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VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK 

 
podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

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

 
,, Čistenie a údržba kanalizačných  sietí “  

 
 
 

1) Identifikácia  obstarávateľa:  
    

Názov:                    Trhoviská Ružinov, s. r. o. 

Sídlo:               Mierová 21, 827 05 Bratislava 

Štát:    Slovenská republika 

IČO:    53 375 891 

DIČ:                        2121341255 

IČ DPH:                  SK2121341255 

URL:    www.trhoviskaruzinov.sk  

Konajúci :     Ing. Alexandra Pagáčová, konateľ spoločnosti 
Kontaktná osoba:   JUDr. Richard Pittner 

Telefón:    +421 905 254 152 

E-mail:    obchod@trhoviskaruzinov.sk 

(ďalej aj ako „obstarávateľ“)        

 
2) Názov predmetu zákazky: 

      ,, Čistenie a údržba kanalizačných sietí “  
 
3) Spoločný slovník obstarávania (CPV kód): 

90400000-1 Kanalizačné služby 
90470000-2 Služby na čistenie kanálov na odpadovú vodu 
90640000-5 Služby na čistenie a vyprázdňovanie vpustov 
90641000-2 Služby na čistenie vpustov 
90642000-9 Služby na vyprázdňovanie vpustov 
 

4) Opis predmetu zákazky: 
Predmet zákazky bude pozostávať z nasledujúcich položiek:  

 
▪ Tlakové čistenie kanalizačných sietí  
▪ Tlakové čistenie kanalizačných sietí (kombinované frézovanie) 
▪ Elektromechanické čistenie kanalizačných sietí 
▪ Monitoring kanalizačných sietí 
▪ Diagnostika trasy kanalizačného potrubia  
▪ Odčerpávanie dažďových vôd z komunikácií a dažďových vpustov 
▪ Doprava paušál 

 
 
 

 

http://www.trhoviskaruzinov.sk/
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Predmetom zákazky je odstraňovanie porúch, závad a havarijných stavov vodovodných 
a kanalizačných systémov v priestoroch prevádzok, ktoré sú v správe Trhoviska Ružinov, 
s. r. o.  v mestskej   časti Bratislava-Ružinov  

 
      Podrobný opis predmetu zákazky: 

Vykonané práce spočívajú v čistení upchatých častí dažďových, kanalizačných prípojok a 
upchatých dažďových vpustov, odstraňovanie porúch, závad a havarijných stavov 
vodovodných a kanalizačných systémov nachádzajúcich sa v priestoroch prevádzok, ktoré 
sú v správe objednávateľa. 
Ďalšie práce spočívajú v: 
- Tlakovom čistení - odsatie tuhého odpadu z kalového koša a jeho likvidácia na skládke, 

tlakové prečistenie kanalizačných odtokov + ( frézovanie), 
- Elektromechanickom čistení - kanalizačných prípojok s prenosným zariadením 

s elektromotorom, ktoré uvoľňuje nánosy usadené v potrubí. 
- Monitoringu - vpustí a kanalizačných prípojok pomocou teleskopickej, resp. 

endoskopickej kamery, príp. iného vybavenia určeného na tieto účely. 
- Odčerpávaní -  dažďových vôd z komunikácií v bezprostrednom okolí dažďových 

vpustov a v dažďových vpustoch. 
- Diagnostike  trasy  potrubia – overenie stavu kanalizačného potrubia. 

 
      Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v Prílohe č. 1. Návrh na plnenie kritérií 
      a v Prílohe č. 2. v návrhu Rámcovej zmluve o dielo. 
 

Likvidácia odpadu vzniknutého počas realizácie predmetu zákazky bude zabezpečená 
uchádzačom v súlade s platnou legislatívou na území Slovenskej republiky. 
 
V prípade havarijného stavu musí byť dodávateľ schopný začať výkon prác do 2 hodín 7 
dní v týždni od telefonického oznámenia tejto skutočnosti objednávateľom. V prípade 
havarijného stavu môže byť pokyn na vykonanie prác daný (vystavený) až dodatočne po 
ukončení prác, najneskôr však nasledujúci pracovný deň po ukončení prác. 
 
