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Výzva na predloženie cenovej ponuky  

 

podľa § 9 ods. 9  č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní  

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa 

Názov: Štatistický úrad SR 

IČO: 166197 

Sídlo: Miletičova 3, 824 67 Bratislava 

Kontaktná osoba: Ján Marček 

Telefón: 02/50236772 

Fax: 02/50236715 

Elektronická pošta: jan.marcek@statistics.sk 

Internetová adresa: www.statistics.sk 

 

2. Predmet zákazky 

 
Zabezpečenie zimnej údržby komunikácií a spevnenej plochy parkoviska  

3. Opis predmetu zákazky (podrobné vymedzenie predmetu zákazky) 

 
Zabezpečenie zimnej údržby komunikácií a spevnenej plochy parkoviska (ďalej len 
„služba“) na parcelách č. 2373/1 a 2373/4 v katastrálnom území Dúbravka, s rozlohou 
okolo 1 100 m2 pri budove Štatistického úradu SR na Hanulovej 5/c v Bratislave.  

Charakter prístupovej komunikácie je rôzny. Časť prístupovej komunikácie sa nachádza: 
- vo svahu, mierneho sklonu, 
- v rovine. 
 
Verejný obstarávateľ predpokladá interval sezónneho zabezpečenia služby (odhŕňanie 
snehu a vykonanie posypu) v zimnom období (1.11 – 31.3.) v závislosti od 
poveternostných podmienok a výšky snehovej prikrývky počas príslušného obdobia. 
 
Službu je potrebné zabezpečiť podľa poveternostných podmienok. 
 

 

4. Rozdelenie predmetu zákazky na časti 

Nie 

 

5. Spoločný slovník obstarávania (CPV) 

Hlavný predmet: 

 90620000-9 Odpratávanie snehu 

 34927100-2 Soľ na posyp ciest 
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Ostatné služby 

 

6. Typ zmluvy 
6.1 Verejný obstarávateľ uzatvorí s úspešným uchádzačom zmluvu o poskytnutí služieb 

podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka, rešpektujúcu dobré mravy a všeobecne 
uznávané obchodné zvyklosti. 

 

7. Miesto plnenia predmetu zákazky 

Štatistický úrad SR, Hanulova 5/c, 840 00 Bratislava 

 

8. Termín plnenia predmetu zákazky 

Od účinnosti zmluvy do  31. 3. 2018. 

 

9. Obhliadka miesta plnenia predmetu zákazky 

Odporúča sa. 

Kontaktná osoba: Ján Marček, tel. č. 02/50236772, mobil: 0905 968 760 

e-mail: jan.marcek@statistics.sk  

 

Verejný obstarávateľ umožňuje a odporúča vykonať obhliadku terénu. 

Záujemca dohodne termín obhliadky miesta plnenia predmetu zákazky, minimálne jeden deň 
vopred s kontaktnou osobou.  

 

10. Cena, mena a spôsob stanovenia ceny predmetu zákazky 

 
10.1 Uchádzačom navrhovaná cena za predmet zákazky, uvedená v ponuke, bude 

vyjadrená v eurách. 

10.2 Navrhovaná cena za predmet zákazky musí byť stanovená podľa zákona NR SR 
č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. 

10.3 Navrhovaná cena musí byť uvedená v zložení: 

a) navrhovaná cena bez DPH, 

b) sadzba a výška DPH, 

c) navrhovaná zmluvná cena s DPH. 

10.4 Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie navrhovanú cenu celkom. Na skutočnosť, 
že nie je platiteľom  DPH, upozorní v ponuke. 

 

11. Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky  
11.1 Predmet zákazky bude financovaný zo zdrojov štátneho rozpočtu verejného 

obstarávateľa. 

11.2 Verejný obstarávateľ nebude poskytovať preddavky ani zálohové platby. 

11.3 Splatnosť faktúr bude 21 dní od ich doručenia. 
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12. Podmienky účasti   
12.1. Uchádzačom môže byť podnikateľ – právnická osoba alebo podnikateľ – fyzická osoba, 

ktorá predloží doklad o oprávnení poskytovať službu, v ktorom musí byť zapísaný 
predmet podnikania oprávňujúci uchádzača na uskutočnenie požadovaného predmetu 
zákazky. 

