
VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK NA URČENIE PHZ 

(ďalej len ako „výzva“)  

 

zákazka na poskytnutie služby  

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

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p.  

(ďalej len ako „ZVO“)  
 

  

 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:  

Názov: SPRÁVA MESTSKÉHO MAJETKU, s.r.o 

Sídlo: Námestie slobody 10 , 909 01  Skalica 

IČO: 34 140 590  

V zastúpení: Mgr. Veronika Hanzalíková, konateľka, 

          Ing. Anna Ozábalová, konateľka 

Kontaktná osoba vo veciach zákazky: Mgr. Veronika Hanzalíková, PhD 

Telefón: 034 6903 211 

Email: smm@smmskalica.sk 

sekretariat@smmskalica.sk 

 

 

2. Predmet zákazky: 

2.1. Názov zákazky: „Prevádzkovanie  vodnej záchrannej služby“ 

Kód CPV: 851 00000-0 

                                   

2.2. Druh zákazky: poskytnutie preventívnej záchrannej činnosti 

2.3. Spôsob vzniku záväzku: Zmluva o poskytnutí služby 

Zmluva nadobudne účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnení na webovom sídle 

verejného obstarávateľa. 

 

3.    Miesto a termín dodania predmetu zákazky:  

3.1. Miesto dodania predmetu zákazky: Prírodné kúpalisko v prímestskej  rekreačnej oblasti 

Zlatnícka dolina  

3.2. Termín dodania predmetu zákazky ( poskytnutia služby ) :  

Prevádzková doba: denne od 10.00 hod do 20.00 hod, v termíne od 1. 7. 2020 do 31. 8. 2020. 

Príprava priestorov  kúpaliska sa vykoná prevádzkovateľ 1 hod pred otvorením kúpaliska  a 1 

hod po skončení prevádzkovej doby kúpaliska. 

Prípravné práce priestorov zahŕňajú čistiace a dezinfekčné práce v bazénových častiach 

( gumené dno, boky bazéna, sprchy, brodiská )  

 

3.3. Spôsob dodania predmetu zákazky: osobne 

 

4. Opis predmetu zákazky a jeho rozsah:  

4.1. Predmetom zákazky je:  

Poskytnutie služby vodnej záchrannej služby vykonanej na prírodnom kúpalisku 

v Rekreačnej oblasti Zlatnícka dolina v Skalici.  

Predpokladaná doba prevádzky kúpaliska: od 1. 7. 2020 do 31. 8. 2020. 

Prevádzková doba:  7 dní v týždni, od 10.00 hod do 20.00 hod. 



Príprava priestorov sa vykonáva 2 hod vopred a 1 hod po skončení prevádzkovej doby. 

Kapacita kúpaliska je max 2.000 návštevníkov. 

Situačné riešenie kúpaliska: 

1 x plavecký bazén cca 35 x 35 m so skokanským mostíkom 

1 x bazén pre neplavcov cca 15 x 20 m s dvoma krátkymi toboganmi 

1 x detský bazén cca 12 x 20 m 

Technologicky sú bazény osadené samostatnými filtračnými stanicami s dostatočnou 

filtračnou kapacitou. 

Predpokladaný počet kvalifikovaného personálu ( plavčíkov ): 3 až 4 podľa obsadenosti 

kúpaliska. 

V prípade dažďa alebo nepriaznivého počasia si prevádzkovateľ, verejný obstarávateľ, 

vyhradzuje právo poskytovanú službu nevyužívať. 

Vzhľadom na ustanovenie § 21 zákona je pre kvalifikované vypracovanie cenovej ponuky 

potrebná obhliadka, na ktorú si uchádzať môže dohodnúť termín. 

Kontaktná osoba: p. Miroslav Zelenka, správca kúpaliska v RO Zlatnícka dolina, mobil: 0918 

322 564. 

 

Dodávateľ sa zaväzuje, že cena za predmet tejto zákazky je konečná.  

Ponuku je potrebné  uviesť v hodinovej sadzbe s DPH  na 1 prevádzkovú hodinu a 1 

pracovníka a pracovný deň.  

Na sobotu, nedeľu a sviatok je potrebné uviesť výšku príplatku samostatne. 

Pri kalkulácii sa uvažuje s maximálnym počtom prevádzkových dní 62, denných pracovných 

hodín 12, sobotných dní 8 a nedeľných dní a sviatkov 10. 

 

V cene za poskytnutie služby sú zahrnuté všetky náklady na predmet obstarávania, vrátane 

dopravy plavčíkov. 

