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Zadanie zákazky podľa § 117 
zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní 

 
Identifikačné údaje 

1 Verejný obstarávateľ Mestská časť Bratislava - Lamač 
Adresa : Malokarpatské námestie 9, 841 03 Bratislava 
Krajina: Slovenská republika 
Štatutárny zástupca: Ing. Lukáš Baňacký ( starosta ) 
IČO: 00 603 414  
DIČ: 2020919131 
Bankové spojenie: VÚB, a.s. 
IBAN: SK37 0200 0000 0000 0302 4032  

2 Kontaktná osoba  
(meno, telefón, email) 

Ing. Miroslav Širgel, miroslav.sirgel@lamac.sk 
+421 (2) 64 78 00 65, +421 950 577 872 

3 Kontaktná osoba pre verejné 
obstarávanie (meno, telefón, 
email) 

Ing. Miroslav Širgel, miroslav.sirgel@lamac.sk 
+421 (2) 64 78 00 65, +421 950 577 872 

4 Kontaktná osoba pre 
obhliadku (meno, telefón, 
email) 

Mgr. Magdaléna Hammerová, hammerova@lamac.sk 
+421 (2) 64 78 00 65 
Termín obhliadky: 12.11.2020 10:00 
Na pozemku registra „C“ parcela číslo 497/1 katastrálne 
územie Lamač 

 

Predmet zákazky 

5 Názov zákazky Oddychová oáza - Lamač 

6 Druh zákazky 
(tovary/služby/stavebné práce/ 
potraviny): 

Sadovnícke a terénne práce 

7 Spoločný slovník obstarávania 
(CPV): 

77000000-0 - Poľnohospodárske, lesnícke, záhradnícke 
služby a služby v oblasti akvakultúry a včelárstva 
77300000-3 - Záhradnícke služby 

8 Stručný opis predmetu 
zákazky 

Predmetom zákazky je realizácia sadovníckych  
a terénnych úprav časti bývalého areálu Základnej školy 
na Malokarpatskom námestí. Realizácia pozostáva 
z výsadby drevín, terénnych úprav, vybudovania 
chodníkov a dažďovej záhrady. 

9 Predpokladaná hodnota 
zákazky 

 26 133,22 cena bez DPH 

 

Výsledok zadania zákazky 
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10 Zmluva, rámcová zmluva 
alebo objednávka 

Zmluva o dielo  

11 Doba trvania zmluvy 31.12.2020 

12 Požadované obchodné 
a platobné podmienky 

Financovanie za plnenie predmetu zákazky sa uskutoční 
formou bezhotovostného platobného styku na základe 
vystavenej faktúry po dodaní a prevzatí predmetu 
zákazky – diela, v rozsahu a podľa požiadaviek a v 
stanovenej lehote, všetko tak ako je uvedené v zadaní 
zákazky a v jej prílohách a podľa uzatvorenej zmluvy 
o dielo. Ďalšie obchodné podmienky sú definované v 
bode č. 36 

 

Kritériá na vyhodnotenie ponúk 

13 Najnižšia celková cena za celý 
predmet zákazky v EUR s 
DPH 

Váha – 100% 

 
 

Termín dodania  

14 Termín dodania  11.12.2020 
 

Miesto dodania  

15 Miesto dodania  Pozemok registra „C“ parcela číslo 497/1 katastrálne 
územie Lamač 

 

Podmienky účasti uchádzačov 

16 Verejný obstarávateľ 
požaduje predloženie týchto 
dokladov/dokumentov: 

Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti uvedené v § 32 
ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní, ktorých splnenie 
preukazuje čestným vyhlásením. Uchádzač predloží 
doklad týkajúci sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 
1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní – doklad 
preukazujúci oprávnenie poskytovať predmet zákazky – 
naskenovaná kópia alebo odkaz na webový register – 
obchodný alebo živnostenský register alebo obdobnú 
evidenciu podľa miesta sídla alebo podnikania 
uchádzača. 

 
Predloženie ponuky 

17 Požadovaný spôsob určenia 
ceny v cenovej ponuke 

Cena za poskytnuté služby musí obsahovať všetky 
náklady uchádzača a bude vyjadrená v EUR. Uchádzač 
uvedie cenu bez DPH a cenu s DPH. Ak uchádzač nie je 
platcom DPH upozorní na to vo svojej ponuke. Cena 
bude stanovená súčtom všetkých ocenených položiek 
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vyplneného návrhu na plnenie kritérií (Príloha č. 1)            
a výkazu výmer (Príloha č. 3). 