 

13. Obsah cenovej ponuky (Cenová ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať) 
13.1 Ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať:  

a) identifikáciu uchádzača (názov alebo obchodné meno uchádzača, adresu, sídlo, 
meno a funkciu štatutárneho orgánu, IČO, DIČ, prípadne telefónne číslo, faxové 
číslo, meno priezvisko kontaktnej osoby, jej telefónne číslo, adresu elektronickej 
pošty) 

b) doklad/y podľa bodu 12 tejto výzvy, 

c) návrh uchádzača na plnenie kritéria určeného verejným obstarávateľom (príloha č. 
1 tejto výzvy), 

d) čestné vyhlásenie uchádzača podľa prílohy č. 3 tejto výzvy, že súhlasí s 
obchodnými podmienkami uvedenými v prílohe č. 2 tejto výzvy. 

 

14. Lehota  a miesto na predkladanie cenových ponúk  

Lehota na predkladanie  cenových ponúk uplynie dňa 6. 11. 2015 do 10.00 h. 

Adresa, na ktorú sa majú  cenové ponuky doručiť: 

Názov: Štatistický úrad SR 

Adresa: Miletičova 3 

Obec (mesto): Bratislava 

PSČ: 824 67  

Kontaktná osoba: Ján Marček 

Telefón: 02/50236772 

Fax:  02/50236715 

E-mail: jan.marcek@statistics.sk 

 

Ponuky vypracované podľa bodu 13 tejto výzvy môžu byť doručené verejnému 
obstarávateľovi poštou alebo osobne, prípadne naskenované vo forme pdf a zaslané na 
adresu uvedenú v tomto bode. 

 

15. Kritériá na hodnotenie cenových ponúk 

 

Ponuky uchádzačov budú vyhodnocované na základe ekonomicky najvýhodnejšej ponuky, a 
to na základe  nasledovných kritérií súvisiacich s predmetom zákazky: 
 
Kritérium č. 1 „Jednotková cena za mechanizmus na odhŕňanie snehu s posyp. 

zariadením“ s relatívnou váhou 70% (ďalej len „kritérium č. 1“) a maximálnym 
počtom bodov za toto kritérium v počte 70 bodov. 
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Kritérium č. 2: „Jednotková cena za posypový materiál“ s relatívnou váhou 20% (ďalej 
len „kritérium č. 2“)  a maximálnym počtom bodov za toto kritérium v počte 20 
bodov. 

 
Kritérium č. 3: „Jednotková cena za ručné odhŕňanie“ s relatívnou váhou 10% (ďalej len 

„kritérium č. 3“)  a maximálnym počtom bodov za toto kritérium v počte 10 
bodov. 

 
Uchádzač môže získať maximálne 100 bodov. 

 

 

15.1 Pravidlá na uplatnenie kritérií.  

Kritérium č. 1: „Jednotková cena za mech. na odhŕňanie snehu s posyp. zariadením“ 

 

Uchádzač, ktorý predloží najnižšiu navrhnutú jednotkovú cenu za mechanizmus na 
odhŕňanie snehu s posyp. zariadením získa 70 bodov. Hodnotenie ostatných uchádzačov 
bude vykonané ako podiel najnižšej navrhnutej jednotkovej ceny za mechanizmus na 
odhŕňanie snehu s posypovým zariadením a hodnotenej jednotkovej ceny za 
mechanizmus na odhŕňanie snehu s posyp. zar. vynásobený maximálnym počtom bodov 
za kritérium č. 1, t. j. 70 bodov, zaokrúhlený podľa matematických pravidiel na 4 
desatinné miesta. 

 
Najnižší návrh jednotkovej ceny za mech. na 
 odhŕňanie snehu s posyp. zar. 

________________________________   X    70 bodov  = počet bodov hodnoteného uchádzača 
 
Hodnotený návrh jednotkovej ceny za mech. na 
 odhŕňanie snehu s posyp. zar. 

 

 

Kritérium č. 2: „Jednotková cena za posypový materiál“ 

 

Uchádzač, ktorý predloží najnižšiu navrhnutú jednotkovú cenu za posypový materiál 
získa 20 bodov. Hodnotenie ostatných uchádzačov bude vykonané ako podiel najnižšej 
navrhnutej jednotkovej ceny za posypový materiál a hodnotenej jednotkovej ceny za 
posypový materiál vynásobený maximálnym počtom bodov za kritérium č. 2, t. j. 20 
bodov, zaokrúhlený podľa matematických pravidiel na 4 desatinné miesta. 

