Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky
s nízkou hodnotou
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko ako verejný obstarávateľ (ďalej len „BKIS“) Vás
v rámci zadávania zákazky s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstarávaní v znení neskorších právnych predpisov vyzýva na predloženie cenovej ponuky.

1. Názov predmetu zákazky:
Ionizácia vybraných priestorov Divadla P.O. Hviezdoslava

2. Identifikácia verejného obstarávateľa:
●
●
●
●
●
●

Názov:
Adresa:
IČO:
Štatutár:
Kontaktná osoba:
Kontaktný e-mail:

BRATISLAVSKÉ KULTÚRNE A INFORMAČNÉ STREDISKO
Židovská 1, 815 15 Bratislava
30 794 544; DIČ: 2021795358
Mgr. Katarína Hulíková
Mgr.Ing.Henrich Koložváry
bkis@bkis.sk

3. Predmet zákazky:
Ionizácia vybraných priestorov Divadla P.O. Hviezdoslava v Bratislave (v skratke „DPOH“) –
hľadisko, javisko, garderóby, šatne a foyer pomocou existujúceho systému vzduchotechniky.
Predmet zákazky zahŕňa:

-

Prenájom zariadení na ionizáciu priestorov;
Inštaláciu a deinštaláciu zariadení;
Pravidelný servis zariadení s meraním hodnôt ionizácie v priestoroch;
Počiatočné meranie ionizácie pri inštalácii (pred a po inštalácii);
Hotline.

4. Spoločný slovník obstarávania (CPV):
42514200-4
39811000-0

Elektrostatické čističky vzduchu a plynov
Prípravky na parfumovanie alebo dezodoráciu miestností

5. Opis predmetu zákazky:
•

Ionizácia vybraných priestorov Divadla P.O. Hviezdoslava v Bratislave – hľadisko,
javisko, garderóby, šatne a foyer pomocou existujúceho systému vzduchotechniky;

•

Účelom ionizácie priestorov je dodávka čistého vnútorného vzduchu bez produkcie
ozónu alebo iných škodlivých látok a vedľajších produktov. Zlepšenie kvality vzduchu
redukciou tuhých znečisťujúcich látok vo vzduchu, patogénov (vírusy, plesne, baktérie);

.

6. Lehota a miesto plnenia:
Lehota plnenia: Služby budú poskytované od nadobudnutia účinnosti zmluvy do 30.8.2022
s možnosťou predĺženia na ďalších 12 mesiacov.
Miesto plnenia: Vybrané priestory DPOH - hľadisko, javisko, garderóby, šatne a foyer
pomocou existujúceho systému vzduchotechniky.
Obhliadka: Záujemcom sa dôrazne odporúča vykonať obhliadku miesta realizácie predmetu zákazky

v objekte DPOH na ul. Gorkého č.17 v Bratislave, aby si sami overili potrebný rozsah plnenia a získali
všetky potrebné informácie nevyhnutné na prípravu a spracovanie ponuky tak, aby bola ponuka
kvalifikovaná a zohľadňovala celý objem potrebných prác a dodávok zariadení ionizácie vybraných
priestorov. Výdavky spojené s obhliadkou idú na ťarchu záujemcov.
Záujemcovia, ktorí prejavili záujem o vykonanie obhliadky miesta realizácie predmetu zákazky si
dohodnú vopred dátum a čas obhliadky na kontakte: Ing. Milan Galandák, vedúci prevádzkového
oddelenia BKIS, tel.: +421 905 287 405, e – mail: m.galandak@bkis.sk.

7. Predpokladaný rozsah plnenia:
Uchádzač v rámci ponuky predloží aj návrh technického riešenia ionizácie vybraných
priestorov DPOH.

8. Variantné riešenia: nie
9. Typ zmluvy: Zmluva o prenájme zariadení s poskytovaním pravidelného servisu podľa
§ 269 ods.2 Obchodného zákonníka.

Uchádzač v rámci svoje ponuky predloží vlastný návrh zmluvy.

