
 
Určenie predpokladanej ceny zákazky 

Prieskum trhu na obstaranie služieb  

 

1. Verejný obstarávateľ Mestská časť Bratislava-Rusovce  

Vývojová 8, 851 10 Bratislava 

IČO: 00 304 611 

2. Kontaktná osoba Martina Zuberská 

tel.  0917 621 193 

prednostka@bratislava-rusovce.sk 

3. Druh zákazky Služba 

4. Predmet obstarávania: Vypracovanie dopravno-kapacitného posúdenia pre 

realizáciu výstavby zóny Rusovce-sever 

5. Podrobnejšia špecifikácia 

predmetu obstarávania  

Predmetom zákazky je vypracovanie dopravno-kapacitného 

posúdenia pre realizáciu výstavby zóny Rusovce-sever 

v súvislosti s plánovanou výstavbou tejto zóny. Dopravná 

obsluha územia je navrhnutá zo štátnej cesty ½ 

prostredníctvom 3 križovatiek (križovatky A, B a C). Z každej 

križovatky je prístupná časť riešeného územia. 

 

Dopravno-kapacitné posúdenie sa týka komplexného 

posúdenia dopravnej situácie počas výstavby celého územia 

zóny Rusovce-sever a etapizácie napojenia jednotlivých 

križovatiek, ktorých výstavba je plánovaná v uvedenej zóne. 

Dokumentácia potrebná pre predloženie cenovej ponuky na 

vypracovanie dopravno-kapacitného posúdenia je dostupná na:  

http://www.bratislava-rusovce.sk/up-rusovce-sever 

 

Uchádzač je svojou ponukou viazaný do 31. 06. 2019.  

Predpokladaná hodnota zákazky: v limite zákazky s nízkou 

hodnotou  

 

Hlavný kód CPV: 71311200-3 Poradenské služby pre oblasť 

dopravných systémov 

6. Lehota vykonania prieskumu: 08.02.2019 – 15.02.2019 do 10:00 hod 

7. Termín odovzdania ponuky Ponuky doručené po tomto termíne nebudú zohľadnené. 

8. Spôsob predloženia ponuky Poštou alebo osobne do podateľne alebo  
elektronicky e-mailom. 

9. Adresa na zaslanie ponuky 

 

Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť poštou alebo osobne 

do podateľne: 

Miestny úrad MČ Bratislava-Rusovce, Vývojová ulica č. 8,  

851 10 Bratislava 

Obálka musí byť uzavretá a viditeľne označená „Neotvárať – 

DKP zóna Rusovce-sever“ 

alebo v prípade elektronickej komunikácie doručená na e-

mailovú adresu: prednostka@bratislava-rusovce.sk  

10. Hodnotiace kritérium Najnižšia ponúknutá cena v EUR s DPH na celý predmet 

zákazky 

11. Predpokladaný termín 

dodania  služby 

Do 31/05/2019 

 

12. Náležitosti ponuky 1. Identifikácia účastníka  

 - presný názov PO/FO 

 - úplná adresa sídla, adresa pre poštový styk 
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 - IČO 

 - DIČ 

 - IČ DPH 

 - meno a priezvisko osoby na komunikáciu o ponuke 

 - tel. kontakt  

 - e-mailová adresa  

2. Doklady (jeden z uvedených) 

- výpis zo obchodného registra alebo živnostenského registra 

alebo iný obdobný, oprávnenie/osvedčenie o získaní odbornej 

spôsobilosti  

3. Cena 

- bez DPH 

- s DPH 

13. Vznik záväzku Objednávka, zmluva 

14. Formulár zverejnený na web 

stránke MČ  

08.02.2019 

15. Otváranie ponúk Neverejné.  
Otváranie a vyhodnotenie ponúk sa uskutoční dňa  
15.2.2019 o 11:00 hod. na Miestnom úrade MČ Bratislava-
Rusovce, Vývojová 8, 851 10 Bratislava 

16. Poznámka   Pokiaľ predložená ponuka nepresiahne výšku finančných 

limitov, ponuka bude zároveň slúžiť pre účely zadania zákazky, 

t.j. samotného prieskumu trhu.  

 

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo:  
1. predĺžiť lehotu plnenia zákazky: 

 v prípade otázok od záujemcov k predmetu zákazky, ktoré 
budú vyžadovať doplnenie poskytnutých informácií, 

 iných zistení týkajúcich sa poskytnutých informácií, ktoré 
by mohli mať vplyv na predĺženie lehoty na predkladanie 
ponúk. 

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 pre 
zadávanie zákazky s nízkou hodnotou podľa zákona  
č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene 
a doplnení niektorých zákon. 

5. Verejný obstarávateľ môže požiadať o vysvetlenie ponuky. 

 

Za správnosť:                       

Martina Zuberská 

prednostka MÚ MČ Bratislava-Rusovce 

 

Za verejného obstarávateľa: 

Lucia Tuleková Henčelová 

starostka MČ Bratislava-Rusovce 

 

V Bratislave, dňa 08.02.2019 