Uchádzač bude vykonávať práce pre objednávateľa na základe objednávky a jednotlivých 
pokynov na vykonanie prác, v ktorých objednávateľ presne špecifikuje rozsah prác 
a miesto plnenia prác. 
 
Uchádzač sa zaväzuje po dokončení jednotlivých prác oznámiť objednávateľovi ukončenie 
prác a ten následne do 5 dní uskutoční samostatnú obhliadku vykonaných prác a spíše 
Záznam o vykonanej obhliadke, ktorý slúži ako preberací protokol. Záznam podpísaný 
objednávateľom bude tvoriť prílohu faktúry.  
 

- V prípade prác súvisiacich s monitoringom kanalizačných sietí bude súčasťou 
preberania prác  protokol z monitoringu kanalizačných sietí, vyhotovený na základe 
videozáznamu a spolu  s fotodokumentáciou prác vo formáte.jpg  odovzdané 
mailom, alebo na USB kľúči. Protokol z monitoringu bude slúžiť ako preberací 
protokol. 
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- V prípade prác súvisiacich s diagnostikou  trasy potrubia bude na základe 
softvérovej   analýzy nameraných hodnôt vyhotovený protokol z diagnostiky trasy 
kanalizačného potrubia. Protokol z diagnostiky trasy kanalizačného potrubia spolu 
s vyhotovenými nameranými hodnotami z diagnostiky bude slúžiť ako preberací 
protokol. 

 
 
 
Zadávanie zákazky bude realizované priebežne počas celej doby trvania zákazky zo strany 
objednávateľa pokynmi na vykonanie prác podľa jeho aktuálnych potrieb a finančných 
možností. Na vystavenie objednávky nie je právny nárok zo strany uchádzača. 

 
 
5) Predpokladaná hodnota zákazky: 

60 000.00 € bez DPH čo je 72 000.00  € s DPH  
 

6) Miesto a termín dodania: 
      Miesto:  
 
      Prevádzky Trhovísk Ružinov, s.r.o. nachádzajúce sa v Mestskej časti Bratislava – Ružinov. 

 

Trhovisko Miletičova, Miletičova 17, 821 08 Bratislava, 
Trhovisko Herlianska, Solivarská 19, 821 03 Bratislava                                                                          
Trhovisko Bachova, Bachova 3190, 821 04 Bratislava        

 
             Termín dodania: do 31.12.2026, alebo do vyčerpania finančného limitu vo výške 60 000.00  Eur 
 bez DPH podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr. 

 
7) Rozsah predmetu zákazky:  

Obstarávateľ vyžaduje predložiť ponuku na celý predmet zákazky  

8) Rozdelenie predmetu zákazky:  
Obstarávateľ neumožňuje rozdelenie predmetu zákazky na časti. 

 
9) Možnosť predloženia variantných riešení:  

Obstarávateľ neumožňuje uchádzačom predložiť variantné riešenia ponuky. 
 

10) Obhliadka miesta dodania predmetu zákazky: 
Obhliadka nie je potrebná 
 

11) Obsah ponuky: 
Ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať tieto doklady: 
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P.č. Požiadavka na ponuku 

1. 

Čestné vyhlásenie uchádzača, že je oprávnený poskytovať službu, ktorá je predmetom 
zákazky a že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným 
rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo 
obvyklého pobytu 

2. 
Zoznam minimálne 3 poskytnutých služieb rovnakého alebo obdobného charakteru ako 
je predmetu zákazky za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia tohto verejného 
obstarávania s uvedením odberateľov, s uvedením cien a lehôt dodania a odberateľov. 

3. 

Uchádzač predloží kópie platných technických preukazov špeciálnych vozidiel s 
kanalizačnou nadstavbou, ktoré budú využívané na výkon predmetu zákazky, 
prostredníctvom ktorých bude zabezpečovať plnenie predmetu zákazky. Verejný 
obstarávateľ požaduje, aby boli minimálne dve vozidlá vybavené vysokotlakovým 
čerpadlom schopným súčasne tlakovať aj odsávať vodu pri minimálnom výkone 160 
l/min. pri tlaku 160 barov.  

