
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: vo@petrzalka.sk 

 

2. Názov zákazky:   „Vodná záchranná služba na jazere Veľký Draždiak“ 

 

2.1 CPV kódy Zatriedenie predmetu zákazky podľa spoločného slovníka obstarávania (CPV - 
Common Procurement Vocabulary): 

2.2.1 Hlavný predmet 
75252000-7 - Záchranné služby 

75122000-7 - Zdravotnícke služby verejnej správy 

 

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

 

4. Lehota na predkladanie cenových ponúk: 

Ponuku je možné zaslať emailom na adresu vo@petrzalka.sk v lehote najneskôr do 26.06.2020 do 

10:00 hod. 

Ponuky doručené po lehote na predkladanie ponúk nebudú akceptované a nebudú predmetom vyhod-

nocovania. 

 

5. Miesto dodania predmetu zákazky : Mestská časť Bratislava-Petržalka – jazero Veľký Draždiak 

 

6. Čas trvania zákazky  

 

Začiatok dodania/ realizácie:  01.07.2020 

 

Ukončenie dodania / realizácie:  13.9.2020                                                                    

 

 

7. Predpokladaná hodnota zákazky/množstvo/rozsah plnenia: max. 10.000,00 EUR vrátane 

DPH   

 

Opis predmetu zákazky:  „Vodná záchranná služba na jazere Veľký Draždiak“  

1. Miesto: jazero Veľký Draždiak v mestskej časti Bratislava-Petržalka 

2. Termín prevádzky– od 01.7.2020 do 13.9.2020  (denne, aj v sobotu, nedeľu a sviatok). 
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3. Denná doba prevádzky – od 10,00 do 19,00 h. 

4. Rozsah činnosti: 

 aktívne – západný breh jazera Veľký Draždiak 

 pasívne - celý areál jazera Veľký Draždiak. 

 

A) Poskytovateľ vodnej záchrannej služby je povinný: 

I. bez zbytočného odkladu vykonať zásah na záchranu života, príp. ochrany zdravia 

osoby, ktorá je v nebezpečenstve utopenia, či iného zdravotného poškodenia  v danom 

priestore 

II. bez zbytočného odkladu vykonať zásah na záchranu života, príp. ochrany zdravia 

osoby, ktorá je v nebezpečenstve utopenia, či iného zdravotného poškodenia  v danom 

priestore 

III. bez zbytočného odkladu po vykonaní zásahu zabezpečiť prepravu osoby, ak si to 

vyžaduje jej zdravotný stav, do najbližšej nemocnice, resp. zdravotníckeho zariadenia, 

ktorá je schopná poskytnúť diagnostiku a liečbu nadväzujúcu na poskytnutú neodkladnú 

zdravotnú starostlivosť 

IV. vyhotoviť písomný záznam o zásahu a jeho rovnopis odovzdať lekárovi pri prevzatí 

osoby v zdravotníckom zariadení, alebo osobe, ktorej bola poskytnutá neodkladná 

zdravotnú starostlivosť, alebo jej zákonnému zástupcovi, ak táto osoba nebola 

prepravená do nemocnice, resp. zdravotníckeho zariadenia 

V. tento záznam musí obsahovať: 

a) miesto a čas vykonania zásahu 

b) osobné údaje, ak identifikácia nie je možná potom tieto údaje: 

i. Pohlavie 

ii. Odhad veku 

iii. Odhad výšky 

iv. Odhad hmotnosti 

v. Popis postavy 

vi. Farba vlasov 

vii. Zvláštne znamenia, ak sú zjavné 

 

c) zhodnotenie zdravotného stavu osoby 

d) údaj o ďalšom postupe po poskytnutí neodkladnej zdravotnej starostlivosti 

postihnutej osobe 

 

VI. viesť evidenciu záznamov o zásahu a ich rovnopis uchovávať desať rokov od vykonania 

zásahu 

VII. viesť denník záznamov z každého dňa zmluvného termínu so záznamom činnosti 

záchranárskej hliadky a s ich podpisom pod záznamom o činnosti 

VIII. Ponuka uchádzačov musí obsahovať výšku nákladov – finančné podmienky na 

zabezpečenie VZS 

 

B) Osobitné požiadavky na predmet zákazky:  

Požadované zabezpečenie – dvaja záchranári (hliadka) s kvalifikáciou plavec-záchranár pre 

uzatvorené a otvorené vodné plochy, poskytnutie záchranného člna VZS a ďalšieho vybavenia 

v zmysle požiadaviek platných zákonov a nariadení o VZS, prípadnú udalosť bez zdržania 

oznámiť stanici rýchlej zdravotníckej pomoci (RZP) na č. tel.: 155. 

