
Výzva  

na predloženie ponuky  

(zákazka s  nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č.  343/2015 Z.  z. o verejnom 

obstarávaní a  o zmene a doplnení niektorých zákonov)  

 

1. 

Identifikácia verejného obstarávateľa:  

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

IČO: 00 603 201 

Kontaktné miesto: Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Petržalka,  

Kutlíkova 17, 852 12 Bratislava 

Kontaktná osoba: Mgr. Tomáš Čajda 

Telefón: 02/68288930, E-mail: tomas.cajda@petrzalka.sk 

2. 

Názov predmetu zákazky: „Dodávka tovaru – mikroténové vrecká na psie 

exkrementy“ 
Predpokladaná hodnota zákazky (bez DPH): < 20 000 €  

Typ zmluvy: Rámcová dohoda.   

NUTS kód: SK01 

3. 

Opis predmetu zákazky:  

Krátky opis: 

Predmetom zákazky je dodávka mikroténových vreciek na psie exkrementy v blokoch po 

50 ks a roliek s obsahom 350 mikroténových vreciek. Jednotková cena je vrátane dopravy 

na miesto určenia v Bratislave-Petržalke.   

Technická špecifikácia:  

1. Mikroténové vrecká v bloku s obsahom 50 ks, bez potlače, čiernej farby s rozmerom 

vrecka: šírka 140 mm + 2x 35 mm zalomenie v bokoch, výška 300 mm + 

blokovanie 20 mm. Pri blokoch je potrebná možnosť zavesenia do zásobníkov 

umiestnených na odpadových nádobách – perforácia bloku v strede alebo po 

stranách s pridanou šnúrkou na zavesenie. 

2. Mikroténové vrecká v rolke spojené kratšou stranou s obsahom 350 ks, bez potlače, 

čiernej farby s rozmerom vrecka 220 mm x 300 mm, hrúbka materiálu 0,01 mm. 

 

4. Miesto dodania: Bratislava-Petržalka  

5. Rozdelenie predmetu zákazky: Nie. Uchádzač predloží ponuku na celý predmet zákazky 

6. Obhliadka: nie je nutná. 

7. Lehota dodania zákazky, trvanie zmluvy: 1.7.2019 – 31.12.2021. 

8. 

Podmienky financovania predmetu zákazky: Zákazka bude financovaná z vlastných 

prostriedkov verejného obstarávateľa. Splatnosť faktúry je 15 dní. Obstarávateľ 

neposkytuje žiadne preddavky ani zálohoví platby.  

9. 

Uplynutie lehoty na predloženie ponúk: 29.04.2019 12:00 hod.  

Miesto predloženia ponúk: podateľňa verejného obstarávateľa, Mestská časť  

Bratislava-Petržalka, Kutlíkova 17, 852 12 Bratislava. 

Otváranie ponúk: 29.04.2019 o 13:00 hod. v kancelárii č. 902 na 9. poschodí. 

Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť: Ponuky musia byť doručené v listinnej 

podobe v zalepenej obálke označenej „Súťaž – neotvárať“ a heslom súťaže „Vrecká na 

psie exkrementy“ na adresu Mestská časť Bratislava-Petržalka, Kutlíkova 17, 852 12 

Bratislava. 

10. Lehota viazanosti ponúk: 30.07.2019 

11. 
Podmienky účasti: 

Doklad o oprávnení podnikať (živnostenské oprávnenie alebo výpis z obchodného registra 



alebo potvrdenie príslušného orgánu, v ktorom musí byť zapísaný predmet podnikania 

oprávňujúci uchádzača na dodanie požadovaného predmetu zákazky). Verejný obstarávateľ 

si predmetný doklad overí v príslušnom registri. 

Uchádzač vo svojej ponuke predloží aj podpísaný Návrh zmluvy_Vrecká na psie 

exkrementy a Návrh na plnenie kritérií. 

12. 
Kritériá na hodnotenie ponúk:  

Najnižšia celková cena v Eur s DPH, resp. cena celkom v Eur (v prípade uchádzača, ktorý 

nie je platcom DPH). 

12. 

Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:   

Pracovný čas verejného obstarávateľa pre účely tohto verejného obstarávania je 

v pracovných dňoch v čase od 8
00

 hod. do 14
00

 hod, piatok od 8
00

 hod. do 12
00

 hod, kedy je 

možné doručovať písomnosti osobne. 

Prijatá cena zákazky je konečná a nemenná. 

 

V Bratislave, 15.04.2019                                                                                