10. Stanovenie ceny
a) Cena za predmet zákazky musí byt' stanovená v EUR, podľa zákona Národnej rady
Slovenskej republiky c. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky
Ministerstva financií Slovenskej republiky c. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon
Národnej rady Slovenskej republiky c. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších
predpisov a podľa tejto výzvy.
b) Uchádzač predloží ponukovú cenu podľa prílohy c. 1 k tejto vyzve - návrh uchádzača
na plnenie kritéria. Ponuková cena musí byt' spracovaná formou ocenenia zadania,
ktorý tvorí prílohu c. 1 k tejto vyzve, pričom v cene nájmu musia byt' zahrnuté
všetky náklady uchádzača súvisiace s realizáciou predmetu zákazky, t. j. cena
prenájmu zariadení, inštalácia a deinštalácia zariadení, pravidelný servis
zariadení a služby hotline). V ponukovej cene musia byt' obsiahnuté aj množstevné

zľavy, iné zľavy, colne a daňové poplatky, komplexne zabezpečenie služieb spojených
s dodávkou predmetu zmluvy a tiež všetky dane, cla, poplatky, platby vyberane v
rámci uplatňovania nesadzobných opatrení ustanovene osobitnými predpismi, ako aj
iné náklady súvisiace so dodaním predmetu zákazky.
c) Ak uchádzač je platiteľom DPH, uvedie celkovú cenu za predmet zákazky s DPH. DPH
bude účtovaná v aktuálnej sadzbe podľa všeobecne záväzných právnych predpisov,
platných v čase zdaniteľného plnenia.
d) Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie navrhovanú cenu celkom a na skutočnosť',
že nie je platiteľom DPH upozorni. V prípade, ak sa uchádzač počas plnenia predmetu
zákazky stane platiteľom DPH, tato skutočnosť' nie je dôvodom na zmenu dohodnutej
ceny za predmet zmluvy a cena sa nezvyšuje o príslušnú sadzbu DPH.

11. Ponuka:
V ponuke predložte nasledujúce doklady a dokumenty:
1. Identifikačné údaje uchádzača s uvedením kontaktnej osoby uchádzača ( e – mailová
adresa, číslo telefónu), na ktorú sa môže verejný obstarávateľ obrátiť v prípade potreby
získať vysvetlenie k obsahu predloženej ponuky,
2. Kópia dokladu o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo
poskytovať službu (kópia výpisu z obchodného registra, resp. výpisu zo živnostenského
registra), ktorá zodpovedá predmetu zákazky – scan,
3. Cenová ponuka – návrh uchádzača na plnenie kritérií v rozsahu a štruktúre podľa Prílohy
č.1, ktorý bude podpísaný uchádzačom, jeho štatutárnym orgánom alebo iným zástupcom
uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača v záväzkových vzťahoch
v súlade s dokladom o oprávnení podnikať – scan,
4. Vyhlásenie uchádzača – Príloha č.2 – scan,
5. Návrh technického riešenia ionizácie vybraných priestorov DPOH,
6. Návrh zmluvy,
7. Podľa § 34 ods.1 písm. a) ZVO: Uchádzač predloží zoznam služieb, poskytnutých za
predchádzajúcich pat' rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien,
miest a lehôt dodania, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ' alebo obstarávateľ' podľa
ZVO, dokladom je referencia,
Minimálna úroveň: Uchádzač predloží min. 1 referenciu na zákazku na poskytnutie
služieb rovnakej alebo podobnej povahy ako je predmet zákazky.

12. Miesto a lehota na predkladanie ponuky:
Cenovú ponuku požadujeme zaslať na e – mailovú adresu verejného obstarávateľa
h.kolozvary@bkis.sk v lehote na predkladanie ponúk, ktorá uplynie dňa 5.11.2021 o 12:00
hod.

