
MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY 

 

Roľnícka 109, 831 07  Bratislava 36 

 

IČO: 00 304 565    DIČ: 2020879223 

____________________________________________________________________ 

 

Výzva na predloženie ponuky 

 

Mestská časť Bratislava - Vajnory, so sídlom Roľnícka 109, 831 07 Bratislava 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 (ďalej len „ZVO“) Vás žiada o predloženie ponuky v 

zmysle § 117 ZVO na nižšie špecifikovaný predmet zákazky: 

 

Traktor s čelným nakladačom, vlečka a kontajnery  

pre projekt: 

,, Zabezpečenie efektívneho zberu komunálneho odpadu v mestskej časti Bratislava - 

Vajnory“ 
 

 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa: 

 
názov: Mestská časť Bratislava - Vajnory 

IČO: 00304565 

DIČ: 2020879223 

sídlo: Roľnícka 109, 831 07 Bratislava 

telefón: 0850 24 25 24 

e-mail: sekretariát@vajnory.sk  

v zastúpení: Ing Michal Vlček– starosta 

splnomocnená osoba: Ing. Igor Rašla - prednosta 

telefón: 0903 479 202 

 

2. Kód CPV: 

16700000-2  Traktory/ťahače 

43250000-0  Čelné lopatové nakladače 

34223000-6   Prívesy a návesy 

44613800-8   Kontajnery na odpadový materiál.. 

 

3. Druh zákazky:  
Tovar 

 

4. Opis predmetu zákazky:  
Predmetom zákazky je dodanie Traktora s čelným nakladačom, vlečky a kontajnerov 

pre projekt: ,, Zabezpečenie efektívneho zberu komunálneho odpadu v mestskej časti 

Bratislava - Vajnory“,  v rámci dotácie „Špecifikácie činností podpory na rok 2021“ 

zverejnenej v súlade s § 4 ods. 3 zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

 



Predmetom zákazky bude obstaranie a nákup traktora s čelným nakladačom, 

vlečky a kontajnerov. Pripúšťa sa aj čiastkové dodanie predmetu obstarania. 

 
Podrobná technická špecifikácia traktora s čelným nakladačom, vlečky a kontajnerov je 
uvedená v prílohe č. 1 technická špecifikácia. 

 

5. Miesto dodania predmetu zákazky: 

Mestská časť Bratislava - Vajnory  

Roľnícka 109, 831 07 Bratislava 

 

6. Lehota dodania predmetu zákazky:  
Do 4 mesiacov od účinnosti Kúpnej zmluvy ktorá bude výsledkom verejného 
obstarávania (návrh Kúpnej zmluvy tvorí prílohu č. 3 tejto výzvy) 

 

7. Informácia o zverejnení výzvy: 
Výzva  je  spolu  so  súťažnými  podkladmi  zverejnená  na  webovej  stránke  verejného  
obstarávateľa: www. vajnory.sk a vo Vestníku verejného obstarávania  

 

8. Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného 
obstarávania: Kúpna zmluva (návrh zmluvy je Prílohou č. 3 
tejto výzvy) 

 

9. Predpokladaná hodnota zákazky: 

73 684,22 EUR vrátane DPH 

 

10. Lehota na predloženie ponuky:  
Dátum: do 10.08.2021 (vrátane; rozhodujúci je dátum doručenia, nie dátum podania na 
poštovú prepravu) 

 

11. Spôsob predloženia ponuky: 
Poštou, osobne, kuriérom, alebo elektronicky e-mailom 

 

12. Miesto a spôsob predloženia ponuky: 

 
Adresa na ktorú sa majú ponuky doručiť poštou, kuriérom alebo osobne: 

 

Mestská časť Bratislava – Vajnory, Roľnícka 109, 83107 Bratislava 
V prípade osobného doručenia je možné cenovú ponuku doručiť v pracovné dni čase od 
8:00 do 16:00 hod.,  

 

Uchádzač vloží cenovú ponuku na predmet obstarávania do samostatnej obálky a označí 

odosielateľa aj adresáta. Obálka musí byť uzatvorená a označená  
„Neotvárať – CP Zabezpečenie efektívneho zberu komunálneho odpadu v mestskej 

časti Bratislava - Vajnory“ 

 
Emailová adresa na doručenie cenovej ponuky je kulka@vajnory.sk 

Cenová ponuka doručená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk nebude akceptovaná. 
Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku. 
 

