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VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK
HLAVIČKA FORMULÁRA
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre zákazky s nízkou hodnotou

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1)

I.3)

I.4)

NÁZOV A ADRESY
Mestská časť Bratislava - Vrakuňa
IČO: 00603295
Šíravská 7, 821 07 Bratislava-Vrakuňa
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Dagmar Melotíková
Telefón: +421 903520052
Email: dagmar.melotikova@gmail.com
Fax: +421 240204804
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): www.ezakazky.sk
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): www.uvo.gov.sk
KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/446447
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
Adresa (URL): www.ezakazky.sk
Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Regionálny alebo miestny orgán

ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1)
II.1.1)

II.1.2)
II.1.3)
II.1.4)

II.1.5)
II.2)
II.2.4)

ROZSAH OBSTARÁVANIA
Názov
Zimná a letná údržba na miestnych komunikáciách III. a IV. triedy a chodníkoch v správe a vo vlastníctve mestskej časti
Bratislava-Vrakuňa“
Referenčné číslo: 34/ME/2022
Hlavný kód CPV
90600000-3
Druh zákazky
Služby
Stručný opis
Predmetom zákazky je dodávka a poskytovanie služieb spojených s výkonom zimnej a letnej údržby na miestnych
komunikáciách III. a IV. triedy a chodníkoch v správe a vo vlastníctve verejného obstarávateľa v katastrálnom území
Vrakuňa (ďalej len ako zimná a letná údržba).
Výmera všetkých miestnych komunikácií a chodníkov, na ktorých je poskytovateľ povinný zabezpečovať výkon zimnej a
letnej údržby je stanovený v celkovej výmere 27,117 km komunikácií a v celkovej výmere 37 000,00 m chodníkov
(ďalen len komunikácie a chodníky)- Zoznam a výmera komunikácií a chodníkov tvorí prílohu č. 6 tejto výzvy.
Celková predpokladaná hodnota
177 000,00 EUR bez DPH
OPIS
Opis obstarávania
A/ Zimná údržba
Zimná údržba komunikácií a chodníkov je súhrn riadiacich a výkonových činností, ktorými sa zabezpečuje zjazdnosť
miestnych komunikácií a schodnosť chodníkov v zimnom období, t.j. zmierňovanie a odstraňovanie závad spôsobenými
poveternostnými a klimatickými podmienkami (ďalej len zimná údržba).
Zjazdnosť komunikácií je taký stav týchto komunikácií, ktorý umožňuje bezpečnú jazdu motorových i nemotorových
vozidiel prispôsobenú dopravno-technickému stavu a stavebnému stavu týchto komunikácií, poveternostným
podmienkam a ďalším okolnostiam, ktoré môže vodič predvídať (§12, ods.1 Vyhl. FMD č.35/1984 Zb.).
Závady v zjazdnosti komunikácií sú také zmeny v zjazdnosti týchto komunikácií spôsobené vonkajšími vplyvmi, ktoré
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nemôže vodič predvídať ani pri jazde prispôsobenej stavebnému stavu komunikácie, poveternostným podmienkam,
vlastnostiam vozidla a nákladu, vlastným schopnostiam a iným zjavným okolnostiam. Závadami v zjazdnosti sú najmä
ojedinelé miesta s poľadovicou, ktorá vznikla námrazou, zamŕzaním stekajúcej vody na vozovku z okolia alebo vôd
stojacich na vozovke v dôsledku zlej funkcie zariadenia na odvodnenie komunikácie (§ 12, odst.2 Vyhl. FMD č.35/1984
Zb.)
Závadami v schodnosti chodníkov, komunikácií určených výhradne pre chodcov a priechodov pre chodcov na
prejazdných úsekoch ciest v zastavanom území sú závady obdobné závadám v zjazdnosti, pokiaľ tieto závady
neumožňujú bezpečnú chôdzu ani pri zvýšenej opatrnosti chodcov(§ 12, odst.5 Vyhl. FMD č.35/1984 Zb.).
Za zimné obdobie sa považuje obdobie od 01. novembra do 31. marca nasledujúceho roka. V prípade mimoriadnych
poveternostných podmienok mimo tohto obdobia sa poskytovateľ zaväzuje zabezpečiť výkon zimnej údržby podľa
požiadavky verejného obstarávateľa.
Stanovené časové obdobie platenej zimnej pohotovosti je od 15. decembra do 15. februára nasledujúceho roka.
B/ Letná údržba
Letnou údržbou komunikácií a chodníkov sa rozumie strojné zametanie komunikácií a strojné zametanie chodníkov
vrátane odvozu a likvidácie odpadu (ďalej len letná údržba).
Podrobný opis výkonov požadovaných položiek letnej údržby:
Strojné zametanie komunikácií sa vykonáva po obidvoch okrajoch vozovky (obrubník, nespevnená krajnica) jazdných
pruhov komunikácie. Predmetná činnosť v sebe zahŕňa prácu komunálnej techniky, ktorá je na tento účel určená a
odvoz a likvidáciu odpadu. Výsledkom strojného čistenia je pozametanie a povysávanie komunikácií od nečistôt (prach,
posypový materiál a pod.).
Strojné zametanie chodníkov v sebe zahŕňa prácu komunálnej techniky, ktorá je na tento účel určená v rátane odvozu a
likvidácie odpadu. Výsledkom strojného čistenia je pozametanie a povysávanie chodníkov od nečistôt (prach, posypový
materiál a pod.).
Ďalšie požiadavky verejného obstarávateľa:
Výkony služieb letnej údržby je poskytovateľ služby povinný zabezpečiť v rozsahu a čase podľa potrieb verejného
obstarávateľa na základe objednávok verejného obstarávateľa zaslaných poskytovateľovi služby. Výkony budú
fakturované v zmysle vzájomne odsúhlasenej cenovej ponuky poskytovateľa služby na základe predloženého návrhu na
plnenie kritérií.
Kontrolu stavu vykonaných služieb vykonávajú spoločne určený pracovník poskytovateľa služby a poverený zamestnanec
verejného obstarávateľa v teréne. Za nesplnenie povinnosti vo výkonoch vzniká verejnému obstarávateľovi právo na
zmluvnú pokutu v súlade s podmienkami stanovenými v zmluve s poskytovateľom služby.
Monitorovanie pohybu techniky vykonávajúcu letnú údržbu na základe satelitného GPS systému a s tým súvisiace
poskytnutie údajov o prevádzke a pohybe tejto techniky verejnému obstarávateľovi na jeho požiadanie.
V zmysle platných právnych predpisov SR musí byť poskytovateľ služby oprávnený na nakladanie s odpadom, ktorý
vzniká pri výkone letnej údržby a musí mať platnú zmluvou s Hlavným mestom SR Bratislava podľa § 81 ods. 13 zákona
č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.13)INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie

ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1)Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných
registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: A.Osobné postavenie:
Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) ZVO. Ich
splnenie uchádzač alebo každý člen skupiny dodávateľov voči verejnému obstarávateľovi nepreukazuje.
Verejný obstarávateľ si splnenie podmienok účasti osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. e) overí:
v zozname hospodárskych subjektov vedeným Úradom pre verejné obstarávanie (https://www.uvo.gov.sk/zoznamhospodarskych-subjektov-45e.html) alebo ekvivalentný zoznam v krajine sídla uchádzača,
v Obchodnom registri Slovenskej republiky (webový portál www.orsr.sk) alebo ekvivalentný register v krajine sídla
uchádzača,
v Živnostenskom registri Slovenskej republiky (webový portál www.zrsr.sk) alebo ekvivalentný register v krajine sídla
uchádzača,
v RPO (Register a identifikátor právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci, webový portál
https://rpo.statistics.sk/rpo) alebo ekvivalentný register v krajine sídla uchádzača.
V prípade, že ekvivalentný register v krajine sídla uchádzača nie je dostupný cez webový portál, uchádzač predloží
originál alebo úradne overenú fotokópiu ekvivalentného dokladu, ktorým uchádzač preukazuje splnenie podmienky
účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) ZVO.
Verejný obstarávateľ si splnenie podmienok účasti osobného postavenia podľa § 32, ods. 1, písm. f) overí:
v Registri osôb so zákazom vedeným Úradom pre verejné obstarávanie (webový portál www.uvo.gov.sk).
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Uchádzač nesmie byť vedený v registri osôb so zákazom účasti vo verejnom obstarávaní, ktorý vedie Úrad pre verejné
obstarávanie podľa § 183 ZVO. V prípade, že uchádzač je vedený v tomto registri ku dňu predkladania ponúk, nebude
jeho ponuka hodnotená.
Verejný obstarávateľ neuzavrie zmluvu s uchádzačom, u ktorého existuje dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. f)
ZVO.
III.1.3)Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: B. Technická spôsobilosť a odborná spôsobilosť:
Podľa § 34 ods. 1 písm. j) ZVO údajmi o strojovom, prevádzkovom alebo technickom vybavení, ktoré má uchádzač
alebo záujemca k dispozícií na uskutočnenie stavebných prác alebo na poskytnutie služby
Požadovaná technika:
-2x technika na odhŕňanie a solenie ciest
-2x technika na odhŕňanie a solenie chodníkov
-1x pohotovostné vozidlo
-1x technika na zametanie ciest a chodníkov
Monitorovanie pohybu techniky vykonávajúcich zimnú údržbu na základe satelitného GPS systému a s tým súvisiace
poskytnutie údajov o prevádzke a pohybe tejto techniky verejnému obstarávateľovi na jeho požiadanie.

