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ZÁKAZKA S NÍZKOU HODNOTOU 
(podľa § 117 a nasl. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) 
 

 

 

 

 

VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY 
Predmet zákazky: 

Prenájom a inštalácia kontajnerov  
[Názov tovaru/stavebnej práce/služby ktorý/á je predmetom zákazky] 

 

 

V Bratislave,  dňa 07.10.2020 
[Miesto a dátum overenia súťažných podkladov osobou 

zodpovednou za vecnú a obsahovú stránku predmetu zákazky]                   MUDr. Katarína Sedláková, v.r. 
                                                              Vedúca Koordinačného krízového štábu UNB 

   ___________________________________ 

                             [Meno, priezvisko a podpis osoby] 

Súlad súťažných podkladov so zákonom potvrdzuje: 

V Bratislave, dňa 06.10.2020  
[Miesto a dátum overenia súťažných podkladov za súlad so  

zákonom č. 343/2015 Z.z.]                                        Ing. Ján  MLYNARČÍK, v.r. 
       __________________________________ 

                 [Meno, priezvisko a podpis osoby zodpovednej   
                                                                                                                                      za verejné obstarávanie] 

 
V Bratislave,  dňa  07.10.2020  

[Miesto a dátum podpisu súťažných podkladov  
zodpovednou osobou verejného obstarávateľa]                

 
          MUDr. Renáta VANDRIAKOVA, MPH, v.r.   
               ______________________________________ 

            Riaditeľ UNB 
                          [Meno a priezvisko s uvedením funkcie a  
                      podpis zodpovednej osoby obstarávateľa] 

                                                            
 

 

V Bratislave september 2020 
Č.: R1-9 / 207-02 / 2020 
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VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY 
(Zadávanie zákazky s nízkou hodnotou v súlade s § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) 
                                                                                          

                

1.  Identifikácia verejného obstarávateľa 

 Názov organizácie:  Univerzitná nemocnica Bratislava 
 Sídlo organizácie:  Pažítková 4, 821 01 Bratislava 
 IČO:  31 813 861 

Zastúpená:   MUDr. Renáta Vandriaková, MPH - riaditeľka 
Bankové spojenie:  Štátna pokladnica 
Číslo účtu:   IBAN SK58 8180 0000 0070 0027 9808 
Kontaktná osoba:   Ing. Ján Mlynarčík, MUDr. Katarína Sedláková 
Telefón:   +421 2 48234088, +421 2 48234351   
E-mail:     jan.mlynarcik@unb.sk; ksunb@unb.sk  

Adresa stránky, priameho prístupu k dokumentácií VO: http://vo.unb.sk.  

Kontakt pre komunikáciu so záujemcami/uchádzačmi: 
Elektronická    komunikácia    medzi    verejným    obstarávateľom,    záujemcami     alebo 
uchádzačmi bude prebiehať elektronickou poštou na adrese: jan.mlynarcik@unb.sk. 

(ďalej len „UNB“ alebo „verejný obstarávateľ“ alebo „objednávateľ“) 

 2. Predmet zákazky 

Názov: Prenájom a inštalácia kontajnerov  

Predmetom zákazky je prenájom kontajnerov určených pre vybudovanie odberných miest 
verejného obstarávateľa v súvislosti s pandémiou COVID-19, ich dodávka a doprava do 
miesta plnenia, vrátane inštalácie v mieste plnenia, v súlade so špecifikáciou uvedenou 
v prílohe č. 1 tejto výzvy. 

Spoločný slovník obstarávania (CPV): 

70220000-9 Prenájom alebo lízing neobytných nehnuteľností 
51800000-0 Inštalácia kovových kontajnerov 
60000000-8 Dopravné služby (bez prepravy odpadu) 

Množstvo alebo rozsah dodávky: 
Uchádzač musí predložiť ponuku v celom vyžadovanom rozsahu predmetu zákazky.  

