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A.1 POKYNY PRE ZÁUJEMCOV 

Všeobecné informácie 
1. IDENTIFIKÁCIA VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA 

Názov: Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava (skrátene „DFNsP“)  
IČO: 00 607 231  
Sídlo 
Obec (mesto): Bratislava 
PSČ: 833 40  
Ulica: Limbová 1  
Internetová adresa: http://www.dfnsp.sk   
 
Kontaktná osoba:   
Kontaktná adresa: DFNsP, Limbová 1, Bratislava   
  
Telefón: +421 259371571  
Fax: +421 254776243  
E – mail: jan.subin@dfnsp.sk  

2. PREDMET ZÁKAZKY:  

2.1 Názov predmetu zákazky:  

       Poradenská činnosť pre uzatvorenie  zmluvy na „Parkovacie služby“. 
2.2 Podrobné vymedzenie predmetu zákazky: 
 

     Poradenská činnosť pre uzatvorenie zmluvy na „Parkovacie služby“ a súčasné riešenie    
nevyhovujúceho technického stavu dotknutých priestorov. 

 
CPV kód: 
7941800-7 Poradenské služby pre obstarávanie 

3. MIESTO A TERMÍN DODANIA PREDMETU ZÁKAZKY 

3.1 Miesto dodania predmetu zákazky: DFNsP, Limbová 1, Bratislava 

3.2 Termín dodania predmetu zákazky: 

Do 30 dní od uzatvorenia zmluvy 

4. ZDROJ FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV, PODMIENKY FINANCOVANIA 

 zákazka bude financovaná z vlastných prostriedkov verejného obstarávateľa určených na daný účel, 
 verejný obstarávateľ neposkytuje zálohu na plnenie zmluvy, 
 doba splatnosti daňového dokladu je 30 dní od jeho doručenia verejnému obstarávateľovi. 

5. VYSVETĽOVANIE A DOPLNENIE PODKLADOV 

5.1 V prípade potreby objasniť informácie uvedené v podkladoch alebo v inej sprievodnej dokumentácii, môže 
ktorýkoľvek zo záujemcov  požiadať o ich vysvetlenie, priamo u kontaktnej osoby na adrese: 

Kontaktná osoba: Ing. Tibor Grman 

Kontaktná adresa: ako sídlo verejného obstarávateľa 

Telefón: +421 259371571  

E – mail: grman@dfnsp.sk  

5.2 Za včas doručenú požiadavku záujemcu o vysvetlenie sa považuje požiadavka doručená verejnému 
obstarávateľovi (kontaktnej osobe) v písomnej forme najneskôr do 20.09.2013. 

Príprava ponuky 
6. VYHOTOVENIE PONUKY 
6.1 Ponuka musí byť vyhotovená v písomnej forme, ktorá zabezpečí trvalé zachytenie jej obsahu. Ponuka musí 

byť vyhotovená nezmazateľným atramentom rukopisom, písacím strojom alebo tlačiarenským výstupným 
zariadením výpočtovej techniky, ktorej obsah je pre fyzickú osobu čitateľný. 

6.2 Potvrdenia, doklady a iné dokumenty tvoriace ponuku musia byť v ponuke predložené ako prvopisy/originály 
alebo ich úradne osvedčené kópie, pokiaľ nie je určené inak. 



6.3 Ponuka a ďalšie doklady vo verejnom obstarávaní musia byť predložené v slovenskom jazyku. 

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

7. OBSAH PONUKY 

7.1 Ponuka predložená uchádzačom má obsahovať: 

- titulný list ponuky s identifikačnými údajmi uchádzača; 

- návrh plnenia kritérií na hodnotenie ponúk, 
- doklady, ktorými uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti podľa časti A.2 Podmienky účasti 

uchádzačov,  

7.2 Požiadavky na návrh zmluvy: 

 Na zabezpečenie predmetu zákazky uvedenom v bode 2 týchto podkladov, bude uzatvorená „Zmluva“ 
v zmysle § 262 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník. 

