
Prieskum trhu na obstaranie služieb 

 

1. Verejný obstarávateľ Mestská časť Bratislava-Rusovce  
Vývojová 8 
851 10 Bratislava  
IČO: 00 304 611 

2. Kontaktná osoba Mgr. Martina Zuberská  
tel. 02/6820 7029  
prednostka@bratislava-rusovce.sk  

3. Druh zákazky Služba, ktorá nie je bežne dostupná na trhu 

4. Predmet obstarávania Implementácia projektu Rekonštrukcia a dostavba objektu jedálne 
ZŠ Rusovce s rozšírením účelu 

5. Podrobnejšia špecifikácia 
predmetu obstarávania (popis 
činností, počet ks, rozmery, druh 
materiálu a pod.) 

Implementácia projektu s názvom Rekonštrukcia a dostavba objektu 
jedálne ZŠ Rusovce s rozšírením účelu v hodnote oprávnených 
výdavkov 2 590 388,72 € EUR s DPH – predmetom projektu je 
rozšírenie kapacity školy a školského stravovania. Číslo zmluvy 
o poskytnutí NFP: IROP-Z-302071BGC5-74-73. 
 
Implementácia bude zahŕňať poskytnutie týchto služieb: 

− projektový a finančný manažment projektu - komunikácia s 
riadiacim orgánom, spracovanie a odoslanie nahlasovacích 
povinností, účasť na kontrolách na mieste, na poradách 
projektového tímu, sledovanie plnenia časového a finančného 
harmonogramu projektu, manažment zmenových konaní, v 
prípade potreby účasť na kontrolných dňoch stavby, usmernenie 
a komunikácia k zabezpečeniu publicity projektu v súlade so 
zmluvou o NFP – paušálna sadzba za mesiac realizácie projektu. 

− spracovanie a predkladanie monitorovacích správ vrátane ich 
doplnenia na základe dožiadaní, 

− spracovanie a predkladanie žiadostí o platbu vrátane ich 
doplnenia na základe dožiadaní, 

− záverečná monitorovacia správa a záverečná žiadosť o platbu, 
finančná analýza pri ukončení projektu. 
 

Predpokladaná doba implementácie projektu je 18 mesiacov. 
 
Zákazka nie je rozdelená na časti. 
Verejný obstarávateľ neumožňuje predloženie variantných riešení. 
Predmet zákazky bude financovaný  z rozpočtu verejného  
obstarávateľa. 
Verejný obstarávateľ neposkytuje preddavok ani zálohovú platbu. 
 
Zmluvné a platobné podmienky 

− Dodávateľ  je   povinný  vykonávať činnosti prostredníctvom 
svojich zamestnancov alebo osôb na tento účel kontrahovaných 
na najvyššej profesionálnej a morálnej úrovni. 

− Dodávateľ je povinný v súvislosti s plnením predmetu zmluvy: 
• poskytovať službu podľa pokynov odberateľa a v súlade s jeho 

záujmami, pokiaľ sú mu známe, 
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• informovať verejného obstarávateľa o skutočnostiach, ktoré 
môžu mať vplyv na zmenu jeho pokynov, 

• skontrolovať úplnosť predložených podkladov a upozorniť 
verejného obstarávateľa na zistené nedostatky týchto 
podkladov alebo ich nekompletnosť, 

• byť k dispozícii verejnému obstarávateľovi na konzultácie 
podľa dohody osobne alebo telefonicky resp. 
prostredníctvom e-mailu, 

• zúčastňovať sa dôležitých plánovaných pracovných porád a 
stretnutí, a operatívnych pracovných stretnutí ak ho o to 
dohodnutý zástupca verejného obstarávateľa požiada min. 1 
pracovný deň vopred. Pracovné porady projektového tímu 
budú min. 1x týždenne v termíne podľa dohody, kontrolne 
dni na stavbe budú min. 1x za 2 týždne. 

• dodržiavať termíny dohodnuté pre výkon jednotlivých 
činností, 

• užívať jemu poskytnuté informácie len spôsobom 
zodpovedajúcim účelu plnenia predmetu zmluvy, 

• informovať verejného obstarávateľa o priebehu plnenia 
zmluvy, 

• strpieť výkon kontroly v súvislosti s realizáciou zmlúv o NFP, 
ktoré sú predmetom plnenia zmluvy. 

− V cene služieb musia byť zahrnuté všetky náklady poskytovateľa 
súvisiace s vybavovaním záležitostí pre verejného obstarávateľa 
na území Slovenskej republiky, s výnimkou súdnych správnych a 
iných poplatkov, výdavkov na znalecké posudky, preklady, 
odpisy, nákladov na služby notára a pod..  

− Fakturované môžu byť len skutočne poskytnuté služby. 

− Lehota splatnosti faktúr je stanovená na 14 dní od dátumu 
doručenia. Verejný obstarávateľ akceptuje aj elektronické 
faktúry. 

− Pre prípad omeškania plnenia zmluvy zo strany dodávateľa bude 
uplatnená zrážka z dohodnutej  ceny vo výške 0,01 % za každý 
deň omeškania. 

