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V Bratislave dňa 25. mája 2021 
Č. spisu: 3514/200/2021 
 
 

Výzva na predkladanie ponúk v rámci zadávania zákazky s nízkou hodnotou 
(ďalej len „Výzva“) 

 
 
Štátny podnik Hydromeliorácie, š.p. ako verejný obstarávateľ si Vás v rámci zadávania 
zákazky s nízkou hodnotou 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“), 
dovoľuje vyzvať na predloženie ponuky. 
 
1 Informácie o verejnom obstarávateľovi 

 
1.1 Identifikácia verejného obstarávateľa 

Názov: Hydromeliorácie, štátny podnik 
Sídlo: Vrakunská 29, 825 63 Bratislava 
IČO: 35 860 839 
IČ DPH: SK2021730073 
Kontaktná osoba: Magdaléna Pálková 
Mobil: +421 905 299 418 
Hlavná adresa (URL): www.hydromelioracie.sk 
Adresa na ktorej je dostupná táto Výzva: www.hydromelioracie.sk 
 

2 Komunikácia a výmena informácií medzi verejným obstarávateľom a 
záujemcami/uchádzačmi 
 

2.1 Komunikácia a výmena informácií medzi verejným obstarávateľom a hospodárskymi 
subjektmi, resp. záujemcami/uchádzačmi sa uskutočňuje v slovenskom jazyku písomne – 
prostredníctvom e-mailu na adresu poverenej osoby verejného obstarávateľa:  

 
3 Predmet zákazky 
 
3.1 Názov predmetu zákazky: „Odstránenie betónového plotu cca 96 bm vrátane odvozu 

na skládku“ 
3.2  Číselný kód pre hlavný predmet a doplňujúce predmety zákazky z Hlavného slovníka, 

prípadne alfanumerický kód z Doplnkového slovníka Spoločného slovníka obstarávania 
(CPV): 
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45000000-7 Stavebné práce 
34928200-0 Ploty 
45111200-0 Úpravy staveniska a vyčisťovacie práce 
60000000-8 Dopravné služby   

 
4 Opis predmetu zákazky: 

Predmetom zákazky je kompletné odstránenie betónového plotu v prevádzkovom areáli 
v Moste pri Bratislave, medzi pozemkami č. 639/14 a 643 o celkovej dĺžke 96 bm a výške 
1,80 m, s následnou likvidáciou, vyčistením priestoru od betónovej sutiny po demolácii 
a s jej odvozom na skládku stavebného odpadu pri dodržaní zásad zákona o stavebných 
odpadoch.    

5       Požadované množstvo/rozsah: 
Verejný obstarávateľ odporúča uchádzačom vykonať obhliadku miesta realizácie 
predmetu zákazky v prevádzkovom objekte Most pri Bratislave, Hydromeliorácie, štátny 
podnik, Bratislavská cesta, 900 46 Most pri Bratislave, aby si sami overili potrebný 
rozsah činností  a získali potrebné informácie nevyhnutné na prípravu a spracovanie 
ponuky tak, aby ponuka bola kvalifikovaná a zohľadňovala celý objem potrebných 
činností na realizáciu predmetu zákazky.    
Záujemcovia, ktorí prejavia záujem o vykonanie obhliadky miesta realizácie predmetu 
zákazky, si dohodnú vopred dátum a čas obhliadky na kontakte: Daniela Krišťáková, tel. 
číslo +421 903 997 900, e-mail: kristakova@hmsp.sk.  

 
6 Miesto dodania zákazky: 
         Prevádzkový objekt Most pri Bratislave, Hydromeliorácie, š.p., Bratislavská cesta, 900 46      
         Most pri Bratislave. 
 
7 Rozdelenie predmetu zákazky na časti 
 Predmet zákazky nie je rozdelený na časti. Záujemca musí predložiť ponuku na celý 

predmet zákazky. 
 
8 Typ zmluvného vzťahu a lehota na dodanie predmetu zákazky: 
 S úspešným uchádzačom bude uzatvorená objednávka na daný predmet zákazky.  
 
9 Lehota viazanosti ponúk: 
    30.06.2021  

10     Podmienky financovania predmetu zákazky: 
Predmet zákazky bude financovaný z vlastných zdrojov verejného obstarávateľa formou 
bezhotovostného platobného styku. 
Zálohy ani preddavky nebudú verejným obstarávateľom poskytované. 
Poskytnutá služba bude hradená na základe predloženej faktúry po poskytnutí predmetu 
zákazky, pričom lehota splatnosti faktúry je 30 dní. 
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11     Podmienky účasti: 
          1)  postupovať v súlade so zákonom o stavebných odpadoch  
 
12     Obsah ponuky: 

Ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať: 
 
1) identifikačné údaje uchádzača, s uvedením kontaktnej osoby uchádzača (meno, e-

mailová adresa, telefónne číslo) na ktorú sa môže verejný obstarávateľ obrátiť 
v prípade potreby získať vysvetlenie k obsahu predloženej ponuky; 

2) cenový návrh v zmysle tejto Výzvy; 
 

13     Miesto a lehota na predkladanie ponuky: 
Ponuku žiadame predložiť elektronicky na e-mailovú adresu: 
magdalena.palkova@hmsp.sk  v rámci lehoty na predkladanie ponúk, ktorá uplynie dňa 
04.06.2021 o 12:00 hod.. 

 
 

14     Vyhodnotenie ponúk: 
Verejný obstarávateľ vyhodnotí predložené ponuky podľa nasledovného kritéria a na 
základe nasledovných pravidiel jeho uplatnenia: 
 
Kritérium na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena v EUR bez DPH. 
 
Vyhodnotenie ponúk vykonajú určení zamestnanci štátneho podniku Hydromeliorácie, 
š.p.. 

 
15     Pravidlá na uplatnenie kritéria: 

Za úspešnú bude označená ponuka s najnižšou predloženou celkovou cenou v EUR bez 
DPH. 

 
Na základe kritéria na vyhodnotenie ponúk bude identifikovaný úspešný uchádzač, 
ktorému verejný obstarávateľ oznámi písomne a to elektronicky e-mailom, že uspel 
a s ktorým môže verený obstarávateľ uzatvoriť objednávku. 
 
Neúspešným uchádzačom verejný obstarávateľ zašle informáciu písomne a to 
elektronicky  
e-mailom o výsledku vyhodnotenia ponúk s informáciou, že neuspeli a s uvedením 
dôvodu. 
 
Uchádzačom, ktorí predložia svoje ponuky, nevzniká žiadny nárok na úhradu nákladov, 
ktoré mu vznikli s prípravou a doručením ponuky. 
 
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo ukončiť tento proces bez zadania zákazky resp. 
uzatvorenia zmluvy. 
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                                                            Ing. Juraj Jurica  
                                                                    riaditeľ 

                                                              Hydromeliorácie, štátny podnik 
 