Predpokladaná hodnota zákazky: 
Max. 3.600,00 EUR bez DPH (7.200,00 EUR bez DPH, vrátane obcie na 6 mesiacov).  

3.  Miesto a termín plnenia 

Miestom plnenia sa rozumie miesto inštalácie kontajnera.  
Miestom plnenia je Univerzitná Nemocnica Bratislava, priestory Nemocnice akad. L. Dérera, 
na adrese: Limbová 5, Bratislava-Kramáre. 
Termín plnenia je stanovený najneskoršie do 5 (slovom piatich) dní od nadobudnutia účinnosti 
zmluvy (zmluvy o prenájme).  
Doba prenájmu kontajnerov -  zmluva sa uzavrie na dobu určitú, na 6 mesiacov od 
odovzdania/prevzatia predmetu prenájmu (začiatok prenájmu), s obciou. 

mailto:jan.mlynarcik@unb.sk
mailto:ksunb@unb.sk
http://vo.unb.sk/
mailto:jan.mlynarcik@unb.sk
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Obcia je dohodnutá na maximálne 6 mesiacov, v závislosti od potreby a šírenia sa pandémie 
COVID-19.  

4. Komunikácia, dorozumievanie a vysvetľovanie 

Komunikácia - poskytovanie vysvetlení, odovzdávanie podkladov a komunikácia („ďalej len 
komunikácia“) medzi verejným obstarávateľom/záujemcami a uchádzačmi sa bude 
uskutočňovať v štátnom (slovenskom) jazyku a spôsobom, ktorý zabezpečí úplnosť a obsah 
týchto údajov uvedených v ponuke, podmienkach účasti a zaručí ochranu dôverných a 
osobných údajov uvedených v týchto dokumentoch.  

Verejný obstarávateľ bude pri komunikácii s uchádzačmi resp. záujemcami postupovať 
výhradne elektronickou poštou, na adresu: jan.mlynarcik@unb.sk. Tento spôsob komunikácie 
sa týka akejkoľvek komunikácie a podaní medzi verejným obstarávateľom a záujemcami, 
resp. uchádzačmi 

Verejný obstarávateľ umožňuje neobmedzený a priamy prístup elektronickými prostriedkami k 
súťažným podkladom a k prípadným všetkým doplňujúcim podkladom na adrese: http:// 
vo.unb.sk.   

5. Vyhotovenie ponuky 

Predkladanie ponúk je umožnené záujemcom, ktorí predložia ponuku v lehote stanovenej na 
predkladanie ponúk. 

6. Obsah ponuky  

Ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať všetky požadované doklady, dokumenty 
a vyhlásenia vo forme uvedenej v tejto výzve. Uchádzač nie je oprávnený meniť znenie 
dokladov a dokumentov, ktorých vzory sú súčasťou tejto výzvy, je však povinný a zodpovedný 
za ich správne a pravdivé vyplnenie a pravdivo uviesť všetky údaje týkajúce sa tejto súťažnej 
ponuky a návrhov na plnenie kritérií pre výber najvhodnejšej ponuky.  

Ponuka musí byť zostavená podľa nasledujúcich bodov. Odporúča sa očíslovať listy v ponuke: 

 Identifikačné údaje uchádzača s uvedením obchodného názvu uchádzača, adresa sídla 
alebo miesta podnikania, IČO, DIČ, číslo účtu a bankové spojenie, štatutárneho orgánu 
a jeho adresy, telefón, fax, email a uvedením kontaktnej zodpovednej osoby uchádzača pre 
túto zákazku, vrátane kontaktných údajov.  

 Obsah súťažnej ponuky – t.j. kompletný súpis všetkých listov predložených v ponuke. 

 Vyhlásenie uchádzača podľa prílohy č. 2 týchto súťažných podkladov, podpísané 
zodpovednou osobou a opatrené pečiatkou organizácie, že súhlasí so všetkými 
podmienkami a požiadavkami verejného obstarávateľa uvedenými vo výzve, že chce za 
úhradu poskytnúť verejnému obstarávateľovi plnenie pri dodržaní podmienok určených 
verejným obstarávateľom, bez dodatočného určovania iných osobitných podmienok, a že 
všetky doklady a dokumenty predložené v ponuke sú úplné a pravdivé. 