 



13. Otváranie ponúk: Neverejné.  
12.08.2021 o 08:30 na adrese Mestská časť Bratislava – Vajnory, Roľnícka 109, 83107 

Bratislava 

 

14. Kritérium na vyhodnotenie ponúk: 

Najnižšia cena za jednotlivé predmety obstarávania 

 

15. Podmienky účasti: 

Uchádzač musí preukázať: 
 
Osobné postavenie podľa §32 ods. 1 písm. e) ZVO, teda musí preukázať, že je oprávnený 

dodávať tovar, poskytovať službu alebo uskutočňovať stavebné práce vo vzťahu k 
predmetu zákazky;

11 

 
Uchádzač musí preukázať osobné postavenie podľa §32 ods. 1 písm. f) ZVO, teda že 
nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v 
Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu; 
 
Uchádzač musí preukázať, že u neho neexistuje dôvod na vylúčenie podľa §40 ods. 6 
písm. f), resp. konflikt záujmov podľa §23 ZVO nemožno odstrániť inými účinnými 
opatreniami. 

 

Požadujeme, aby ponuka obsahovala minimálne nasledovné doklady a údaje: 

A. Príloha č. 1 technická špecifikácia – príloha musí byť vyplnená, podpísaná a 

opečiatkovaná štatutárnym zástupcom uchádzača, príp. splnomocnenej osoby.  

B. Príloha č. 2 Čestné vyhlásenie uchádzača - príloha musí byť vyplnená, podpísaná 
a opečiatkovaná štatutárnym zástupcom uchádzača, príp. splnomocnenej osoby. 

 

16. Lehota viazanosti ponúk: 
12/2021 

 

17. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa: 
Ak sa v technickej špecifikácii nachádza položka označená konkrétnou značkou, 
dodávateľ môže naceniť aj jej ekvivalent min. rovnakých, alebo lepších technických 
parametrov.  
Verejný obstarávateľ neprijme ani jednu z predložených ponúk z dôvodu neúmerne 

vysokých cien v porovnaní s cenami, za ktoré sa obvykle realizujú rovnaký predmet 
zákazky, alebo ktorých ponúknutá cena presiahne finančné možnosti verejného 

obstarávateľa, alebo ktoré budú neregulárne alebo inak neprijateľné.  
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených ponúk aj 

z iných ako uvedených dôvodov.  
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť realizáciu zákazky s úspešným 
uchádzačom, ak v procese overovania verejného obstarávania bude zistené porušenie 

princípov a postupov verejného obstarávania pre zadávanie zákazky s nízkou hodnotou, 
podľa §117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov.  

                                                                 
1
Uchádzač nie je povinný predkladať doklady, nakoľko verejný obstarávateľ je oprávnený použiť informačné údaje z informačných 

systémov verejnej správy.
 

 



Verejný obstarávateľ môže požiadať o vysvetlenie ponuky.  
Pokiaľ by verejný obstarávateľ musel zrušiť použitý postup zadávania zákazky, 
upovedomí o tom všetkých uchádzačov s uvedením dôvodu a oznámi postup, ktorý 
použije pri zadávaní zákazky na pôvodný predmet zákazky. Verejný obstarávateľ si 
vyhradzuje právo požiadať uchádzačov o písomné vysvetlenie ponúk. Všetky náklady 
spojené s prípravou a predložením ponuky, účasťou vo verejnom obstarávaní znáša 
uchádzač, bez akéhokoľvek finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi, bez 
ohľadu na výsledok verejného obstarávania. 

 
 
 
 
V Bratislave 27.07.2021 
 

 

Ing, Igor Rašla  
            prednosta 

 
 

Príloha č. 1: Technická špecifikácia  
Príloha č. 2: Čestné vyhlásenie  
Príloha č. 3: Návrh Kúpnej zmluvy 

 


