
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: „Lokálne opravy miestnych komunikácií, komunikácií pre 

peších a parkovísk“ 

Predpokladaná hodnota zákazky (s DPH): < 180 000,00 €  

Typ zmluvy: Rámcová dohoda.  

NUTS kód: SK01 

CPV: 45233142-6 Práce na oprave ciest, 45233141-9 Práce na údržbe ciest. 

3. 

Opis predmetu zákazky:  

Lokálne opravy miestnych komunikácií, komunikácií pre peších a parkovísk. 

Podrobný opis predmetu zákazky a predpokladaný rozsah prác a úkonov je definovaný 

v Prílohe č. 1 – Výkaz výmer. 

4. 
Miesto uskutočnenia: 

Bratislava-Petržalka  

5. Obhliadka staveniska: Možná po dohode s p. Broszovou na tel. č.: 0911 793 797. 

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

7. 
Lehota dodania zákazky, trvanie zmluvy: realizácia v termíne od podpisu zmluvy 12 

mesiacov alebo do vyčerpania finančného limitu. 

8. 

Podmienky financovania predmetu zákazky: Zákazka bude financovaná z vlastných 

prostriedkov verejného obstarávateľa. Verejný obstarávateľ neposkytuje preddavky ani 

zálohovú platbu. Splatnosť faktúr je 30 dní. 

9. 

Uplynutie lehoty na predloženie ponúk: 27.06.2019 do 12:00 hod.  

Miesto predloženia ponúk: podateľňa verejného obstarávateľa, Mestská časť  

Bratislava-Petržalka, Kutlíkova 17, 852 12 Bratislava. 

Otváranie ponúk: 27.06.2019 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 

na vyššie uvedenú adresu v zalepenej obálke označenej „Súťaž – neotvárať“ a heslom 

súťaže „Lokálne opravy komunikácií“ na adresu Mestská časť Bratislava-Petržalka, 

Kutlíkova 17, 852 12 Bratislava. 

10. Lehota viazanosti ponúk: 31.07.2019 

11. 

Podmienky účasti: 

Technické  požiadavky na zhotoviteľa ( uchádzača) : 

 

• ISO 9001 – pre zabezpečenie kvality výrobkov a služieb za primeranú cenu.  

• ISO 14001 – pre zodpovednejší prístup k environmentu – systematický prístup k 

ochrane životného prostredia. 

• BS OHSAS 18001 – pre vyššiu starostlivosť o bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci 

čo prináša optimalizáciu pracovného procesu, s pozitívnym ekonomickým efektom. 

• Zhotoviteľ ( uchádzač) musí predložiť osvedčenie stavbyvedúceho na dopravné 

stavby 



• Zhotoviteľ (uchádzač) musí predložiť oprávnenie na uloženie odpadu  a následný 

odvoz na skládku  

• Vzdialenosť  obaľovacej súpravy od stavby -  doprava asfaltových zmesí nesmie trvať 

viac ako 90 minút kvôli dodržaniu kvality obaľovacej zmesi a technologickej teplote pri 

pokladke 

• Pri  dovoze zmesi AC je nevyhnutné chrániť zmes proti ochladzovaniu a znečisteniu 

• Ak si rozsah prác vyžiada použitie dočasných dopravných značiek alebo zariadení, 

zabezpečí zhotoviteľ všetko potrebné k ich osadeniu vrátane dodania POD.  

• Uchádzač musí predložiť certifikát vnútropodnikovej kontroly asfaltovej zmesi, ktoré 

spĺňajú podmienky STN EN 12 108 – 21 

• Zhotoviteľ( uchádzač) musí dbať na niveletu podkladu a vrchnej vrstvy. Finišer a 

fréza musí byť vybavený automatickým nivelizačným zariadením. 

• Zhotoviteľ ( uchádzač) evidovaný v RPVS(register partnerov verejného sektora) 

Množstvá uvedené vo výkaze výmer sú len množstvá predpokladané. Objednávateľ bude 

vystavovať objednávky podľa svojich potrieb a finančných možností. 

Uchádzač vpíše ceny do Prílohy č. 1 – Výkaz výmer. Zároveň predloží aj vyplnený 

Návrh zmluvy ako súhlas so zmluvnými podmienkami a Prílohu č. 3. – CP_VO. 

12. 
Kritériá na hodnotenie ponúk:  

Najnižšia cena v € s DPH 

13. 

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, 17.06.2019                              