 

C) Termín dodania služby (výkonu VZS) – od 01.7.2020 do 13.9.2020   

 

8. Možnosť rozdelenia predmetu zákazky na časti: 

Rozdelenie predmetu zákazky na samostatné časti nie je možné. 

9. Spôsob určenia ceny predmetu zákazky: 

Cena bude stanovená na základe zákona č. 343/2015 Z. z. v platnom znení, o verejnom obstarávaní, 

zákazka s nízkou hodnotou  



 
 
Ak je uchádzač zdaniteľnou osobou pre DPH v zmysle príslušných predpisov (ďalej len „zdaniteľná 

osoba“), navrhovanú zmluvnú cenu uvedenie v zložení: 

• navrhovaná zmluvná cena v EUR bez DPH, 

• sadzba DPH v % a výška DPH v EUR , 

• navrhovaná zmluvná cena v EUR vrátane DPH. 

Ak uchádzač nie je zdaniteľnou osobou pre DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu v EUR. 

Skutočnosť, že nie je zdaniteľnou osobou pre DPH, uchádzač uvedie v ponuke. 

10. Podmienky financovania: 

Na predmet zákazky verejný obstarávateľ neposkytuje žiadne preddavky ani zálohové platby. Predmet 

zákazky sa bude financovať z rozpočtových prostriedkov verejného 

11. Typ zmluvy:  o poskytovaní vodnej záchrannej služby uzavretá podľa § 269 ods. 2 Obchodného 

zákonníka v platnom znení. 

V súlade s § 11 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zá-

konov „verejný obstarávateľ a obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú 

dohodu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov 

verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora alebo ktorých subdodávatelia 

alebo subdodávatelia podľa osobitného predpisu, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partne-

rov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora“. 

12. Požadované doklady: všetky potrebné dokumenty k prevádzkovaniu vodnej záchrannej služby 

 

13. Podmienky účasti uchádzačov vo verejnom obstarávaní týkajúce sa odbornej spôsobilosti: 

Tejto verejnej súťaže sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného 

postavenia vymedzené v ustanovení § 32 ods. 1 ZVO. 

14. Technická a odborná spôsobilosť: 

16.1. Referencie: Uchádzač predloží minimálne jeden (1) referenčný list, ktorý preukazuje realizáciu 

prác rovnakého alebo podobného charakteru ako predmet zákazky. 

16.2. Dokumenty súvisiace s údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácii 

riadiacich zamestnancov, osobitne osôb zodpovedných za riadenie stavebných prác alebo za 

poskytnutie služby § 34 ods. 1 písm. g) ZVO, t. j. 

 

16.3. Technické a kvalitatívne požiadavky: 

Uvedené v opise a  Zmluve o poskytovaní vodnej záchrannej služby 

 

17. Obsah cenovej ponuky: 

Ponuka predložená uchádzačom na celý predmet zákazky musí byť v štátnom jazyku (t.j. v sloven-

skom jazyku), resp. v českom jazyku, vyhotovená v písomnej forme a musí obsahovať: 

• Príloha č.1 Krycí list ponuky 

• Príloha č. 2 Vyhlásenie o súhlase s podmienkami súťaže, pravdivosti a úplnosti dokladov v 

rozsahu priloženej prílohy č. 1 (návrh na plnenie kritérií) 

• Príloha č. 3 Čestné vyhlásenie „Konflikt záujmov“  

• Príloha č. 4 NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIÍ / VYPLNENÝ VŹKAZ VŹMER 

• Referencie 

• Zmluva o poskytovaní vodnej záchrannej služby - podpísaný sken s dátumom a pečiatkou 

• Doklady k odbornej a technickej spôsobilosti 



 
 
15. Kritériá na vyhodnotenie ponúk: 

• kritériom na vyhodnotenie ponúk bude celková cena za predmet zákazky vyjadrená v EUR s 

DPH, resp. celkom v EUR (v prípade uchádzača, ktorý nie je platcom DPH), 

• úspešným uchádzačom sa stane uchádzač, ktorého celková cena v EUR za predmet zákazky 

bude zo všetkých predložených ponúk najnižšia. 

