podmienky 
predloženej zmluvy o dielo bez výhrad. 

13.7 Uchádzač predloží návrh zmluvy o dielo v zmysle obchodného zákonníka na predmet 
obstarávania, vypracovanú podľa prílohy č. 2 tejto výzvy. 

 
 

14. Miesto a lehota na predkladanie ponúk: 
 Ponuku treba doručiť do podateľne verejného obstarávateľa na adresu: 

 Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Petržalka 
 Kutlíkova 17  
 852 12 Bratislava 

 najneskôr dňa  15.12.2010 do 12,00 hod. 
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15. Označenie obálky ponuky: 
Uchádzač vloží kompletnú ponuku podľa bodu 13. tejto výzvy do nepriehľadnej obálky. Obálka 
ponuky musí byť uzatvorená, zabezpečená proti nežiaducemu otvoreniu a označená 
nasledovnými údajmi: 
- adresa verejného obstarávateľa uvedená v bode 14. tejto výzvy, 
- adresa uchádzača (jeho obchodné meno a adresa sídla alebo miesta podnikania), 
- označenie „Verejné obstarávanie – neotvárať“ , 
- heslo súťaže: „zavlažovanie“. 
Verejný obstarávateľ požaduje vyhotoviť nerozoberateľnú väzbu ponuky. 

 
16. Jazyk, v ktorom možno predložiť ponuky: 

Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku. 
 

17. Otváranie ponúk: 
Otváranie ponúk sa uskutoční dňa 15.12.2010 o 13,00 hod. na adrese: Mestská časť Bratislava-
Petržalka, zasadačka na 8. poschodí, Kutlíkova 17, 852 12 Bratislava.  
Otváranie ponúk je neverejné. 

 
18. Platnosť zmluvy: 

Odo dňa účinnosti zmluvy o dielo do 12/2011.  
 
19. Lehota viazanosti ponuky: 

Uchádzač je svojou ponukou viazaný od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk až do 
uplynutia lehoty viazanosti ponúk stanovenej verejným obstarávateľom do: 01/2011. 

 
20. Kritéria na hodnotenie ponúk :  

20.1 Najnižšia cena za predmet zákazky, t.j. cena s DPH podľa bodu 10.4. tejto výzvy.  
20.2 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 celý predmet zákazky, východiskom elektronickej 
aukcie budú ceny. 

 
21. Vyhodnotenie ponúk:  

21.1. Verejný obstarávateľ bude postupovať podľa § 99 ods. 1 písm. f ) a  g) zákona 
o verejnom obstarávaní. Na otváranie a vyhodnotenie ponúk zriadi komisiu v súlade s § 40 
zákona o verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ nepoužije § 41 cit. zákona.  
21.2. Po úvodnom úplnom vyhodnotení ponúk verejný obstarávateľ za účelom predkladania 
nových cien upravených smerom nadol použije elektronickú aukciu, východiskom ktorej sú 
ceny. Verejný obstarávateľ vyzve uchádzačov, ktorí splnili podmienky, na predloženie nových 
cien. Verejný obstarávateľ bude postupovať v súlade s § 43 zákona o verejnom obstarávaní 
podľa ustanovení týkajúcich sa predmetného postupu verejného obstarávania. 

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

 
22. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa: 

 22.1. Verejný obstarávateľ uzavrie s úspešným uchádzačom zmluvu o dielo podľa Obchodného 
zákonníka. 

 22.2. 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. 

 22.3. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neuzatvoriť zmluvu so žiadnym uchádzačom 
v prípade, ak podmienky predložené v ponuke budú pre obstarávateľa zjavne nevýhodné. 
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 22.4. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ponuku uchádzača, ktorá prekročí 
výšku finančných prostriedkov, ktoré má verejný obstarávateľ na tento účel vyčlenené alebo 
presiahne predpokladanú hodnotu zákazky. 

 22.5. Všetky výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádza bez 
akéhokoľvek finančného nároku u verejného obstarávateľa. 

 
23. Dátum zverejnenia tejto Výzvy na predkladanie ponúk: 02.12.2010 

  
 
 
 

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