 
Najnižší návrh jednotkovej ceny 
   za posypový materiál  

________________________________   X    20 bodov  = počet bodov hodnoteného uchádzača 
 
Hodnotený návrh jednotkovej ceny  
 za posypový materiál 

 

 

 

Kritérium č. 3: „Jednotková cena za ručné odhŕňanie“ 

 

Uchádzač, ktorý predloží najnižšiu navrhnutú jednotkovú cenu za ručné odhŕňanie získa 
10 bodov. Hodnotenie ostatných uchádzačov bude vykonané ako podiel najnižšej 
navrhnutej jednotkovej ceny za ručné odhŕňanie a hodnotenej jednotkovej ceny za ručné 
odhŕňanie vynásobený maximálnym počtom bodov za kritérium č. 3, t. j. 10 bodov, 
zaokrúhlený podľa matematických pravidiel na 4 desatinné miesta. 
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Najnižší návrh jednotkovej ceny 
   za ručné odhŕňanie  

________________________________   X    10 bodov  = počet bodov hodnoteného uchádzača 
 
Hodnotený návrh jednotkovej ceny  
 za ručné odhŕňanie 

 

 

 

 

 

15.2 Úspešným uchádzačom sa stane uchádzač, ktorý získa najvyšší počet bodov 
získaných ako súčet bodov  za Kritérium č. 1, Kritérium č. 2 a Kritérium č. 3. 

 

16. Vyhodnotenie cenových ponúk 

Verejný obstarávateľ vyhodnotí predložené cenové ponuky z hľadiska splnenia požiadaviek 
verejného obstarávateľa na predmet zákazky. Vyhodnotenie ponúk je neverejné.  

 

17. Oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk 

 

Každému uchádzačovi, ktorého cenová ponuka bola vyhodnotená, bude bezodkladne 
zaslané oznámenie o výsledku vyhodnotenia cenových ponúk. V prípade, ak úspešný 
uchádzač, ktorý sa umiestnil na prvom mieste po vyhodnotení verejného obstarávania, 
odmietne podpísať  zmluvu na predmet zákazky, verejný obstarávateľ vyzve v poradí 
druhého uchádzača k podpisu predmetnej zmluvy.  
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Príloha č. 1 výzvy 

 
NÁVRH UCHÁDZAČA NA PLNENIE KRITÉRIA URČENÉHO VEREJNÝM 

OBSTARÁVATEĽOM NA VYHODNOTENIE PONÚK 

 

 

1. Meno resp. obchodné meno uchádzača:  

 
2. Sídlo alebo miesto podnikania uchádzača: 

 
3. Názov predmetu zákazky: Zabezpečenie zimnej údržby komunikácií a spevnenej 

plochy parkoviska 

 

 

 (ceny uvádzané v eurách na dve desatinné miesta). 

Pol. 
čís. 

Názov  MJ 
Počet 

MJ 

Cena za 
MJ v EUR 
bez DPH 

DPH za 
MJ v 
EUR 

Cena za MJ 
v EUR s 

DPH 

1. 

Použitie mechanizmu s pluhom 
a posypovým zariadením 

(hodinová cena stroja) 

1 hod. 1    

2. Posypový materiál  kg 1    

3. Ručné odhŕňanie 1 hod 1    

 

 

 

 

 

 

 

 

Zodpovedná osoba  

Meno:     

Podpis: ...................................... 
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Príloha č. 2 výzvy 
 

 

Zmluva o poskytovaní služieb  

 

Číslo u  objednávateľa: ............................... 
Číslo u poskytovateľa: (doplní uchádzač) 

 
uzatvorená podľa § 269 ods.2 Obchodného zákonníka 

 

(ďalej len „Zmluva“) 

 

 
Obchodné meno:  Štatistický úrad Slovenskej republiky  
Sídlo:    Miletičova 3, 824 67 Bratislava  
IČO:    166197   
DIČ:    2020830218 
IBAN:    SK468180000000700007244 
V zastúpení:   PhDr. Lýdia Sliacka, vedúca služobného úradu 
(ďalej len “objednávateľ”) 
 
a 
 
Obchodné meno:   
Sídlo:     
IČO:     
DIČ:     
DPH IČ:     
IBAN:     
Obchodný register:   
Licencia:    
V zastúpení:    
(ďalej len “poskytovateľ”) 

 
Objednávateľ a poskytovateľ sa spolu označujú ako „zmluvné strany“. 
 

