
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  –  na poskytnutie služby )  

 

1. 

Identifikácia verejného obstarávateľa:  

Športové zariadenia Petržalky, s.r.o., Kutlíkova 17, 852 12 Bratislava 

IČO: 47 327 286 

Kontaktné miesto: Športové zariadenia Petržalky, s.r.o., Petržalská plaváreň, Tupolevova 7B, 851 

01 Bratislava 

Kontaktná osoba: Ing. Matúš Hrádela 

E-mail: plavaren.petrzalka@gmail.com,  

2. 

Názov predmetu zákazky: Zabezpečenie procesu verejného obstarávania pre Športové 

zariadenia Petržalky, s.r.o. na predmet zákazky „Upratovanie – Petržalská plaváreň“ 

Predpokladaná hodnota zákazky (bez DPH): 60 000,00 €  
Typ zmluvy: Zmluva na poskytnutie služby(zmluva na upratovanie).  

NUTS kód: SK01 

3. 

Opis predmetu zákazky:  

Upratovacie služby v Petržalskej plavárni. 

Upratovacie služby pozostávajú najmä z upratovacích a čistiacich služieb, hĺbkového čistenia 

dlážky, kompletného čistenia a dezinfikácie vstupnej haly, šatní, sociálnych zariadení, odtokov, 

smetných košov, čistenia stropných vzduchotechnických výfukov, umývania okien, spoločných 

chodieb, čistenia okolia bazénov a ďalších služieb špecifikovaných v prílohe č. 1. – Rozsah 

a špecifikácia služieb, ktorá je súčasťou tejto Výzvy na predkladanie ponúk, kde je uvedený 

presný rozsah a frekvencia obstarávaných služieb.  

4. 
Miesto poskytnutia služby: 

Bratislava, Petržalka. 

5. 

Obhliadka miesta dodania predmetu zákazky: Verejný obstarávateľ odporúča vykonať s 

vyzvanými záujemcami/uchádzačmi obhliadku dodania predmetu zákazky. Obhliadku je 

potrebné dohodnúť s konateľom spoločnosti p. Ing. Matúšom Hrádelom na tel. č.: 0911 642 742.  

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

7. 
Lehota dodania zákazky/trvanie zmluvy: od 01.07.2020 do 30.06.2021 t. j . na dobu určitú 12 

mesiacov. 

8. 

Podmienky financovania predmetu zákazky: Zákazka bude financovaná z vlastných 

prostriedkov verejného obstarávateľa. Verejný obstarávateľ neposkytuje preddavky ani zálohovú 

platbu. Splatnosť faktúr je 14 dní. 

9. 

Uplynutie lehoty na predloženie ponúk: dňa 26.06.2020, do 12:00 hod. 

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

na vyššie uvedenú e-mailovú adresu – plavaren.petrzalka@gmail.com. Verejný obstarávateľ 

akceptuje aj ponuky predložené v listinnej podobe. 

10. 

Podmienky účasti: 

- Doklady preukazujúce splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) doklad 

o oprávnení poskytovať predmetné služby (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). 

- Čestné vyhlásenie podľa § 32 ods. 1 písm. f). 

- Podpísaný návrh zmluvy, ktorá je prílohou tejto Výzvy na predkladanie ponúk označenej 

ako „Upratovanie_zmluva“. 

- Vyplnená/ocenená Príloha č. 1. - Rozsah a špecifikácia služieb, kde je priestor na 

vyplnenie ceny(Návrh na plnenie kritérií). Táto príloha bude zároveň súčasťou 

zmluvy(žiadame uchádzačov o vyplnenie tejto prílohy aj v zmluve, ktorá bude súčasťou 

ponuky uchádzača). 



Verejný obstarávateľ nepožaduje predložiť požadované doklady v originále alebo v overenej 

fotokópii. 

11. 
Kritériá na hodnotenie ponúk:  

Najnižšia cena v EUR bez DPH. Uchádzač vyplní Prílohu č. 1. Rozsah a špecifikácia služieb, kde 

je priestor na vyplnenie ceny(Návrh na plnenie kritérií). v EUR bez DPH, s DPH a výšky DPH. 

12. 

Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:   

Pracovný čas  verejného obstarávateľa pre účely tohto verejného obstarávania je v pracovných 

dňoch v čase od 800 hod. do 1400 hod., piatok od 800 hod. do 1200 hod., kedy je možné doručovať 

písomnosti osobne. 

Prijatá cena zákazky je konečná a nemenná. 

 

V Bratislave, 19.06.2020  