4. Návrh na plnenie kritérií - vyplnená príloha č. 1 Výzvy na predkladanie ponúk 

5. 
Návrh Rámcovej dohody na poskytovanie služieb – podľa prílohy č. 2 Výzvy na 
predkladanie ponúk – podpísaný oprávnenou osobou uchádzača 

 
 
Podmienkou vyhodnotenia splnenia podmienok účasti je predloženie všetkých požadovaných 
dokladov na preukázanie splnenia podmienok účasti.   
Uchádzač môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť 
technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade 
musí uchádzač verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude skutočne 
používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti 
alebo odbornej spôsobilosti. Skutočnosť podľa druhej vety preukazuje uchádzač písomnou 
zmluvou uzavretou s osobou, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať 
svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť. Z písomnej zmluvy musí vyplývať 
záväzok osoby, že poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu.  
 

 
12) Podmienky predkladania ponuky:  
 
12.1 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 obstarávania. 
Ponuky doručené na adresu verejného obstarávateľa a predložené v lehote na predkladanie 
ponúk sa uchádzačom nevracajú. Zostávajú ako súčasť dokumentácie obstarávania. 
 
12.2. Uchádzač oprávnený predložiť ponuku 
 
Ponuku môže predložiť fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je oprávnená poskytovať 
a ktorá na trhu poskytuje služby spočívajúce v plnení činností zahrnutých v predmete zákazky. 
Uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku. Obchodná spoločnosť, ktorej zakladateľom alebo 
spoločníkom je politická strana alebo hnutie, nemôže byť uchádzačom. Ak ponuku predloží 
takáto právnická osoba, nebude možné jej ponuku zaradiť do vyhodnotenia. 
 
 
 



 

                                                                                            5 
 

 
 
 
12.3. Miesto a lehota na predkladanie ponúk 

 
12.3.1. Lehotu na predkladanie ponúk verejný obstarávateľ stanovil do 22.02.2023 do 12.00 

hod. miestneho času. 
Ponuky uchádzačov je potrebné doručiť v lehote na predkladanie ponúk na adresu  
obstarávateľa  Trhoviská Ružinov, s.r.o. Mierová 288/21, 821 05 Bratislava, prípadne 
e-mailom na adresu  obchod@trhoviskaruzinov.sk  s predmetom e-mailovej správy 

„Verejné obstarávanie ,, Čistenie a údržba kanalizačných sietí “  – ponuka 
uchádzača“. 

12.3.2. Ponuka záujemcu predložená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk sa vráti 
záujemcovi neotvorená. 

12.3.3. Uchádzač môže svoju cenovú ponuku vziať späť, odvolať alebo zmeniť len do lehoty 
na predkladanie ponúk.  

 
12.4.  Označenie obálky ponuky 

 
Uchádzač predloží ponuku v samostatnom uzavretom nepriehľadnom obale. Na obale ponuky 
treba uviesť nasledovné údaje:   

- adresa  obstarávateľa, 
- obchodné meno a sídlo/miesto podnikania uchádzača, 
- označenie „cenová ponuka – neotvárať“, 
- označenie „ Čistenie a údržba kanalizačných sietí “. 

  
13) Jazyk ponuky 

 
Ponuky, návrhy a ďalšie doklady a dokumenty vo verejnom obstarávaní sa predkladajú 
v štátnom jazyku. Ak je doklad alebo dokument vyhotovený v cudzom jazyku, predkladá 
sa spolu s jeho úradným prekladom do štátneho jazyka; to neplatí pre ponuky, návrhy, 
doklady a dokumenty vyhotovené v českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, 
rozhodujúci je úradný preklad do štátneho jazyka.  

 
14) Lehota viazanosti ponúk je stanovená do : 
 

Lehota viazanosti ponúk obstarávateľ stanovil do 31.03.2023. 
 
15) Vyhodnocovanie ponúk: 
 

15.1.    Cenovú ponuka zaradí zadávateľ do vyhodnocovania, ak:  

      15.1.1. je doručená v lehote na predkladanie ponúk  

      15.1.2. je úplná 

15.1.3. spĺňa podmienky na predmet zákazky a 
15.1.4. uchádzač spĺňa podmienky účasti.     

