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   V Bratislave  01.02.2017 

                                                                                               HOMJ/2359/2017 

 

 

 

 

Vec 

Zadanie zákazky ,,Zabezpečenie periodickej odbornej prehliadky a odbornej skúšky 

elektrického zariadenia podľa vyhlášky MPSVaR SR č.508/2009 Z. z,, podľa § 117  Zákona 

č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov. 

Mestská časť Bratislava – Nové Mesto ako verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. b) Zákona č. 

343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov predkladá zákazku s nízkou hodnotou Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov výzvu na predloženie cenovej ponuky. 

 

 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa: 

Názov: Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 

Sídlo:                           Junácka 1, 832 91 Bratislava 

IČO:                             00 603 317 

DIČ:                             2020887385 

Zastúpený:                   Mgr. Rudolf Kusý – starosta 

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s. 

Číslo účtu:                   1800347007/5600 

Kontaktná osoba:          Ing. Miškovská 02/49 253 375 

 

 

 

 

2. Typ zmluvy:   Zákazka na poskytnutie služby  
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3.   Opis  predmetu zákazky:  

        Predmetom zákazky je zabezpečenie výkonu odbornej prehliadky a odbornej skúšky elektrických  

        spotrebičov v objektoch MČ BNM.     

        Požiadavkou verejného obstarávateľa je vykonanie odbornej služby revízneho technika na  

        revízie, odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických spotrebičov v objektoch MĆ BNM:  

        

ZOZNAM OBJEKTOV MČ BNM                                                      
OPOS ELEKTRICKÉ  SPOTREBIČE 

č. ulica účel budovy 

Administratívne a technické budovy   

1. Junácka 1 Admin. budova MÚ 

2. Chemická 1 Denné centrum seniorov Pergamon 

3. Jeséniová 51 Denné centrum seniorov  

4. Nobelova 30 Denné centrum seniorov Domovinka  

5. Račianska 89 Denné centrum seniorov Zlatý dážď 

6. Sibírska 37 Denné centrum seniorov  

7. Športová 1 Denné centrum seniorov  

8. Stromová 18 Denné centrum seniorov 

9. Vajnorská 51 Denné centrum seniorov 

10. Športová 3 -5 Vývarovňa, jedáleň 

   
   

  

         Revízny technik pri revízií vykoná úkony popísané v platných právnych predpisoch a v platných  

         STN ( Vyhláška MPSVaR SR č.508/2009 Z. z. a STN 33 1610 ) 

         Výstupom z odbornej prehliadky a odbornej skúšky bude Správa o odbornej prehliadke  

         a odbornej skúške spracovaná samostatne pre každé elektrické zariadenie. 

         Správy z revízií budú odovzdané v dvoch vyhotoveniach listinne a elektronicky na Miestny úrad  

         MČ BNM v dohodnutom čase. 

 

   4.      Predpokladané hodnota zákazky bez DPH: 4 166,66 €       

         Predpokladaná hodnota za jeden spotrebič bez DPH: 4,10 € 

 

 5.     Miesto a lehota na predkladanie ponúk  

5.1.    Ponuku predkladajte mailom: vo.homolova@banm.sk 

Ako predmet správy treba uviesť ,,Revízia elektrospotrebičov,,  

          Kontaktná osoba: Ing. Miškovská  / 02/49 253 375 / 

5.2.     Lehota na predloženie ponuky: 08.02.2017  do 12:00 hod         
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5.3      Platnosť ponuky: ponuky zostávajú platné počas lehoty viazanosti ponúk do 31.05.2017 

                                      

6. Obchodné podmienky: 

         V zmysle § 340b ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) je subjekt verejného   

         práva (dlžník) podľa § 261 ods. 3 a 5 povinný splniť peňažný záväzok z dodania tovaru alebo         

         poskytnutia služby v lehote splatnosti 30 dní odo dňa doručenia dokladu alebo 30 dní odo dňa  

         poskytnutia riadneho plnenia veriteľom, podľa toho, ktorý z týchto dní nastal neskôr. 

 

7. Miesto a lehota  plnenia: 

         Miesto plnenia  zákazky:  Miestny úrad mestskej časti, Bratislava – Nové Mesto, Junácka 1 

Lehota plnenia: podľa objednávky                      

                    

8. Cena a spôsob určenia ceny: 

         cena  za predmet zákazky musí zahŕňať všetky náklady spojené s predmetom zákazky  ako  

         celku, vrátane dopravy    

   Ak uchádzač je platcom DPH, cenu  stanoví v štruktúre: 

• celková cena za jeden spotrebič bez DPH 

• sadzba a výška DPH 

• celková cena za jeden spotrebič s DPH 

      

 Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie celkovú cenu a upozornenie, že nie je    

 platcom DPH                     

 

9. Uchádzač v rámci svojej ponuky predloží: 

         opis predmetu zákazky s uvedením opisu postupu; 

   fotokópiu aktuálneho dokladu o oprávnení podnikať v predmete zákazky 

 

10. Hodnotenie ponúk:  

Jediným kritériom na posúdenie predmetu zákazky je najnižšia cena. Víťazom sa stane 

uchádzač, ktorého cena  je najnižšia zo všetkých predložených ponúk zadávanej zákazky. 

 

11. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neuzatvoriť s úspešným uchádzačom zmluvu na 

dodanie tovaru, resp. poskytnutie služby alebo zhotovenie diela v prípade, ak nastanú okolnosti, 

ktoré v čase uverejnenia výzvy nemohol predpokladať.  

 

 

JUDr. Jaroslav Matovič, v.r . 

Útvar štrukturálnych fondov a verejného obstarávania 


