HLAVNÉ MESTO SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVA
Primaciálne nám. 1, P. O. Box 192, 814 99 Bratislava 1

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK

Verejný obstarávateľ Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava vyzýva na predkladanie
ponúk na zákazku na poskytnutie služby s názvom Dodávka služieb v rámci opráv, údržby
a prevádzky cestnej svetelnej signalizácie na území mesta Bratislavy.
Predpokladaná hodnota zákazky zodpovedá finančnému limitu pre zákazku s nízkou
hodnotou podľa § 9 ods. 9 zákona č.25/2006 Z. z o verejnom obstarávaní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“).
1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Sídlo: Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava
IČO: 00 603 481
DIČ: 2020372596
IČ DPH: nie je platiteľ DPH
Štatutárny orgán: doc. RNDr. Milan Ftáčnik, CSc., primátor
Bankové spojenie: ČSOB 25859233/7500
2. Predmet zákazky
2.1. Poskytnutie služby – Dodávka služieb v rámci opráv, údržby a prevádzky cestnej
svetelnej signalizácie na území mesta Bratislavy, pre križovatky Bojnická ul. – Vajnorská
ul., Račianska ul. – Pekná ul. a Gaštanový hájik v rámci projektu UNDP
2.2. Miesto – Hlavné mesto SR Bratislava, križovatky Bojnická ul. – Vajnorská ul., Račianska
ul.– Pekná ul. a Gaštanový hájik
3. Opis predmetu zákazky:
Realizovať dodávku služieb v rámci opráv, údržby a prevádzky cestnej svetelnej signalizácie
pre križovatky Bojnická ul. – Vajnorská ul., Račianska ul. – Pekná ul. a Gaštanový hájik na
území mesta Bratislavy. Rozsah realizácie je bližšie špecifikovaný v prílohe č. 1 výzvy Súťažné podklady, štvrtá časť Opis predmetu zákazky.
4. Typ zmluvy:
4.1. Zmluva o dielo
4.2. Trvanie zmluvy – 5 rokov odo dňa uvedenia do prevádzky
5. Spôsob stanovenia ceny:
5.1. Navrhovaná zmluvná cena musí byť stanovená podľa § 3 zákona NR SR č. 18/1996 Z.z.
o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa
vykonáva zákon o cenách a vyjadrená v eurách.
5.2. Navrhovaná zmluvná cena bude stanovená v zložení:
5.2.1. jednotková cena bez DPH,
5.2.2. sadzba a výška DPH,
5.2.3. jednotková cena celkom s DPH.
5.3. Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom. Na
skutočnosť, že nie je platiteľom DPH, upozorní v ponuke.
5.4. Ceny sú platné po celú dobu plnenia zmluvy. Uvedené sa vzťahuje aj na zastupovanie v
revíznych postupoch a s tým spojeným plnením úloh, t. j. vylučuje sa možnosť zmeny
ceny počas plnenia zmluvy z iných dôvodov ako:
5.4.1. zmena DPH,
5.4.2. zmena predmetu zmluvy, t. j. služby navyše, nezahrnuté v zmluve.
5.5. Verejný obstarávateľ neposkytuje preddavky na predmet zákazky.

6. Podmienky účasti vo verejnom obstarávaní
Uchádzač vo svojej ponuke predloží:
6.1. dokumenty v zmysle prílohy č. 1 k výzve – Súťažné podklady, prvá časť Všeobecné
informácie, bod 4 Obsah ponuky, písm. a) až f). Pri písm. d) Obsahu ponuky
upozorňujeme, že osoby zodpovedné za poskytovanie obstarávaných služieb musia
spĺňať predpoklady v súlade s prílohou č. 1 výzvy – Súťažné podklady, tretia časť
Obchodné podmienky, bod b) v druhej časti. Predmetné doklady budú vyžiadané až
pred podpisom zmluvy len od úspešného uchádzača.
6.2. Vyhlásenie:
6.2.1. že súhlasí s podmienkami určenými verejným obstarávateľom vo výzve
a súťažných podkladoch
6.2.2. že potvrdzuje pravdivosť a úplnosť všetkých dokladov a údajov, ktoré predkladá
v ponuke. Citované vyhlásenie musí byť podpísané uchádzačom alebo osobou
oprávnenou konať za uchádzača.
7. Predkladanie ponúk:
7.1. Uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku.
7.2. Uchádzač predloží požadované doklady a dokumenty v elektronickej forme ako pdf.
súbor (súbory). Dokumenty, ktoré musia byť zo strany uchádzača potvrdené, musia byť
naskenované vrátane pečiatky a podpisu uchádzača.
7.3. Uchádzač pošle ponuku v lehote na predkladanie ponúk na e-mailovú adresu kontaktnej
osoby verejného obstarávateľa patricia.vaculova@bratislava.sk
7.4. Lehota na predkladanie je stanovená na 21.08.2013 do 10.00 h, pričom rozhodujúcim je
dátum a zobrazený čas doručenia mailu.
7.5. Ponuka uchádzača doručená po uplynutí lehoty nebude vyhodnocovaná.
7.5. Ponuka bude vylúčená z verejného obstarávania, ak:
7.5.1. nebude obsahovať doklady a dokumenty požadované verejným obstarávateľom
uvedené v tejto výzve a v Súťažných podkladoch.
7.5.2. ponuka na predmet zákazky alebo cenová ponuka nebude zodpovedať
požiadavkám verejného obstarávateľa podľa tejto výzvy a Súťažných podkladov.
8. Termín vyhodnotenia ponúk: 22.08.2013
9. Kritériá na vyhodnotenie ponúk:
Verejný obstarávateľ stanovuje ako jediné kritérium: najnižšiu celkovú cenu v EUR. Kritérium
sa delí na podkritériá, pričom každé z nich má určenú relatívnu váhu danú maximálnym
počtom bodov, ktoré možno získať. Súčet relatívnych váh je 100 – v zmysle prílohy č. 1
k výzve – Súťažné podklady, druhá časť Kritérium na vyhodnotenie ponúk a pravidlá jeho
uplatnenia.
10. Oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk a uzavretie zmluvy:
10.1. Verejný obstarávateľ doručí každému uchádzačovi, ktorého ponuka bola
vyhodnocovaná, oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk. Úspešnému uchádzačovi
oznámi, že jeho ponuku prijíma. Ostatným oznámi, že ich ponuka neuspela.
10.2. Zmluva uzavretá s úspešným uchádzačom nesmie byť v rozpore s touto výzvou
a Súťažnými podkladmi a s predloženou ponukou.
10.3. Proti postupu verejného obstarávateľa pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou nie je
možné uplatniť revízny postup.
11. Ďalšie informácie:
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť verejné obstarávanie bez udania dôvodu.

Bratislava, 25.7.2013

Milan Ftáčnik, v.r.
primátor