 Zmluva bude uzatvorená s úspešným uchádzačom pri dodržaní všetkých podmienok súťaže a pri 
rešpektovaní všeobecných zmluvných podmienok po oznámení výsledku vyhodnotenia ponúk v lehote 
viazanosti ponúk. 

 Zmluva bude vyhotovená v slovenskom jazyku. 

8. MENA A CENY UVÁDZANÉ V PONUKE 

8.1 Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena za dodanie požadovaného predmetu zákazky, uvedená v ponuke 
uchádzača, bude vyjadrená v euro. 

8.2 Cena za predmet zákazky musí byť stanovená podľa zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení 
neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č.87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej 
republiky č.18/1996 Z. z. o cenách. 

8.3 Ak je uchádzač platiteľom dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“), navrhovanú zmluvnú cenu uvedie 
v zložení: 

 navrhovaná pevná zmluvná cena bez DPH, 

 sadzba DPH a výška DPH, 

 navrhovaná zmluvná cena v eur s DPH. 

8.4 Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom. Na skutočnosť, že nie je 
platiteľom DPH, upozorní v ponuke. 

8.5 Ak nie je ďalej uvedené inak, cena bude predložená pre celý predmet zákazky, na ktorý uchádzač predkladá 
ponuku. Všetky ceny uvedené v ponuke sú konečné a pre uchádzača záväzné počas celej platnosti ponuky. 

 
Predloženie ponuky 
9. PREDLOŽENIE PONUKY 
9.1 Uchádzač predloží ponuku v uzavretom obale osobne alebo prostredníctvom doporučenej poštovej zásielky 

na adresu uvedenú nižšie. V prípade, ak uchádzač predloží ponuku prostredníctvom poštovej zásielky, je 
rozhodujúci deň doručenia ponuky verejnému obstarávateľovi.  
Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť: podľa bodu 1 – sídlo verejného obstarávateľa 
 

9.2 Lehota na predkladanie ponúk je 25.09.2013 do 11:00 hod. Ponuka uchádzača, predložená po uplynutí 
lehoty na predkladanie ponúk sa vráti uchádzačovi neotvorená. 

9.3 Pri osobnom doručení ponuky uchádzačom, verejný obstarávateľ vydá uchádzačovi potvrdenie o jej prevzatí 
s uvedením miesta, dátumu a času prevzatia ponuky. 

9.4 Ak štatutárny orgán poverí svojho zamestnanca konať navonok v jeho mene pri podpise zmluvy, musí byť 
súčasťou ponuky aj plná moc (poverenie), jednoznačne identifikujúci právny úkon v tomto obchodnom 
prípade. 

10. OZNAČENIE OBÁLKY PONUKY 

Uchádzač vloží ponuku do samostatnej nepriehľadnej obálky, ktorá musí byť uzatvorená, a označená 
nasledovnými údajmi: 



 názov verejného obstarávateľa uvedený v bode 1, 

 adresu uchádzača (jeho obchodné meno a adresa sídla alebo miesta podnikania), 

 označenie: „súťaž – neotvárať“, 

 označenie heslom súťaže „Poradenstvo - parkovanie“. 

11. LEHOTA VIAZANOSTI PONUKY 
 

Uchádzač je viazaný svojou ponukou v lehote viazanosti ponúk, ktorá je stanovená verejným 
obstarávateľom do 31.12.2013 

 
Vyhodnotenie ponúk 
12. HODNOTENIE SPLNENIA PODMIENOK ÚČASTI UCHÁDZAČOV  
12.1 Hodnotenie splnenia podmienok účasti uchádzačov podľa časti A.2 – „Podmienky účasti uchádzačov“ bude 

založené na posúdení splnenia požadovaných podmienok účasti v súťaži, týkajúcich sa osobného 
postavenia uchádzača. 

12.2 Splnenie podmienok účasti uchádzačov v súťaži sa bude posudzovať z dokladov a dokumentov 
predložených podľa požiadaviek uvedených v časti A.2 – „Podmienky účasti uchádzačov“. 