 Súhlas so spracovaním osobných údajov podľa Prílohy č. 3 týchto súťažných podkladov 
(ak je to potrebné). 

 Doklady a dokumenty k preukázaniu splnenia podmienok účasti týkajúcich sa 
osobného postavenia, finančného a ekonomického postavenia a technickej alebo odbornej 
spôsobilosti (ak sa požaduje) uvedených vo výzve. 

mailto:jan.mlynarcik@unb.sk
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 Názov a podrobný opis predmetu zákazky, vrátane vlastnej ponuky uchádzača, s 
uvedením podrobného opisu predmetu zákazky, vrátane uvedenia obchodných podmienok 
dodávky, dokladov a dokumentov k preukázaniu splnenia všetkých požiadaviek verejného 
obstarávateľa kladených na predmet zákazky : 

 Návrh zmluvy (Zmluvy o prenájme kontajnerov),  ktorej predmet tvorí predmet zákazky.  

 Špecifikácia ceny – podrobný rozpis a štruktúra ponukovej ceny,  

7. Predkladanie ponúk 

Každý uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku. Uchádzač nemôže byť v tom istom 
postupe zadávania zákazky členom skupiny dodávateľov, ktorá predkladá ponuku. Verejný 
obstarávateľ vylúči uchádzača, ktorý je súčasne členom skupiny dodávateľov.  

Uchádzač predkladá ponuku v elektronickej podobe v lehote na predkladanie ponúk, na 
adresu:. jan.mlynarcik@unb.sk.  

Ponuka musí byť je vyhotovená elektronicky v zmysle § 49 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom 
obstarávaní.. 

V predloženej ponuke musia byť pripojené požadované doklady (ako scan príslušných 
dokumentov vo formáte „PDF“) tak, ako je uvedené v tejto výzve. 

Ak ponuka obsahuje dôverné informácie, uchádzač ich v ponuke viditeľne označí.  

Ponuka uchádzača predložená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk sa nebude brať do 
úvahy. 

Uchádzači sú svojou ponukou viazaní do uplynutia lehoty, resp. predĺženej lehoty viazanosti 
ponúk oznámenej verejným obstarávateľom. 

8. Lehota na predkladanie ponúk  

Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňom:           12. októbra 2020 do 1000 hod.. 

9. Jazyk ponuky 

Celá ponuka a tiež dokumenty v nej predložené musia byť vyhotovené v slovenskom alebo 
českom jazyku. 

10. Cena a kritériá na vyhodnotenie ponúk 

Jediným kritériom pre vyhodnotenie ponúk je Cena za predmet zákazky v EUR s DPH.  
Cena bude stanovená v EUR bez DPH, % vyjadrenie DPH a cena v EUR s DPH. 
Cena je dohodnutá ako maximálna a konečná.  
Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, na túto skutočnosť v ponuke upozorní. 
 
Kritéria na vyhodnotenie ponúk 

Cena za predmet zákazky v EUR s DPH   100 % (100 bodov) 
Hodnotí sa cena za predmet zákazky – ako cena ponuková za prenájom kontajnerov, vrátane 
všetkých nákladov spojených s prenájmom, vyrátaná z jednotkovej ceny za prenájom 1 
kontajneru / za 1 mesiac prenájmu, vynásobená počtom kontajnerov a dobou prenájmu, 
vyjadrená v EUR s DPH (porovnávací parameter – najnižšia cena v EUR s DPH). 

Spôsob hodnotenia: 
Maximálny počet bodov (ktorý odpovedá váhe kritéria v % vyjadrení) získa ponuka 
s najvýhodnejším posudzovaným údajom v číselnom vyjadrení – s najnižšou cenou za 

mailto:jan.mlynarcik@unb.sk
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predmet zákazky; Pri ostatných ponukách sa počet bodov pridelených posudzovaným údajom 
v číselnom vyjadrení, určí priamou úmerou k najvýhodnejšej ponuke s tým, že menej výhodná 
ponuka obdrží úmerne nižší počet bodov.  