 

Úplnosť cenovej ponuky posúdi zadávateľ podľa toho, či uchádzač cenovú ponuku 

správne vyplnil, podpísal, datoval a priložil požadované prílohy. 

Splnenie podmienok na predmet zákazky posúdi zadávateľ podľa toho, či uchádzač 

predložil požadované prílohy pokiaľ ide o predmet zákazky a či z týchto príloh 

vyplýva splnenie určených podmienok na predmet zákazky. 

 

 

mailto:obchod@trhoviskaruzinov.sk
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Splnenie podmienok účasti posúdi zadávateľ podľa toho, či uchádzač predložil 

požadované prílohy pokiaľ ide podmienky účasti a či z týchto príloh vyplýva splnenie 

podmienok účasti. 

 
15.2. Z cenových ponúk zaradených do vyhodnocovania zostaví zadávateľ poradie podľa 

výhodnosti ponúk z hľadiska stanoveného kritéria, pričom víťazná ponuka je 
ponuka, ktorá je prvá v poradí. V prípade, ak by víťazný uchádzač odmietol 
zákazku, je zadávateľ oprávnený zadať zákazku ďalším uchádzačom podľa nižšie 
uvedeného poradia.  

 
15.3.  Zadávateľ výsledok obstarania zákazky oznámi všetkým uchádzačom, ktorí predložili 

cenovú ponuku.  
 

16) Mena a ceny uvádzané v ponuke: 
 
 

16.1. Uchádzačom navrhovaná cena za dodanie požadovaného predmetu zákazky,    
uvedená v ponuke uchádzača, bude vyjadrená v eurách (EUR).  

16.2.  Cena musí byť spracovaná v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „zákon o cenách“), ako aj zákonom č. 222/2004 Z. 
z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a ostatnými platnými 
predpismi.  

16.3. Všetky ceny požaduje verejný obstarávateľ uvádzať zaokrúhlené na 2 desatinné 
miesta, podľa matematických pravidiel. 

16.4. Ponuková cena na celý predmet obstarávania je daná súčinom jednotkovej ceny 
a množstva, podľa podmienok a požiadaviek verejného obstarávateľa.  

16.5.  Ak je uchádzač platiteľom dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“), navrhovanú 
ponukovú cenu uvedie v zložení:  
- jednotková cena v EUR bez DPH  
- celková cena v EUR bez DPH  
- celková cena v EUR s DPH. 

16.6. Je výhradnou povinnosťou uchádzača, aby si dôsledne preštudoval túto výzvu a jej 
prílohy a iné dokumenty poskytnuté verejným obstarávateľom, ktoré môžu 
akýmkoľvek spôsobom ovplyvniť cenu a charakter ponuky alebo dodanie tovaru, 
uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie služby. Navrhovaná cena musí byť 
stanovená podľa platných právnych predpisov. V prípade, že uchádzač bude 
úspešný, nebude akceptovaný žiadny nárok uchádzača na zmenu ponukovej ceny 
z dôvodu chýb a opomenutí jeho povinností. Cena musí obsahovať všetky náklady 
spojené s prácami na zákazke (likvidácia odpadu, prevádzkové náklady, dopravné 
náklady a pod.). 

16.7. Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie ponukovú cenu celkom. Skutočnosť, že 
nie je platiteľom DPH, uvedie v ponuke. 

16.8. V prípade, ak sa uchádzač, ktorý nie je platiteľom DPH počas plnenia zmluvy stane 
platiteľom DPH, táto skutočnosť nie je dôvodom na zmenu dohodnutej ceny za 
predmet zákazky/zmluvy a cena sa nezvyšuje o príslušnú sadzbu DPH. 

16.9. Uchádzačovi nevznikne nárok na úhradu akýchkoľvek dodatočných nákladov, ktoré 
si nezapočítal do ceny za predmet zákazky. Všetky ceny predložené uchádzačom 
musia zohľadňovať primerané, preukázateľné náklady a primeraný zisk. 
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17) Kritériá na vyhodnotenie ponúk: 

Kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena za predmet zákazky v EUR s DPH.  
 

Obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ponuku, ktorej celková cena za dodanie 
predmetu zákazky prevyšuje predpokladanú hodnotu zákazky. 
 

18) Elektronická aukcia:  Nie 
 
19) Podmienky financovania:   

Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtových prostriedkov  obstarávateľa formou 
bezhotovostného platobného styku. Lehota splatnosti faktúry je 30 dní odo dňa jej 
doručenia. Verejný obstarávateľ zálohu neposkytuje.  
Poskytnutú službu bude zhotoviteľ fakturovať na základe Záznamu o vykonanej obhliadke, 
ktorý bude podpísaný obstarávateľom. Faktúra bude obsahovať súpis vykonaných služieb, 
podpísaný obidvoma zmluvnými stranami. 
 

20) Navrhnutý spôsob vzniku záväzku: 
Rámcová dohoda na poskytovanie služieb 

 
21) Dôvody pre zrušenie použitého postupu zadávania zákazky 

Obstarávateľ môže zrušiť použitý postup zadávania zákazky z nasledovných dôvodov:  
- nebude predložená ani jedna ponuka, 
- ani jeden uchádzač nesplní podmienky účasti, 
- ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať určeným minimálnym       

požiadavkám vo výzve na predkladanie ponúk, 
- ak ponuky presiahnu rozpočet verejného obstarávateľa, 
- ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo toto obstarávanie. 

 
 
Dátum: 13.02.2023 
 
 
 
 

................................................... 
 
                                                                                  Ing. Alexandra Pagáčová 
                                                                                    konateľ spoločnosti 
 

 
Prílohy: 
Príloha č. 1 Návrh na plnenie kritérií  
Príloha č. 2 Rámcová dohoda na poskytovanie služieb 
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                                                                                                                                  Príloha č. 1 

Návrh na plnenie kritérií 
               

Obstarávateľ: 
Trhoviská Ružinov, s.r.o. 
Mierová ul. 21  
827 05 Bratislava 
 

Názov predmetu zákazky:  
       ,, Čistenie a údržba kanalizačných sietí“ 
           
Údaje uchádzača 
Obchodné meno uchádzača: ............................................................ 
adresa alebo sídlo uchádzača:............................................................ 
IČO:                                             ............................................................ 
 
Informácie o zodpovednej osobe: 
meno a priezvisko osoby:  ............................................. 
e-mailová adresa:  ............................................. 

telefonický kontakt:               ............................................. 
 
Kritérium na vyhodnotenie ponúk: Najnižšia cena za predmet zákazky v EUR s DPH 

Položka Jednotka 
Predpokladané 

množstvo* 

Jednotková 
cena v € 
bez DPH 

Cena 
spolu v € 
bez DPH 

Cena 
spolu v € 

s DPH 

Tlakové čistenie 
kanalizačných sietí** 

€  / hod 172 hodín    

Tlakové čistenie 
kanalizačných sietí 

kombinované- frézovanie ** 
€  / hod      260 hodín    

Elektromechanické čistenie 
kanalizačných sietí** 

€  / meter 1 008 metrov    

Monitoring kanalizačných 
sietí * 

€  / hod 12 hodín    

Diagnostika trasy 
kanalizačného potrubia* 

€ / hod 6 hodiny    

Odčerpávanie dažďových 
vôd z komunikácií 

a dažďových vpustí* 
€  / hod 9 hodiny    

Doprava – paušál v rámci 
Obvodu Bratislava II. ** 

€ / ks 120 ks    

Cena spolu za celý 
predmet zákazky 

- - -   

* Predpokladaný počet jednotiek je orientačný - určený z minulého obdobia a verejný obstarávateľ sa 
nezaväzuje toto množstvo objednať 
** Cena bude zahŕňať odstránenie a likvidáciu odpadu a všetky prevádzkové náklady vrátane 
dopravných nákladov. 
 
 
V Bratislave dňa .......................................... 
                                                                                                                       
                                                                                                                           ........................................ 

Podpis oprávnenej osoby                          
 

                    