13. HODNOTENIE PONÚK 

13.1 Platnou ponukou je ponuka, ktorá neobsahuje žiadne obmedzenia alebo výhrady, ktoré sú v rozpore 
s požiadavkami a podmienkami uvedenými v týchto podkladoch a neobsahuje také skutočnosti, ktoré sú 
v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi. 

13.2 Verejný obstarávateľ hodnotí ponuky podľa kritérií na hodnotenie ponúk uvedených v časti A.3 – „Kritériá 
na hodnotenie ponúk a pravidlá ich uplatnenia“.  

14. KRITÉRIÁ NA HODNOTENIE PONÚK 

14.1 Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena – celková pevná cena vyjadrená v eurách 
s uvedením ceny bez DPH a aj ceny vrátane DPH. 

14.2 Cenu uchádzač uvedie do priloženého formulára „Návrh na plnenie kritérií“, ktorý tvorí prílohu tejto výzvy. 

14.3 Hodnotenie ponúk uchádzačov je dané pridelením príslušného poradia podľa posudzovaného údaju 
uvedených v jednotlivých ponukách, týkajúcich sa ceny za dodanie predmetu zákazky. 

14.4 Poradie uchádzačov sa určí porovnaním výšky navrhnutej ceny – celková pevná cena, vyjadrenej v eur 
vrátane DPH, uvedenej v jednotlivých ponukách uchádzačov. Úspešný bude ten uchádzač, ktorý 
navrhol/požaduje za dodanie predmetu zákazky, najnižšiu cenu – celkovú pevnú cena. 

Prijatie ponuky 
15. UZAVRETIE ZMLUVY 

Zmluva s úspešným uchádzačom, ktorého ponuka bola prijatá, bude uzavretá najneskôr do uplynutia 
lehoty viazanosti ponúk.  

 
Ďalšie informácie 
16. DÔVERNOSŤ PROCESU OBSTARÁVANIA 

16.1 Informácie, týkajúce sa preskúmania, vysvetľovania a vyhodnocovania, vzájomného porovnania ponúk 
a odporúčaní prijatia ponúk sú dôverné. Verejný obstarávateľ a zodpovedné osoby 
obstarávateľa nesmú/nebudú počas vyhláseného postupu zadávania zákazky poskytovať alebo 
zverejňovať uvedené informácie o obsahu ponúk ani uchádzačom, ani žiadnym iným tretím osobám. 

16.2 Informácie, ktoré uchádzač v ponuke označí za dôverné, nebudú zverejnené alebo inak použité bez 
predchádzajúceho súhlasu uchádzača, pokiaľ uvedené nebude v rozpore so zákonom o verejnom 
obstarávaní a inými všeobecne záväznými právnymi predpismi. 



A.2 PODMIENKY ÚČASTI UCHÁDZAČOV 
1 PODMIENKY ÚČASTI  TÝKAJÚCE SA OSOBNÉHO POSTAVENIA  

1.1 Uchádzač musí spĺňať podmienku účasti uvedenú v § 26 zákona o verejnom obstarávaní. Jej splnenie 
preukáže podľa § 26 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní.  

2 PODMIENKY ÚČASTI  TÝKAJÚCE SA TECHNICKEJ SPÔSOBILOSTI A ODBORNEJ SPÔSOBILOSTI  

2.1 Uchádzač predloží tri referencie, ktorými preukáže schopnosť realizovať výber dodávateľov v zmysle 
zákona o verejnom obstarávaní (3 ukončené zákazky na výber zhotoviteľa minimálne podlimitným 
postupom). 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIÍ 

 

Uchádzač   

  

Kritérium na vyhodnotenie ponúk NAJNIŽŠIA CENA 

  

Je uchádzač platiteľom DPH? ÁNO1 NIE1  

  

 Navrhovaná pevná 
cena v EUR bez 

DPH 
DPH Navrhovaná pevná 

cena v EUR s DPH 

Cena    

 

 

 

V ........................., dňa ................... 

 

 

Podpisy: 

 

                                                
1 nehodiace prečiarknuť 