18 Obsah ponuky  základné identifikačné údaje uchádzača doklady 
požadované verejným obstarávateľom (bod 16 tejto 
výzvy) 

 Návrh na plnenie kritéria (Príloha č. 1)  
 Vyhlásenie uchádzača (Príloha č. 2) 
 Výkaz výmer (Príloha č. 3) 

Verifikovaný návrh Zmluvy o dielo (Príloha č. 6) 
 

19 Označenie ponuky Heslo súťaže: „ODDYCHOVÁ OÁZA - LAMAČ“ 

20 Miesto a spôsob doručenia 
ponuky 

Ponuka sa doručuje e-mailom na adresu uvedenú 
v bode 3 tejto výzvy 

21 Lehota na predkladanie ponúk 
(deň a hodina) 
Lehota na otvárania ponúk 
(deň a hodina) 

13.11.2020, 24:00 
 
16.11.2020, 10:00  (neverejné otváranie ponúk) 

22 Lehota viazanosti ponuky 
(dátum) 

31.12.2020 

23 Všetky výdavky spojené s prípravou, predložením dokladov a predložením cenovej ponuky 
znáša výhradne uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi.  

 

Doplňujúce informácie 

24 V prípade potreby verejný obstarávateľ môže vysvetliť a ak to bude nevyhnutné aj doplniť  
informácie uvedené v zadávaní zákazky.  

25 Ponuky predložené po lehote na predkladanie ponúk budú uchádzačom vrátené. 
26 Všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote predkladania ponúk bude zaslané 

oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk. 
27 V prípade, ak úspešný uchádzač odstúpi od svojej ponuky, verejný obstarávateľ opätovne 

vyhodnotí ponuky ostatných uchádzačov a môže uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý 
skončil druhý alebo tretí v poradí. 

28 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ponuku aj v prípade, keď sa podstatne 
zmenia okolnosti, za ktorých sa výzva na predloženie cenovej ponuky vyhlásila, ak cenová 
ponuka uchádzača bude vyššia ako predpokladaná cena predmetu zákazky alebo ak všetky 
ponuky prekročia výšku finančných prostriedkov, ktoré má verejný obstarávateľ na tento 
účel vyčlenené. 

29 Úspešnou ponukou sa stane ponuka uchádzača, ktorého ponuka nebola vylúčená, a  ktorého 
ponuka bude cenovo najnižšia. 

30 Uchádzač predloží cenovú ponuku na celý predmet zákazky. 
31 Variantné riešenie sa nepripúšťa. 
32 Ponuky sa predkladajú v slovenskom alebo českom jazyku. 
33 Ponuky sa predkladajú v mene euro. 
34 V tejto výzve na predkladanie ponúk a jej prílohách sú uvedené všetky podklady na 

predloženie cenovej ponuky. Ďalšie súťažné podklady sa preto neposkytujú. 
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35 Cenové ponuky uchádzačov musia spĺňať všetky náležitosti uvedené v tejto výzve na 
predkladanie ponúk. 

 
 
Podrobný opis predmetu zákazky 

36 Realizácia pozostáva z: 
- výsadby živého oplotenia, ktoré ohraničí celý priestor oddychovej oázy 
- výsadby drevín, 6 ks ovocných kríkov, 2 ks Corylus colurna 
- vybudovania dažďovej záhrady s použitím vhodných kvitnúcich trvaliek 
- vytvorenie štrkového chodníka  
- vytvorenie pocitového chodníka z rôznych materiálov 
- prepojenie chodníkov nášľapnými platňami 
- terénne úpravy 

 

Ak niektorý z použitých parametrov, alebo rozpätie parametrov identifikuje konkrétny typ 

výrobku, alebo výrobok konkrétneho výrobcu, verejný obstarávateľ/obstarávateľ/osoba 

podľa § 7 zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 umožňuje nahradiť takýto výrobok 

ekvivalentným výrobkom. Pri výrobkoch, príslušenstvách konkrétnej značky, môže 

uchádzač predložiť aj ekvivalenty inej značky v rovnakej alebo vyššej kvalite. 

 
 
 

 
                             Ing. Lukáš Baňacký v. r.     
                   s t a r o s t a 
 
 
Zoznam príloh výzva na predloženie cenovej ponuky 
Príloha č. 1 – Návrh na plnenie kritérií (tvorí samostatnú prílohu) 
Príloha č. 2 – Vyhlásenie uchádzača (tvorí samostatnú prílohu) 
Príloha č. 3 – Výkaz výmer  
Príloha č. 4 – Predrealizačné zameranie – účelová mapa vo formáte PDF. a DWG. 
Príloha č. 5 – Schéma riešenia 
Príloha č. 6 – Návrh Zmluvy o dielo 
 
 
 
 
 
 


