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OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA

Formulár: Príloha č. 4 k vyhláške č. 530/2009 Z. z.

Druh postupu: Verejná súťaž.

Druh zákazky: Tovary.

ODDIEL I. VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ 

I.1. Názov, adresy a kontaktné miesto (miesta)

Mestská časť Bratislava - Petržalka

IČO: 00603201

Kutlíkova 17, 852 12 Bratislava-Petržalka

Slovenská republika

Kontaktné miesto (miesta): Miestny úrad mestskej časti Bratislava-
Petržalka, Kutlíkova 17, 852 12 Bratislava

Kontaktná osoba: Ing. Karol Holásek

Telefón: +421 268286853

Fax: +421 263823908

E-mail: karol.holasek@petrzalka.sk

Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa/obstarávateľa
(URL): http://www.petrzalka.sk

Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): http://www.petrzalka.sk

Ďalšie informácie možno získať na:už uvedenej adrese a kontaktnom
mieste (miestach).

Súťažné a doplňujúce podklady (vrátane podkladov pre súťažný
dialóg a dynamický nákupný systém) možno získať na:už uvedenej
adrese a kontaktnom mieste (miestach).

Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na:už uvedenú adresu
a kontaktné miesto.

I.2. Druh verejného obstarávateľa a hlavný predmet alebo predmety
činnosti

I.2.1. Druh verejného obstarávateľa 
Regionálny alebo miestny orgán

Zatriedenie obstarávajúceho subjektu podľa zákona:

§ 6 ods. 1 písm. b).

I.2.2. Hlavný predmet alebo predmety činnosti

Iné (uveďte)

Iný predmet (špecifikujte): Samospráva



I.2.3. Verejný obstarávateľ nakupuje pre iných verejných
obstarávateľov 
Áno.

ODDIEL II. PREDMET ZÁKAZKY 

II.1. Opis

II.1.1. Názov zákazky podľa verejného obstarávateľa 
Lízing nákladného motorového vozidla na odvoz kontajnerov

II.1.2. Druh zákazky a miesto uskutočňovania stavebných prác,
dodania tovarov alebo poskytovania služieb 
b) Tovary.

Lízing.

Hlavné miesto dodania tovarov: Bratislava, Petržalka

NUTS kód:

SK010.

II.1.3. Oznámenie zahŕňa 
Verejnú zákazku.

II.1.4. Informácie o rámcovej dohode

II.1.5. Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov)

Predmetom zákazky je lízing 1 ks nákladného motorového vozidla na
odvoz kontajnerov, cestné motorové vozidlo - s určením pre jazdu na
spevnených komunikáciách v požadovanom vyhotovení a s výbavou,
spĺňajúce podmienky zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach
prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
spĺňajúce technické a ekologické normy EHK a EHS platné v čase
dodania.

II.1.6. Spoločný slovník obstarávania (CPV)

Hlavný predmet 
Hlavný slovník: 34144000-8. 

II.1.7. Rozdelenie na časti

Nie.

II.1.8. Povoľuje sa predloženie variantných riešení 
Nie.

II.2. Množstvo alebo rozsah zákazky

II.2.1. Celkové množstvo alebo rozsah

Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH: 

Hodnota: 83 500,0000 EUR

II.2.2. Opcie

II.3. Trvanie zmluvy alebo lehoty uskutočnenia

Obdobie: v dňoch (od uzatvorenia zmluvy).



Hodnota: 4

ODDIEL III. PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ
INFORMÁCIE 

III.1. Podmienky týkajúce sa zmluvy

III.1.1. Požadované zábezpeky a záruky 

III.1.2. Hlavné podmienky financovania a platobné dojednania alebo
odkaz na príslušné ustanovenia, ktorými sa riadia 
Predmet zákazky bude financovaný z vlastných zdrojov verejného
obstarávateľa formou bezhotovostného platobného styku v eurách na
základe splátkového kalendára lízingovej zmluvy.

III.1.3. Právne vzťahy vyžadované od skupiny dodávateľov, s ktorou sa
uzatvorí zmluva 

III.1.4. Ďalšie osobitné podmienky, ktorým podlieha plnenie zmluvy

III.2. Podmienky účasti

III.2.1. Osobné postavenie uchádzačov a záujemcov vrátane
požiadaviek týkajúcich sa zápisu do profesijného alebo
obchodného registra

Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie
splnenia podmienok účasti: Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti
týkajúce sa osobného postavenia podľa § 26 ods. 1 zákona. Splnenie
podmienok účasti preukáže uchádzač dokladmi podľa § 26 ods. 2
zákona, v prípade potreby s použitím ods. 3 a ods. 4, alebo
predložením platného potvrdenia úradu o zapísaní do zoznamu
podnikateľov - originály alebo overené kópie. Skupina dodávateľov
preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného
postavenia podľa § 31 ods. 3 zákona.

