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Výzva na predloženie cenovej ponuky na poskytnutie služieb 

Identifikačné údaje 

1 Verejný obstarávateľ mestská časť Bratislava-Dúbravka 

Adresa : Žatevná 2, 844 02 Bratislava 

2 Organizačná zložka Prednosta miestneho úradu 

3 Kontaktná osoba  

(meno, telefón, email) 

Ing. Rastislav Bagar ,+ 421 (2) 6920 2524, +421 907 779 964 

prednosta@dubravka.sk 

4 Kontaktná osoba pre VO 

(meno, telefón, email) 

Marek Havaš, +421 2 2102 5897 

klient@tenders.sk  

 

Predmet zákazky 

5 Názov zákazky ,,Zber a vyhodnotenie dát o statickej doprave v MČ 

Bratislava-Dúbravka“ 

6 Druh zákazky 

(tovary/služby/stavebné práce/ 

potraviny):  

Služby  

7 Spoločný slovník obstarávania 

(CPV): 

CPV – 71311200-3 Poradenské služby pre oblasť dopravných 

systémov 

8 Stručný opis predmetu zákazky Predmetom zákazky je: 

Zber a vyhodnotenie dát o statickej doprave v mestskej časti 
Bratislava-Dúbravka. 

9 Stanovenie predbežnej hodnoty 

zákazky – PHZ sa zlučuje s ostrou 

súťažou 

................EUR bez DPH ................EUR s DPH 

10 Výzva slúži na predloženie cenovej ponuky a vedie k uzatvoreniu obchodného vzťahu iba v prípade 

určenia úspešného uchádzača pri zákazke s nízkou hodnotou do 15 000,- EUR bez DPH. 

 

Výsledok zadania zákazky 

11 Zmluva, rámcová zmluva alebo 

objednávka 

Objednávka 

12 Požadované obchodné a platobné 

podmienky 

Splatnosť faktúry do 30 dní odo dňa vystavenia 

 

Vyhodnotenie ponúk 

13 Hodnota zákazky bude stanovená ako aritmetický priemer cien z predložených cenových ponúk. V 

prípade identifikovania zákazky ako zákazky s nízkou hodnotou do 15 000,- EUR bez DPH, bude 

zadávateľ prieskumu môcť určiť úspešného uchádzača, s ktorým uzatvorí obchodný vzťah, už pri 
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súhrnnom vyhodnotení cenových ponúk. Úspešná ponuka bude tá, ktorá bude mať najnižšiu cenu 

s DPH na predmet zákazky (Váha – 100 %). 

 

Podmienky účasti uchádzačov 

14 Verejný obstarávateľ požaduje 

predloženie týchto 

dokladov/dokumentov: 

1. kópia dokladu o oprávnení dodávať predmet 

obstarávania 

 

Predloženie ponuky 

15 Požadovaný spôsob určenia ceny 

v cenovej ponuke 

Celková cena v EUR s DPH  

16 Obsah ponuky 1. základné identifikačné údaje uchádzača 

2. doklady požadované verejným obstarávateľom 

(bod 14 tejto výzvy) 

3. návrh na plnenie kritérií (Príloha č.1) 

4. vyhlásenie uchádzača (Príloha č. 2) 

5. podrobný popis spôsobu realizácie predmetu 

zákazky 

17  Označenie ponuky Heslo súťaže: ,,Zber a vyhodnotenie dát o statickej 

doprave v MČ Bratislava-Dúbrava“ 

18 Miesto a spôsob doručenia ponuky Ponuka sa doručuje elektronicky na adresu uvedenú v 
bode 4 tejto výzvy.   

19 Lehota na predkladanie ponúk (deň 

a hodina) 

Lehota na otvárania ponúk 

(deň a hodina) 

23.01.2020 do 12:00 hod.  

 

23.01.2020 o 12:30 hod./ neverejné otváranie ponúk 

20 Lehota viazanosti ponuky (dátum) 31.03.2020 

21 Všetky výdavky spojené s prípravou, predložením dokladov a predložením cenovej ponuky znáša 

výhradne uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi. 

 

Miesto a termín uskutočnenia dodávky služby 

22 Miesto dodania služby Mestská časť Bratislava - Dúbravka 

23 Termín realizácie Do 4 týždňov od zadania riadnej objednávky 

 

Doplňujúce informácie 

24 V prípade potreby verejný obstarávateľ môže vysvetliť a ak to bude nevyhnutné aj doplniť  

informácie uvedené v zadávaní zákazky.  
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25 Ponuky predložené po lehote na predkladanie ponúk nebudú zahrnuté do vyhodnotenia. 

26 Všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote predkladania ponúk bude zaslané oznámenie 

o výsledku vyhodnotenia ponúk. 

27 V prípade, ak úspešný uchádzač odstúpi od svojej ponuky, verejný obstarávateľ opätovne vyhodnotí 

ponuky ostatných uchádzačov a môže osloviť uchádzača, ktorý skončil druhý alebo tretí v poradí. 