16. Stanovenie zmluvných podmienok:  verejný obstarávateľ podpíše s úspešným uchádzačom 

zmluvu, ktorá je prílohou tejto výzvy.  

 

17. Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi: emailom 

vo@petrzalka.sk 

 

18.  Spôsob predloženia ponuky: emailom na adrese vo@petrzalka.sk 

 

19. 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. 

20.  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. 

21. Iné požiadavky na predloženie cenovej ponuky: 

V zmysle Zmluvy o poskytovaní vodnej záchrannej služby 

22. Vylúčenie uchádzača: 

Mestská časť Bratislava-Petržalka si vyhradzuje právo vylúčiť uchádzača alebo jeho ponuku z procesu 

obstarávania, ak: 

• Uchádzač nesplnil stanovené podmienky účasti, 

• uchádzač nepreukázal splnenie podmienok účasti stanovenými dokladmi alebo nedoručil 

požadované vysvetlenie alebo doplnenie dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti 

v lehote stanovenej v žiadosti o vysvetlenie alebo doplnenie dokladov, 

• uchádzač vo svojej ponuke uviedol nepravdivé alebo zámerne skreslené údaje, alebo predložil 

falšované alebo pozmenené doklady, 

• cenová ponuka uchádzača je mimoriadne nízka vzhľadom na trhové podmienky dodávania 

obstarávanej komodity, 

• ponuka uchádzača nespĺňa požiadavky na predmet obstarávania, 

• uchádzač sa v predchádzajúcom dodávateľskom záväzkovom vzťahu uzavretom s Mestskou 

časťou Bratislava -Petržalka dopustil podstatného porušenia zmluvných povinností. 

23. Oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk: 

• Úspešnému uchádzačovi bude odoslané oznámenie o prijatí jeho ponuky 

• Úspešný uchádzač je povinný v lehote do 5 pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia o 

úspešnosti ponuky predložiť 

• doklad o uzatvorení poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú tretím osobám v 

súvislosti s jeho činnosťou a to počas trvania zmluvy o dielo; 

• 6 originálnych vyhotovení zmluvy o dielo (podpis, pečiatka, dátum); 

 

24. Použitie elektronickej aukcie: Nie 

 

 

25. Doplňujúce informácie: 
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Mestská časť si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených ponúk. 

 

26. Dôvody zrušenia obstarávania: 

• nebola predložená žiadna ponuka, 

• ani jeden uchádzač nesplnil podmienky výzvy a požiadavky na predmet zákazky, 

• zmenili sa okolnosti, za ktorých bola výzva zverejnená, 

• cena ponúknutá uchádzačmi za predmet zákazky je vyššia ako predpokladaná hodnota zákazky. 

Mestská časť si vyhradzuje právo toto obstarávanie zrušiť, a to aj bez uvedenia dôvodu. O zrušení 

obstarávania budú všetci uchádzači písomne upovedomení. 

 

27. Kritérium na vyhodnotenie cenových ponúk: najnižšia ponúknutá cena 
 

28. 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.  

29. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:  

 

 

 

  Ing. Zdenka Bothová  

Vedúca referátu verejného obstarávania 

Prílohy: 

- Príloha č. 1 Krycí list ponuky 

- Príloha č. 2 Vyhlásenie o súhlase s podmienkami súťaže, pravdivosti a úplnosti dokladov  

- Príloha č. 3 Čestné vyhlásenie „Konflikt záujmov“  

- Príloha č. 4 NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIÍ / VYPLNENÝ VŹKAZ VŹMER  

- Príloha č. 5 Návrh Zmluvy o poskytovaní vodnej záchrannej služby 