 

 

Článok I. 
 Predmet zmluvy 

 
1. Predmetom tejto zmluvy je zabezpečenie zimnej údržby komunikácií a spevnenej 

plochy parkoviska na parcelách č. 2373/1 a 2373/4 v katastrálnom území Dúbravka s 
rozlohou okolo 1 100 m2 pri administratívnej  budove v správe objednávateľa (ďalej 
len „služba“). 

 

 
 

 

Článok II. 
Miesto a čas plnenia 
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1. Miestom plnenia je prístupová komunikácia a spevnená plocha parkoviska 
nachádzajúca sa pri administratívnej budove Štatistického úradu SR na Hanulovej 5/c 
v Bratislave. 

2. Poskytovateľ bude poskytovať služby v prípade nepriaznivých poveternostných 
podmienok ihneď ako nastanú okolnosti pre poskytnutie služby, aby bola 
zabezpečená zjazdnosť prístupovej komunikácie a parkoviska. 

3. Poskytovateľ sa zaväzuje službu vykonávať aj počas sobôt, nedieľ a dní pracovného 
pokoja. 

 

Článok III. 
Cena za poskytnutie služby 

 
1. Ceny za poskytnuté služby v predpokladanom rozsahu podľa článku I. bod 1 . tejto 

zmluvy sú stanovené dohodou zmluvných strán  v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. 
z. o cenách v znení neskorších predpisov a podrobnejšie sú špecifikované 
v kalkulácii ceny, ktorá tvorí prílohu č. 1 tejto zmluvy. 

2. Do ceny poskytnutej služby v priebehu platnosti zmluvy je prípustné premietnuť len 
zmenu sadzby DPH. Zmena sadzby DPH a s tým súvisiaca zmena ceny vrátane DPH 
sa nebude považovať za zvýšenie resp. zníženie ceny poskytnutej služby. 

 

 

Článok IV. 
Platobné podmienky 

 

1. Objednávateľ neposkytne poskytovateľovi preddavky ani zálohové platby. 

2. Poskytovateľovi vzniká nárok na zaplatenie poskytnutej služby dňom uskutočnenia 
predmetu zmluvy. Pod predmetom zmluvy sa v tomto prípade rozumie odhŕňanie 
snehu s posypom alebo bez posypu resp. ručné odstraňovanie snehu z komunikácie 
s posypom alebo bez posypu počas príslušného kalendárneho mesiaca. 

3. Právo na zaplatenie dohodnutej ceny vzniká poskytovateľovi riadnym a včasným 
splnením záväzku. 

4. Fakturácia za služby poskytované podľa tejto zmluvy bude vždy po uplynutí 
príslušného mesiaca v ktorom bola poskytnutá služba a odsúhlasená oprávneným 
zamestnancom  objednávateľa. 

5. Splatnosť faktúr je stanovená na 21 dní odo dňa ich doručenia objednávateľovi. V 
prípade neuhradenia faktúry v lehote splatnosti je poskytovateľ oprávnený účtovať 
úrok z omeškania vo výške 0,05% z fakturovanej ceny za každý deň omeškania. 

6. Faktúra musí obsahovať náležitosti daňového dokladu podľa § 71 zákona č. 
222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a príslušných 
ustanovení Obchodného zákonníka. Ak faktúra nebude obsahovať stanovené 
náležitosti daňového dokladu, alebo v nej nebudú správne uvedené údaje, je 
objednávateľ oprávnený ju vrátiť poskytovateľovi na prepracovanie. V takom prípade 
sa preruší priebeh lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť 
registrovaním opravenej faktúry u objednávateľa. Súčasťou faktúry musí byť doklad  
o poskytnutí služieb,  podpísaný oprávnenými zamestnancami objednávateľa. 
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Článok V. 
Podmienky poskytnutia služby 

 
1. Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť služby s odbornou starostlivosťou, v súlade 

s touto zmluvou a cenou, príslušnými všeobecne záväznými predpismi SR 
a technickými normami, ktoré sa vzťahujú na poskytovanú službu. 

2. Poskytovateľ je pri poskytovaní služby povinný dodržiavať povinnosti stanovené 
všeobecne záväznými právnymi predpismi na úseku bezpečnosti a ochrany zdravia 
pri práci a ochrane pred požiarmi. 

