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VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava vyzýva na predkladanie ponúk na zákazku na
poskytnutie služby s názvom Služby znalca na ohodnotenie majetkovej účasti Hlavného mesta
SR Bratislavy v obchodnej spoločnosti. 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 o (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 znalca na ohodnotenie majetkovej účasti Hlavného mesta SR
Bratislavy v obchodnej spoločnosti.
3. Predpokladaná hodnota zákazky
do 20 000 eur bez DPH.
3. Opis predmetu zákazky:
Vyhotovenie znaleckého posudku pre stanovenie všeobecnej hodnoty obchodných podielov
spoločnosti, v ktorej má Hlavné mesto SR Bratislavy finančný podiel.
Výsledkom ohodnotenia majetku formou znaleckého posudku je všeobecná hodnota majetku,
ktorou rozumieme objektivizovanú hodnotu majetku, ktorá je znaleckým odhadom
najpravdepodobnejšej ceny hodnoteného majetku ku dňu ohodnotenia v danom mieste a čase.
Odbor: 510000 – Ekonomika a riadenie podnikov
Odvetvie: 510101 – Oceňovanie a hodnotenie podnikov
Účel znaleckého posudku:
Vyhotovenie znaleckého posudku pre stanovenie všeobecnej hodnoty obchodných podielov
spoločnosti, v ktorej má Hlavné mesto SR Bratislavy finančný podiel, v prípade ich predaja.
4. Typ zmluvy:
4.1. Zmluva o dielo
4.2. Trvanie zmluvy – do jedného mesiaca

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. celková cena bez DPH
5.2.2. sadzba a výška DPH,
5.2.3. celková 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.
5.5. Verejný obstarávateľ neposkytuje preddavky na predmet zákazky.
6. Podmienky účasti vo verejnom obstarávaní
Uchádzač musí byť zapísaný v Zozname znalcov alebo znaleckých organizácií Ministerstva
spravodlivosti SR pre odbor: Ekonomika a riadenie podnikov, odvetvie: Oceňovanie a
hodnotenie podnikov.
Uchádzač vo svojej ponuke predloží:
6.1. Preukaz znalca alebo znaleckej organizácie v odbore:
Odbor: 510000 – Ekonomika a riadenie podnikov
Odvetvie: 510101 – Oceňovanie a hodnotenie podnikov
6.2. Vyhlásenie:
6.2.1 že súhlasí s podmienkami určenými verejným obstarávateľom vo výzve na
predkladanie ponúk,
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 riaditel@bratislava.sk.
7.4. Lehota na predkladanie ponúk je stanovená na 18.10.2013 do 12.00 hod., pričom
rozhodujúcim je dátum a zobrazený čas doručenia mailu.
7.5. Ponuka uchádzača doručená po uplynutí lehoty nebude vyhodnocovaná.
7.6. Ponuka bude vylúčená z verejného obstarávania, ak:
7.6.1. nebude obsahovať doklady a dokumenty požadované verejným obstarávateľom
uvedené v tejto výzve,
7.6.2 ponuka na predmet zákazky alebo cenová ponuka nebude zodpovedať
požiadavkám verejného obstarávateľa podľa tejto výzvy.
8. Termín vyhodnotenia ponúk: 20.10.2013
9. Kritéria na vyhodnotenie ponúk:
Verejný obstarávateľ stanovuje ako jediné kritérium: najnižšiu celkovú cenu v EUR bez DPH.

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 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.
Úspešnému uchádzačovi bude poskytnutá kompletná dokumentácia nevyhnutná
k vypracovaniu znaleckého posudku.
Bratislava, 15.10.2013

Mgr. Rastislav Gajarský, v.r.
riaditeľ