ODDIEL IV: POSTUP
IV.1)
IV.1.3)

IV.2)
IV.2.2)
IV.2.4)

OPIS
Informácie o rámcovej dohode
Obstarávanie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody
Rámcová dohoda s jediným uchádzačom
ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 02.09.2022 09:00
Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
CS
SK

ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.3)

VI.5)

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
Komunikácia a výmena informácií vo verejnom obstarávaní sa uskutočňuje písomne, prostredníctvom elektronických
prostriedkov. Komunikácia vrátane doručovania pre účely tohto verejného obstarávania sa bude uskutočňovať
spôsobom určeným funkcionalitou elektronického nástroja eZakazky na portáli www.ezakazky.sk . obmedzenia.
Spôsob vyžiadania a poskytnutia súťažných podkladov:
a) hospodársky subjekt zadá do internetového vyhľadávača elektronickú adresu www.ezakazky.sk,
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b) klikne na názov zákazky,
c) klikne na Žiadosť o účasť/o súťažné podklady,
d) prihlási sa do systému nasledovným spôsobom:
d1) ak už hospodársky subjekt má v systéme zriadené konto prihlási sa priamo svojimi, už poskytnutými prihlasovacími
údajmi (v prípade zabudnutých prihlasovacích údajov zvolí možnosť zaslania prihlasovacích údajov elektronicky na
elektronickú adresu;
d2) ak ešte hospodársky subjekt nemá zriadené konto v systéme, klikne na Registrácia a postupuje podľa pokynov
uvedených pre registráciu v systéme priamo na internetovej stránke www.ezakazky.sk .
Záujemcovi budú sprístupnené súťažné podklady a všetky ďalšie dokumenty súvisiace so súťažnými podkladmi určené
verejným obstarávateľom pre vypracovanie ponuky v elektronickom systéme. V prípade potreby vysvetlenia podmienok
účasti vo verejnom obstarávaní, súťažných podkladov alebo inej sprievodnej dokumentácie alebo iných dokumentov
poskytnutých verejným obstarávateľom v lehote na predkladanie ponúk, podľa zákona môže ktorýkoľvek zo záujemcov
požiadať v zákonnej lehote určené zákonom o verejnom obstarávaní o ich vysvetlenie priamo prostredníctvom
elektronického systému www.ezakazky.sk .
Žiadosť o vysvetlenie musí byť doručená v primeranej lehote určenej zákonom prostredníctvom elektronickéh
komunikačného portálu www.ezakazky.sk . Vyššie uvedený postup platí aj v prípade, ak hospodársky subjekt získa
súťažné podklady z Profilu verejného obstarávateľa alebo iným spôsobom. V rámci dodržania princípu rovnakého
zaobchádzania so záujemcami a princípu transparentnosti, verejný obstarávateľ určil vyššie uvedený spôsob
komunikácie, na iný spôsob komunikácie verejný obstarávateľ nebude brať zreteľ ak verejný obstarávateľ v súťažných
podkladov neujasnil iný individuálny spôsob komunikácie v osobitných prípadoch. Ďalšie podrobnosti ohľadne
elektronickej komunikácie je uvedené v súťažných podkladoch. Nakoľko prevádzkovateľ Vestníka verejného
obstarávania vo formulári výzvy na predkladanie ponúk limituje počet znakov, ktoré je možné vložiť v tomto formulári
do polí s textovým atribútom, nie je možné v texte Výzvy uviesť podrobne podmienky elektronickej komunikácie.
Podrobné vymedzenie a určenie doručovania dokladov a komunikácie so záujemcami a uchádzačmi verejný obstarávateľ
uvádza v súťažných podkladoch. . Vyhotnotenie superreverzný postup.
DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
11.08.2022
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