Všetky hodnoty, medzivýpočty a konečné výpočty sa zaokrúhľujú na dve desatinné miesta.  

11. Otváranie a vyhodnocovanie ponúk 

Ponuky sa budú vyhodnocovať po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk.  

Ponuka predložená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk nebude vyhodnocovaná. 

Otváranie ponúk je neverejné. 

Ak hodnotiteľ identifikuje nezrovnalosti alebo nejasnosti v informáciách alebo dôkazoch, ktoré 
uchádzač poskytol, požiada o vysvetlenie ponuky. Uchádzač musí písomné vysvetlenie  
ponuky na základe požiadavky hodnotiteľa doručiť verejnému obstarávateľovi v lehote 
stanovenej verejným obstarávateľom. 

Ak bude uchádzač alebo ponuka uchádzača z verejného obstarávania vylúčená, 
uchádzačovi bude vylúčenie oznámené elektronickou poštou. 

Úspešnému uchádzačovi bude elektronickou poštou bezodkladne zaslané oznámenie, že 
jeho ponuka sa prijíma a bude s ním uzavretá zmluva. 

12. Podmienky účasti a požadované doklady na ich preukázanie 

(UPOZORNENIE: pre potreby tejto výzvy postačujú scany požadovaných dokladov..  

OSOBNÉ POSTAVENIE 

Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti uvedené v ustanovení § 32 ods. 1 písm. e) a f) 
zákona o verejnom obstarávaní a ich splnenie preukáže podľa ustanovenia § 32 ods. 2 písm. 
e) a f) zákona o verejnom obstarávaní. 

Uchádzač predloží nasledovné doklady: 

Doklad o oprávnení poskytovať službu ktorá zodpovedá predmetu zákazky (§ 32 ods. 1 písm. 
e),a to: 
-  živnostenské oprávnenie alebo výpis zo živnostenského registra (predkladá fyzická osoba 

podnikateľ, príspevková organizácia podnikateľ) alebo 
-  výpis z obchodného registra (predkladá právnická osoba podnikateľ, fyzická osoba 

podnikateľ zapísaný v obchodnom registri) alebo 
-  iné než živnostenské oprávnenie, vydané podľa osobitných predpisov. 

Čestné vyhlásenie, že uchádzač nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní (§ 32 
ods. 1 písm. f), potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, 
miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. 

Uchádzač zapísaní v Zozname hospodárskych subjektov vedenom Úradom pre verejné 
obstarávanie môže vyššie uvedené doklady nahradiť kópiou výpisu zo zoznamu 
hospodárskych subjektov a nie je povinný predkladať doklady na preukázanie splnenia 
podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia v rozsahu zapísaných skutočností. 
Odôvodnenie požiadavky: 
Verejný obstarávateľ stanovil podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia v súlade 
s platnou legislatívou. 

FINANČNÉ A EKONOMICKÉ POSTAVENIE 
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Nevyžaduje sa. 

TECHNICKÁ SPÔSOBILOSŤ ALEBO ODBORNÁ SPÔSOBILOSŤ 

Nevyžaduje sa. 

13. Zmluva / Objednávka 

Výsledkom verejného obstarávania bude uzavretie zmluvy (zmluvy o prenájme).  

Zmluva sa uzavrie na dobu určitú 6 mesiacov s obciou na 6 mesiacov, odo dňa nadobudnutia 
účinnosti zmluvy. 

14. Náklady na ponuku 

Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez 
finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi, bez ohľadu na výsledok verejného 
obstarávania. 

15. Ďalšie informácie/požiadavky verejného obstarávateľa  

Ponuky zostávajú platné počas lehoty viazanosti ponúk do:       31. októbra 2020. 

