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Vec 

Zadanie zákazky ,,Zabezpečenie dezinfekčného postreku na likvidáciu choroboplodných alebo 

nežiaducich mikroorganizmov v objektoch vo vlastníctve a v správe Mestskej časti Bratislava 

Nové Mesto,, zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117  Zákona č. 345/2015 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. 

345/2018 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. Ivan Meliška 02/49 253 177, 0907 977 158 

 

 

 

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

        Predmetom zákazky je zabezpečenie dezinfekčného postreku na likvidáciu čo najväčšieho počtu  

        choroboplodných alebo nežiaducich mikroorganizmov v objektoch vo vlastníctve a v správe Mestskej  

        časti Bratislava - Nové Mesto. 

 

        Špecifikácia predmetu zákazky: 

        A.    Predpokladaná výmera plochy dezinfekčného postreku: 20 000 m2, 

  B.     Dodávateľ nesmie svojou činnosťou narušiť bezpečnosť osôb nachádzajúcich sa v blízkosti   

          miesta vykonávaných prác, 

  C.     Pri výbere vhodného prípravku je treba zohľadniť miesto poskytnutia služby, 

D.   Všetky použité prípravky musia byť chválené Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej    

    republiky, musia spĺňať všetky príslušné zdravotné a technické predpisy stanovené pre dané   

    prípravky, 

E.   Požadovaná služba bude poskytnutá podľa potreby na základe čiastkových objednávok  

                verejného objednávateľa,  

F.  Služba musí byť uskutočnená do 3 pracovných dní odo dňa telefonického alebo e-mailovej  

               objednávky, 

G.  Dodávateľ predloží objednávateľovi kópiu platného osvedčenia o odbornej spôsobilosti 

               vykonávať činnosti, ktoré sú predmetom zákazky, 

H.  Po každom zásahu sa spíše protokol o vykonaní prác, kde sú uvedené údaje o dodávateľovi,  

       objednávateľovi, termín zásahu, typ použitého prípravku, jeho koncentrácia, veľkosť plochy, na    

       ktorom sa vykonala služba a mená zodpovedných pracovníkov. 

             

         Miesto dodania predmetu zákazky: objekty vo vlastníctve a v správe Mestskej časti Bratislava  

         Nové Mesto ( príloha – zoznam objektov) 

 

 

4.     Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH: 8 400,00 €    

 

 

5.     Miesto a lehota na predkladanie ponúk  

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

5.2 Ako predmet správy treba uviesť ,,Dezinfekčný postrek,, 

            Kontaktná osoba: Ing. Ivan Meliška (ivan.meliska@banm.sk, 02/49 253 177, 0907 977 158)             

5.3 Lehota na predloženie ponuky: 07.04. 2020 do 10:00 hod. 

5.4 Platnosť ponuky: ponuky zostávajú platné počas lehoty viazanosti ponúk do 31.12.2020 

                             

6. Obchodné podmienky: 

V zmysle § 340b ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) je subjekt verejného práva 
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(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: MČ Bratislava Nové Mesto 

Lehota plnenia: na základe čiastkových objednávok 

                                        

8. Cena a spôsob určenia ceny: 

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

dopravy ako celku. 

         ak uchádzač je platcom DPH, cenu stanoví v štruktúre:                                                                                                                  

• celková cena bez DPH 

• sadzba a výška  DPH 

• celková cena s DPH 

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

DPH. 

 

9.  Uchádzač v rámci svojej ponuky: 

• musí disponovať oprávnením na podnikanie v predmete zákazky 

• predloží svoje identifikačné údaje (názov, adresu sídla a IČO) za účelom overenia tejto 

skutočnosti v príslušných registroch 

• kópiu platného osvedčenia o odbornej spôsobilosti 

 

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.  

 

 

 

 

 

             Ing. Daša Effenbergerová, v. r. 

Oddelenie investícií a verejného obstarávania 
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