3. Poskytovateľ prehlasuje, že na poskytnutie služby uvedenej v článku I. má 
k dispozícii dostatok vlastných zamestnancov a vlastných technických prostriedkov. 

4. Objednávateľ je oprávnený kedykoľvek kontrolovať kvalitu poskytnutej služby 
a poskytovať je povinný poskytnúť potrebnú súčinnosť. 

5. V prípade, že poskytovateľ neposkytne službu v lehote podľa článku II. bod 2  je 
objednávateľ oprávnený účtovať zmluvnú pokutu  vo výške 0,05% z fakturovanej 
ceny za každý deň omeškania. 

6. Ak objednávateľ zistí, že poskytovateľ poskytne službu v rozpore so svojimi 
povinnosťami, je oprávnený dožadovať sa, aby poskytovateľ odstránil vady vzniknuté 
vadným vykonaním a službu poskytol riadnym spôsobom. Ak tak poskytovateľ 
neurobí ani v primeranej lehote mu na to poskytnutej a jeho postup by viedol 
nepochybne k podstatnému porušeniu dohody, je objednávateľ oprávnený odstúpiť 
od tejto dohody. 

 
 

 

článok VI. 
Záverečné ustanovenia 

 
1. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy do 31.  3. 

2018. 

2. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami oboch 
zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom 
registri zmlúv. 

3. Zmluvné strany môžu túto zmluvu kedykoľvek ukončiť na základe písomnej dohody, 
alebo písomnou výpoveďou aj bez uvedenia dôvodu. Zmluvné strany sa dohodli na 
výpovednej lehote 1 mesiac, ktorá začína plynúť 1. dňom mesiaca nasledujúceho po 
doručení výpovede druhej strane. 

4. Zmluvné strany sa dohodli podľa § 262 Obchodného zákonníka, že všetky vzťahy 
upravené v tejto zmluve sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka. 

5. Akékoľvek zmeny tejto zmluvy je možné robiť len po vzájomnej dohode zmluvných 
strán a to formou očíslovaných písomných dodatkov podpísaných oprávnenými 
zástupcami oboch zmluvných strán. 

6. Právne vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami 
Obchodného zákonníka a ďalších všeobecne záväzných právnych predpisov vo 
vzťahu na predmet a obsah tejto zmluvy. 

7. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každá zmluvná strana 
dostane dva rovnopisy. 
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V ................., dňa ............................. V Bratislave, dňa ............................. 
 
 
 
 
 
 

 
za poskytovateľa :     za objednávateľa: 

 
 
.......................................................                                         PhDr. Lýdia Sliacka 
               vedúca služobného úradu 

      

Príloha: 

č. 1. Kalkulácia ceny   
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Príloha č. 1 zmluvy 

 

 

Kalkulácia ceny 
 

 

Zabezpečenie zimnej údržby komunikácií a spevnenej plochy parkoviska pri 
budove Štatistického úradu SR na Hanulovej č.5/c v Bratislave 

 

(ceny uvádzané v eurách na dve desatinné miesta). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pol. 
čís. 

Názov  MJ 
Počet 

MJ 

Cena za 
MJ v EUR 
bez DPH 

DPH za MJ v 
EUR 

Cena za MJ 
v EUR s 

DPH 

1. 

Použitie mechanizmu 
s pluhom a posypovým 
zariadením 

(hodinová cena stroja) 

1 hod. 1    

2. Posypový materiál  kg 1    

3. Ručné odhŕňanie 1 hod 1    
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Príloha č. 3 výzvy 

VYHLÁSENIA UCHÁDZAČA 

 

Uchádzač (obchodné meno/meno a sídlo/miesto podnikania uchádzača) týmto vyhlasuje, že: 

- súhlasí s podmienkami uvedenými vo výzve na predkladanie cenových ponúk na 
predmet zákazky: Zabezpečenie zimnej údržby komunikácií a spevnenej plochy 
parkoviska 

 

- je dôkladne oboznámený s celým obsahom výzvy a obchodnými podmienkami 
uvedenými v návrhu Zmluvy v prílohe č. 2 výzvy,  
 

- všetky doklady, dokumenty, vyhlásenia a údaje uvedené v cenovej ponuke sú 
pravdivé a úplné, 
 

- predkladá iba jednu cenovú ponuku. 
 

 

v..........................................dňa...........................   .................................................. 

   podpis 

 

 

 

 

 