28 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ponuku aj v prípade, keď sa podstatne zmenia 

okolnosti, za ktorých sa výzva na predloženie cenovej ponuky vyhlásila, ak cenová ponuka uchádzača 

bude vyššia ako predpokladaná cena predmetu zákazky alebo ak všetky ponuky prekročia výšku 

finančných prostriedkov, ktoré má verejný obstarávateľ na tento účel vyčlenené. 

29 Úspešnou ponukou sa stane ponuka uchádzača, ktorého ponuka nebola vylúčená, a  ktorého ponuka 

bude cenovo najnižšia. 

30 Uchádzač predloží cenovú ponuku na celý predmet zákazky. 

31 Variantné riešenie sa nepripúšťa. 

32 Ponuky sa predkladajú v slovenskom alebo českom jazyku. 

33 Ponuky sa predkladajú v mene Euro. 

34 V tejto výzve na predkladanie ponúk a jej prílohách sú uvedené všetky podklady na predloženie 

cenovej ponuky. Ďalšie súťažné podklady sa preto neposkytujú. 

35 Cenové ponuky uchádzačov musia spĺňať všetky náležitosti uvedené v tejto výzve na predkladanie 

ponúk. 

 

Opis predmetu zákazky 

36 Predmetom zákazky je: 

Zber a vyhodnotenie dát o statickej doprave v mestskej časti Bratislava-Dúbravka.  

Získané dáta o zaparkovaných motorových vozidlách poskytnú informácie potrebné k prijatiu 

kvalifikovaných rozhodnutí pre vyberanie poplatkov za vyhradené parkovacie miesta, na výstavbu 

parkovísk a zavedenie plošnej parkovacej politiky. 

 

Počet meraní: 4 noci 

Merania musia prebiehať výlučne v noci v čase medzi 22,00 a 6,00 v bežných pracovných dňoch – 

pon/ut, ut/str, str/štvr, štvr/pia. Dni meraní nesmú byť ovplyvnené sviatkami, voľnými dňami, 

prípadne prázdninami. Merania budú prebiehať počas dvoch týždňov po sebe, v každom týždni po 

dve merania. Dátumy meraní musia byť vopred odsúhlasené obstarávateľom. 

Oblasť merania:  mestská časť Bratislava–Dúbravka (viď Príloha č. 3  - mapku kde zeleným vyznačená 

oblasť nebude podliehať meraniu) 

Požadovaná presnosť zberu dát po validácii: min. 98% 

 

Minimálny rozsah výstupných údajov: 

- Celkový počet zaparkovaných motorových vozidiel  

- Rozdelenie vozidiel na BA a mimo BA vozidlá 

- Mimo bratislavské vozidlá podľa okresov v SR 

- Rozdelenie vozidiel BA podľa mestských častí, resp. podľa obvodov 

- Pomer firemných vs. súkromných vozidiel 
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- Najexponovanejšie parkovacie plochy (heat mapy) 

- Počet jedinečných EČV počas meraní 

- Počet zahraničných EČV 

- Bratislavské EČV podľa druhu vozidla 

- Bratislavské EČV podľa ulíc rezidentov Dúbravky 

- Počet vozidiel parkujúcich celý deň, resp. viacej dní 

 

MČ Bratislava-Dúbravka zabezpečí dodanie resp. prístup k databázam nevyhnutným pre porovnanie 

získaných dát s databázou obyvateľov s trvalým pobytom v MČ Dúbravka a s databázou vlastníkov 

motorových vozidiel. 

 

Všetky výsledky požadujeme interpretovať do prehľadnej prezentácie, reportu, resp. heat máp. 

Prezentácia výsledkov vyhodnotenia dát a ich interpretácia bude dodaná obstarávateľovi v 

elektronickej ako aj v tlačenej forme (4x).  

 

Vlastníkom všetkým dát po ukončení zberu (fotografie a metadáta vozidiel s EČV, čas zberu, 

lokalizačné údaje, spracované výsledky, analýzy, reporty, prehľady, heat mapy a pod.) bude 

obstarávateľ. Víťazný uchádzač je povinný pri zbere, spracovaní, vyhodnotení a prezentovaní dát 

postupovať plne v súlade so Zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov. 

 

Zoznam príloh: 

1. Príloha č. 1 – Návrh na plnenie kritéria (tvorí samostatnú prílohu tejto výzvy) 

2. Príloha č. 2 – Vyhlásenie uchádzača (tvorí samostatnú prílohu tejto výzvy) 

3. Príloha č. 3 – Mapa zberu dát statickej dopravy MČ Bratislava-Dúbravka (tvorí samostatnú 

prílohu tejto výzvy) 

 

   

        

  Marek Havaš 
  Osoba zodpovedná za proces VO 