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo tento postup zadávania zákazky zrušiť (napr. 
z dôvodu neprijatia ani jednej ponuky z dôvodu ich nevýhodnosti alebo zásadnej zmeny 
predmetu zákazky, ktorú nebolo možné predvídať, nepredloženia žiadnej ponuky a pod.) 
a vyhlásiť nový postup zadávania zákazky. 

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť tento postup zadávania zákazky aj v prípade, 
že úspešná ponuka presiahne finančný limit stanovený predpokladanou hodnotou zákazky a  
príslušných ustanovení zákona. 
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Príloha č. 1  

Výzvy na predkladanie ponúk 

 

 

Prenájom a inštalácia kontajnerov  

Špecifikácia kontajnera 

 

 
 

Kontajner kancelársky, resp. obytný 20“, alebo ekvivalent (počet 3 ks) 
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Kontajner kancelársky, resp. obytný so sanitou 20“, alebo ekvivalent (počet 1 ks) 

 

 
 

 

Poznámka 

Počet kontajnerov bude dohodnutý v uzavieranej zmluve o prenájme. 

Inštalácia bude vykonaná na pozemku a mieste určenom verejným obstarávateľom, za podmienok ním 

určených  

Súčasťou inštalácie je elektrická prípojka kontajnera, pripojenie na vodu a kanalizáciu. 

Miesto pripojenia určí verejný obstarávateľ, vrátane zabezpečenia bezplatného odberu. 
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Príloha č. 2  

Výzvy na predkladanie ponúk 
 
 
 
 
 

VYHLÁSENIE 
 

 
Obchodné meno ................................................................................................... IČO: ................ 
 
zastúpená ............................................................. týmto  
 
čestne vyhlasuje, že: 
  
- súhlasí s podmienkami zadanými verejným obstarávateľom vo výzve na predloženie ponuky v 

návrhu zmluvy;  

- ním poskytnuté údaje sú úplné a pravdivé;  

-  súhlasí so zverejnením ponuky v profile verejného obstarávateľa  

*a) bez obmedzenia  

*b) s obmedzením: označenie miesta ponuky za dôverné 

-  že súhlasí s použitím ponuky resp. jej častí verejným obstarávateľom  

*a) súhlasím bez obmedzenia  

*b) súhlasím s obmedzením častí: ................................  

*c) nesúhlasím  
 
 
 
 
 
 
V ........................................ dňa  
 
Fyzická osoba alebo štatutárny orgán meno, priezvisko, podpis .................................................  
 

 

 

 

 

 

Poznámka: *Uchádzač zreteľne označí uplatnené písmeno, v prípade zverejnenia obsahu ponuky s 
obmedzením presne označí dôverné miesta svojej ponuky 
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Príloha č. 3  

Výzvy na predkladanie ponúk 
 

 

 
 

Súhlas so spracúvaním osobných údajov 
(podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov)  
 
 
 
 
Titul, meno a priezvisko:  
 
narod.:  
 
Adresa trvalého pobytu:  
 
Dole podpísaná/podpísaný ...........................................................................................  
 
udeľujem týmto  
súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov pre účely procesu verejného obstarávania 
(realizovaného podľa zákona NR SR č. 343/2015 Z. z. v platnom znení) podľa zák. č. 122/2013 Z. z. 
o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 122/2013 Z. z.") 
Univerzitnej nemocnici Bratislava, ako verejnému obstarávateľovi v rámci zadávania zákazky: 
„Prenájom a inštalácia kontajnerov“.  
 
Súhlas so spracúvaním osobných údajov platí do jeho odvolania. Tento súhlas je možné kedykoľvek 
písomne odvolať.  
 
Zároveň beriem na vedomie, že práva dotknutej osoby sú upravené v § 28 zákona č. 122/2013 Z. z.  
 
 
V ............................ dňa ............................  
 
Fyzická osoba alebo štatutárny orgán meno, priezvisko, podpis: .................................................. 

 

 

 

 

 

 

 
 