6. Predpokladaná hodnota 
zákazky 

65 000,- Eur bez DPH 

7. Lehota vykonania prieskumu: 31. 01. 2022 – 04. 02. 2022 

8. Termín odovzdania ponuky 04. 02. 2022 do 16:00 hod. 
Ponuky doručené po tomto termíne nebudú zaradené do prieskumu 
trhu. 

9. Spôsob predloženia ponuky Elektronicky e-mailom. 

10. Adresa na zaslanie ponuky Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť e-mailom: 
prednostka@bratislava-rusovce.sk  

11. Hodnotiace kritérium najnižšia cena celkom s DPH za celý predmet zákazky 

12. Predpokladaný termín 
poskytnutia služby 

18 mesiacov alebo do ukončenia implementácie projektu 

13. Náležitosti ponuky Ponuka má obsahovať vyplnenú a podpísanú Prílohu č. 1 Návrh  na 
plnenie kritéria (súťažná ponuka). 
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14. Vznik záväzku Zmluva o poskytovaní služieb - úspešný uchádzač zašle na vyzvanie 
verejného obstarávateľa návrh zmluvy o poskytnutí služby v súlade 
s predmetom zákazky a obchodnými podmienkami uvedenými v 
tejto výzve na predkladanie ponúk. 

15. Formulár zverejnený  31. 01. 2022 

16. Ďalšie informácie verejného 
obstarávateľa 

1. Uchádzač, ktorý predloží cenovú ponuku musí byť oprávnený 
poskytovať službu, ktorá je predmetom zákazky; túto skutočnosť 
verejný obstarávateľ preverí vo verejne prístupných registroch.  

2. Uchádzač nesmie mať uložený zákaz účasti vo verejnom 
obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej 
republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého 
pobytu, čo verejný obstarávateľ preverí vo verejne prístupných 
registroch. 

3. Všetky náklady spojené s prípravou a predkladaním ponuky 
znáša uchádzač sám, bez finančného nároku voči verejnému 
obstarávateľovi, a to bez ohľadu na výsledok verejného 
obstarávania. 

4. Verejný obstarávateľ nebude poskytovať na realizáciu diela 
žiadne preddavky.  

5. V prípade potreby môže verejný obstarávateľ vysvetliť, a ak to 
bude nevyhnutné, aj doplniť informácie uvedené vo výzve na 
predkladanie ponúk. Vysvetlenie alebo prípadné doplnenie 
informácií bude osloveným uchádzačom zaslané e-mailom a 
zverejnené na webovom sídle verejného obstarávateľa.  

6. Proti rozhodnutiu verejného obstarávateľa pri postupe 
zadávania zákazky nie je možné podať námietky v zmysle 
platného ZVO.  

Predložením ponuky uchádzač výslovne potvrdzuje, že:  

− súhlasí s obsahom tohto prieskumu trhu a so všetkými v ňom 
uvedenými podmienkami,  

− je dôkladne oboznámený s ich celým obsahom,  

− všetky ním predložené doklady, dokumenty, vyhlásenia a údaje 
uvedené ponuke alebo akejkoľvek inej komunikácii s verejným 
obstarávateľom týkajúcej sa tohto prieskumu trhu sú pravdivé a 
úplné,  

− predkladá iba jednu ponuku a nie je členom skupiny 
dodávateľov, ktorá ako iný uchádzač predkladá ponuku,  

− spĺňa všetky požiadavky verejného obstarávateľa na predmet 
zákazky,  

− je schopný riadne a včas dodať plnenie, ktoré bolo predmetom 
jeho ponuky a je predmetom zmluvy.  

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo:  
1. predĺžiť lehotu na predkladanie ponúk v prípade:  

− žiadostí o vysvetlenie od záujemcov k predmetu zákazky,  

− iných zistení, ktoré by mohli mať vplyv na predĺženie lehoty 
na predkladanie ponúk (napríklad chyba vo výkaze 
rozpočtových položiek a pod), 

2. neprijať ani jednu z predložených ponúk, ak ponuková cena 
nebude vyhovovať finančným možnostiam verejného 
obstarávateľa,  



3. na základe predložených ponúk nevybrať ani jednu z ponúk a 
zrušiť súťaž,  

4. zrušiť realizáciu zákazky s úspešným uchádzačom, ak v procese 
overovania verejného obstarávania bude zistené porušenie 
princípov a postupov verejného obstarávania,  

5. znížiť rozsah plnenia zákazky v závislosti od jeho finančných 
možností. V takom prípade zhotoviteľ nemá nárok na žiadne 
finančné náhrady, kompenzácie ani zmluvné pokuty. 

17. Poznámka Tento prieskum trhu slúži ako prieskum trhu na zadanie zákazky, 
ktorej výsledkom bude vystavenie objednávky úspešnému 
dodávateľovi, pokiaľ predložená ponuka nepresiahne výšku 
finančných limitov stanovených zákonom o verejnom obstarávaní a 
verejným obstarávateľom. 

 

Príloha č. 1 Návrh  na plnenie kritéria (súťažná ponuka) 

 

Za správnosť:  

Mgr. Martina Zuberská, v. r.  

zodpovedný zamestnanec  

 

PhDr. Lucia Tuleková Henčelová, PhD., v. r.  

starostka  

 

V Bratislave, dňa 31. 01. 2022 


