
MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA - PETRŽALKA 

 Kutlíkova 17, 852 12 Bratislava                

 

VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY 

na zákazku z nízkou hodnotou podľa ustanovenia § 117 zák. č. 343/2015 Z. z. o verejnom 

obstarávaní v platnom znení (ďalej len „ZoVO“)  

 Mestská časť Bratislava-Petržalka v súlade so ZoVO týmto vyzýva na predloženie 

cenovej ponuky na zákazku verejného obstarávania. 

 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa : 

Názov : Mestská časť Bratislava-Petržalka 

Sídlo: Kutlíkova 17, 852 12 Bratislava 

IČO : 00 603 201 

Zastúpenie Ing. Ján Hrčka, starosta  

Kontaktná osoba pre predmetnú zákazku: Ing. Zdenka Bothová, referát verejného 

obstarávania  ,  email: zdenka.bothova@petrzalka.sk 

2. Názov zákazky: „Zabezpečenie zberu a odvozu objemných odpadov na účely ich 

zhodnotenia alebo zneškodnenia počas kalendárového zberu objemných odpadov 

realizovaného mestskou časťou Bratislava-Petržalka“ 

3. CPV kódy:  

90510000-5 – likvidácia a spracovanie odpadu;  

90513000-6 – Služby na spracovanie a likvidáciu nie nebezpečného odpadu;  

90500000-2 – Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom;  

90512000-9-Služby na prepravu odpadu 

4. Postup a druh zákazky: zákazka v zmysle § 117 ZVO / služby  

5. Miesto dodania predmetu zákazky : Mestská časť Bratislava-Petržalka 

6. Čas trvania zákazky:  

Začiatok dodania/ realizácie: 01.06.2020 

Ukončenie dodania / realizácie: 31.12.2022 

7. Predpokladaná hodnota zákazky/množstvo/rozsah plnenia: max. 70.000, 000 EUR bez 

DPH počas doby trvania zmluvy 

8. Opis predmetu zákazky: Kompletný opis tvorí prílohu 

Výkonnostné a funkčné požiadavky: 
Stručný opis: 
- pristavenie kontajnerov (s objemom minimálne 7 m³) na dohodnuté miesto a v 
dohodnutom termíne.  
- Počet pristavených kontajnerov v jednom týždni: 10 ks naraz  
- Pristavenie kontajnerov bude v dohodnutý deň do 12:00, odvoz kontajnerov o 2 dni, 
najneskôr však do 12:00.  
- Celková predpokladaná hodnota zákazky :  do 70 000,00 EUR bez DPH  
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- Lehota viazanosti ponuky do 20.05. 2022.  
- Predloženie ponuky: mailom so všetkými prílohami na adresu 
zdenka.bothova@petrzalka.sk najneskôr do 18.5.2020 do 9:00 hod.. 
- zabezpečenie zhodnotenia odpadu, prípadne jeho zneškodnenie v súlade so zákonom o 
odpadoch. 
 

9. Kritérium na vyhodnotenie cenových ponúk: najnižšia ponúknutá cena 
10. Stanovenie zmluvných podmienok:  verejný obstarávateľ podpíše s úspešným 

uchádzačom zmluvu, ktorá je prílohou tejto výzvy.  

11.  Lehota na predkladanie ponúk:  

do 21.5.2020 do 9:00 hod.. 

 

12.  Obsah ponuky:  

1. Vypísanie prílohy č.1 Krycí list ponuky 

2. Vypísanie prílohy č. 2 Vyhlásenie o súhlase s podmienkami súťaže, pravdivosti a 

úplnosti dokladov 

3. Vypísanie prílohy č. 3 Čestné vyhlásenie „Konflikt záujmov“ 

4. Vypísanie prílohy č. 4 NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIÍ SÚŤAŽNÁ PONUKA 

5. Vypísanie prílohy č. 5 RÁMCOVÁ DOHODA na poskytnutie služby uzatvorená v zmysle 

ustanovení § 269 ods. 2  nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení 

neskorších predpisov v spojení s ustanoveniami zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom 

obstarávaní  o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

 

13.  Podmienky účasti:  

Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti týkajúce 

sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 ZVO.. Konkrétne uvedené v súťažných podkladoch 
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14. Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi: emailom 

zdenka.bothova@petrzalka.sk 

 

15.  Spôsob predloženia ponuky: emailom na adrese zdenka.bothova@petrzalka.sk 

 

16. Mena a ceny uvádzané v ponuke:  

Ponúkajúci uvedie cenu bez DPH a cenu s DPH v € (ak ponúkajúci nie je platiteľom DPH,  

uvedie túto skutočnosť v ponuke).  Cenová ponuka musí zahŕňať všetky náklady na 

predmet zákazky. 

17.  Náklady na ponuku:  

      Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez 

finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi, bez ohľadu na výsledok verejného  

obstarávania. 
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18.  Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk uchádzačom:  

Verejný obstarávateľ po vyhodnotení ponúk bezodkladne pošle všetkým uchádzačom 

informáciu o výsledku vyhodnotenia ponúk. Úspešnému uchádzačovi oznámi, že prijíma 

jeho ponuku, ostatným oznámi, že neuspeli.  

19. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:  

................ 

 

 

  Ing. Zdenka Bothová  

Vedúca referátu verejného obstarávania 

Prílohy: 

- SÚŤAŽNÉ  PODKLADY 

- Návrh Rámcovej dohody 

 
 