III.2.2. Ekonomické a finančné postavenie

Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie
splnenia podmienok účasti: Uchádzač preukáže finančné a
ekonomické postavenie predložením vyjadrenia banky alebo pobočky
zahraničnej banky o schopnosti uchádzača plniť svoje finančné
záväzky. Vyjadrenie musí obsahovať potvrdenie banky, že uchádzač
nebol v období predchádzajúcich troch rokoch (2009-2011) v
nepovolenom debete; ak splácal úver, tak dodržiaval splátkový
kalendár a jeho účet nebol a ani nie je predmetom exekúcie.
Uchádzač predloží vyjadrenie každej banky, v ktorej má
podnikateľský účet a čestné vyhlásenie, že v iných bankách nemá
podnikateľský účet. Odôvodnenie primeranosti podmienky: Touto
podmienkou chce verejný obstarávateľ zabezpečiť, aby uchádzač
preukázal schopnosť plniť si finančné záväzky vo vzťahu k svojim
dodávateľom a aby bol schopný v požadovanej lehote plniť predmet
zákazky. Verejný obstarávateľ považuje túto požiadavku za primeranú
vo vzťahu k predmetu zákazky.



III.2.3. Technická alebo odborná spôsobilosť

Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie
splnenia podmienok účasti: Uchádzač preukáže splnenie technickej
alebo odbornej spôsobilosti zoznamom dodávok tovaru - vozidiel za
predchádzajúce tri roky s uvedením cien, lehôt dodania a
odberateľov; ak odberateľom bol verejný obstarávateľ podľa zákona,
dôkaz o plnení potvrdí tento verejný obstarávateľ. Ak odberateľom
bola iná osoba ako verejný obstarávateľ, dôkaz o plnení potvrdí
odberateľ; ak to nie je možné, vyhlásením uchádzača o ich dodaní.
Odôvodnenie primeranosti podmienky: Touto podmienkou chce
verejný obstarávateľ overiť postavenie uchádzača, aby sa uistil, že
uchádzač má skúsenosti s predajom týchto špeciálnych vozidiel a
plnenie zmluvy bude zabezpečené spôsobilým zmluvným partnerom v
požadovanom rozsahu a kvalite. Verejný obstarávateľ považuje túto
požiadavku za primeranú vo vzťahu k predmetu zákazky.

III.3. Osobitné podmienky zákaziek na poskytovanie služieb

ODDIEL IV. POSTUP 

IV.1. Druh postupu

IV.1.1. Druh postupu 
Verejná súťaž.

IV.1.2. Obmedzenie počtu záujemcov, ktorí budú vyzvaní na predloženie
ponuky alebo na účasť na dialógu

IV.1.3. Zníženie počtu ponúk alebo riešení počas rokovania alebo
dialógu

IV.2. Kritériá vyhodnotenia ponúk

IV.2.1. Kritériá vyhodnotenia ponúk 
Najnižšia cena.

IV.2.2. Použije sa elektronická aukcia 
Áno.

IV.3. Administratívne informácie

IV.3.1. Evidenčné číslo spisu, ktoré pridelil verejný obstarávateľ 

IV.3.2. Predchádzajúce oznámenie (oznámenia) týkajúce sa tejto
zákazky 
Nie.

IV.3.3. Podmienky na získanie súťažných podkladov a doplňujúcich
dokumentov alebo informatívnych dokumentov

Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady alebo o prístup k
dokumentom

Dátum: 5. 6. 2012

Úhrada za súťažné podklady: Nie.

IV.3.4. Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť



Dátum: 25. 6. 2012. Čas: 12.00 h. 

IV.3.5. Dátum odoslania výziev na predkladanie ponúk alebo na účasť
na dialógu vybraným záujemcom

IV.3.6. Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané

Do termínu.

Dátum: 31. 8. 2012

IV.3.7. Podmienky otvárania ponúk

Dátum: 26. 6. 2012. Čas: 09.00 h. 

ODDIEL VI. DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE 

VI.1. Toto obstarávanie sa bude opakovať

VI.2. Zákazka sa týka projektu /programu financovaného z fondov EÚ 
Nie.

VI.3. Ďalšie informácie 

VI.4. Dátum odoslania tohto oznámenia 
24. 5. 2012