13. Vyhodnocovanie ponúk:
1. Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia celková cena v eur s DPH za celý
predmet zákazky. Najvýhodnejšia ponuka u tohto kritéria bude ponuka s najnižšou

celkovou cenou za predmet zákazky, vyjadrená v eur. Maximálny počet bodov (100) sa
pridelí ponuke uchádzača s najnižšou navrhovanou celkovou cenou za predmet zákazky
a pri ostatných ponukách sa počet bodov určí úmerou, t. j. počet bodov sa vyjadrí ako
podiel najnižšej navrhovanej celkovej ceny za predmet zákazky a príslušnej
vyhodnocovanej ponuky celkovej ceny za predmet zákazky, ktorá sa vynásobí
maximálnym počtom bodov (100) pre dané kritérium.
2. Cenová ponuka s najnižšou cenou v EUR vrátane DPH bude vyhodnotená ako úspešná.
3. Návrh ceny za celý predmet zákazky musí obsahovať všetky náklady uchádzača spojené
s plnením predmetu zákazky.

14. Oznámenie výsledku:
Verejný obstarávateľ písomne oznámi (el. poštou) vyhodnotenie verejného obstarávania
všetkým uchádzačom. V prípade úspešnosti Vašej ponuky Vám bude zaslané oznámenie, že
Vašu ponuku prijímame. Zmluva sa uzatvorí v zmysle interných predpisov verejného
obstarávateľa.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky a ukončiť tento
proces bez zadania zákazky.

15. Podmienky financovania a ďalšie podmienky:
1. Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtových prostriedkov BKIS bez poskytnutia
preddavku, so splatnosťou faktúry 30 dní.
2. Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač
bez akéhokoľvek finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi.
3. 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 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.
4. Každý uchádzač môže predložiť len jednu ponuku, buď samostatne sám za seba alebo
ako splnomocnený člen skupiny za členov skupiny.
V Bratislave dňa
…………………….................
Ing. Mário M i h a l o v i č
zástupca riaditeľky BKIS

Príloha č. 1 Výzvy na predkladanie ponúk
Návrh na plnenie kritérií
Tento dokument je pre uchádzača záväzný. Podaním ponuky uchádzač neodvolateľne
vyhlasuje a súhlasí, že ak sa stane úspešným, návrh na plnenie kritérií bude spolu s jeho
identifikačnými údajmi súčasťou objednávky.
1. Identifikačné údaje uchádzača:
Obchodné meno:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
2. Návrh na plnenie kritérií:
Kritérium

Počet
zariadení

Mesačný
nájom za
jedno
zariadenie*

Mesačný nájom
celkom v eur bez
DPH**

Mesačný nájom
celkom v eur s
DPH**

* V cene nájmu musia byt' zahrnuté všetky náklady uchádzača súvisiace s realizáciou predmetu zákazky, t.
j. prenájom zariadení, inštalácia a deinštalácia zariadení, pravidelný servis zariadení a služby hotline).

**Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie pre sadzbu DPH slovné spojenie „Neaplikuje sa“.
Ak uchádzač nie je platcom DPH, týmto vyhlasuje, že berie na vedomie, že ak sa neskôr stane platcom DPH, nie
je oprávnený fakturovať k ponúknutej cene DPH, pretože skutočnosť, že sa stal platcom DPH nie je dôvodom na
zmenu ponuky, či zmluvy a ním pôvodne ponúknutá cena sa považuje za cenu vrátane DPH.

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

.............................................................
Meno a priezvisko osoby
oprávnenej konať za uchádzača

Príloha č. 2 Výzvy na predkladanie ponúk

Identifikačné údaje uchádzača:
Obchodné meno:
Sídlo:
Zastúpený:
Kontaktná osoba:
Kontaktné údaje:

Ako uchádzač vyhlasujem, že v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou s názvom
„Ionizácia vybraných priestorov Divadla P.O. Hviezdoslava“ sú v mnou navrhovaných
cenách v súlade s Výzvou na predkladanie ponúk sú zahrnuté všetky moje náklady spojené
s dodaním predmetu zákazky..
Zároveň čestne vyhlasujem, že nemám uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní
potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte svojho sídla, miesta
podnikania alebo obvyklého pobytu.
V ..............................., dňa ...............................

..............................................................
Meno a priezvisko osoby oprávnenej konať za uchádzača