 

4.2. Predmet zákazky požaduje verejný obstarávateľ oceniť v súlade s Prílohou č. 1 – Zmluva 

o poskytnutí služby 

 

Obstarávateľ na základe predložených cenových ponúk určí predpokladanú hodnotu 

zákazky (PHZ).  

Ak PHZ nepresiahne 30.000,- € bez DPH budú predložené ponuky posudzované zároveň 

aj ako súťažné.  

PHZ bude určená na základe najnižšej predloženej cenovej ponuky. 

 

4.3. Dodávateľ je povinný zabezpečiť predmet zákazky vlastnými kapacitami, predmet zákazky 

nemôže byť zabezpečený subdodávateľsky.  

 

5. Variantné riešenie: neumožňuje sa.  

 

6. Predkladanie cenových ponúk:  
Ponuky je potrebné doručiť prostredníctvom mailu, poštovej služby, kuriérom alebo doručiť 

osobne na adresu uvedenú v bode 1 tejto výzvy, v termíne do 26.06.2020, 13:00 hod.  

Pri doručení je rozhodujúci termín doručenia verejnému obstarávateľovi. 



Obal ponuky musí byť uzatvorený a neprehľadný. Na obale (obálke) je potrebné uviesť:  

 

1. Identifikačné údaje uchádzača (obchodné meno, sídlo/adresa, IČO).  

2. Uviesť heslo: „NEOTVÁRAŤ“.  

3. Názov predmetu obstarávania „Prevádzkovanie  vodnej záchrannej služby“  

4. Názov obstarávateľa:  

SPRÁVA MESTSKÉHO MAJETKU, s,r,o, Námestie slobody 10, 909 01  Skalica 

Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku a v mene EURO.  

 

7. Lehota viazanosti ponúk: 31.08.2020    

8. Podmienky financovania predmetu zákazky:  

8.1 Predmet zákazky bude financovaný z prevádzkových finančných prostriedkov verejného 

obstarávateľa.  

8.2 Zálohy ani preddavky nebudú poskytované.  

 

9. Podmienky účasti uchádzačov:  

9.1 Uchádzač musí spĺňať: 

 

a/ podmienku účasti týkajúcu sa osobného postavenia uvedenú v § 32 ods. 1 písm. e/ zákona č. 

343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov – je oprávnený poskytovať služby (podnikať), ktoré zodpovedajú 

predmetu zákazky   a 

 

b/ podmienku účasti týkajúcu sa osobného postavenia uvedenú v § 32 ods. 1 písm. f/ zákona č. 

343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov – nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený 

konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo štáte sídla, miesta podnikania alebo 

obvyklého pobytu.  

 

Uchádzač, u ktorého existuje dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a/ - f/ zákona č. 

343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov bude z prieskumu trhu vylúčený. 

 

9.2 Uchádzač predloží: 

- doklad o oprávnení podnikať na daný predmet  (overená kópia), 

- čestné vyhlásenie uchádzača (Príloha č. 2 tejto výzvy), 

 

10. Kritérium na hodnotenie cenových ponúk:  

10.1 Najnižšia cena s DPH (konečná cena) za celý predmet zákazky. 

 

11. Obsah ponuky:  

11.1 Ponuka musí obsahovať:  

- Cena predmetu zákazky v súlade s prílohou č. 1 tejto výzvy  (Zmluvy o poskytnutí služby - 

návrh ) podpísané štatutárnym zástupcom uchádzača a opatrené pečiatkou uchádzača, 

- Doklady v zmysle bodu 9.2 tejto výzvy, 

 

12. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:  

12.1 Po vyhodnotení cenových ponúk budú uchádzači písomne alebo mailom oboznámení s 

výsledkom vyhodnotenia.  

12.2 S úspešným uchádzačom bude uzavretá Zmluva o poskytnutí služby. 



12.3 Ak úspešný uchádzač z akéhokoľvek dôvodu nebude súhlasiť a neuzavrie zmluvu s 

verejným obstarávateľom, verejný obstarávateľ môže uzavrieť zmluvu s ďalším uchádzačom 

v poradí. 

12.4 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku z predložených ponúk 

v prípade, že predložené ponuky nebudú výhodné pre verejného obstarávateľa alebo budú v 

rozpore s finančnými možnosťami verejného obstarávateľa. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje 

právo vyhlásenú súťaž zrušiť, keď sa podstatne zmenia okolnosti za ktorých bola súťaž 

vyhlásená a nebolo ich možno predvídať. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani 

jednu z predložených súťažných ponúk, ak budú neregulárne alebo inak neprijateľné. 

 

12.5 Všetky výdavky spojené s prípravou a predložením cenovej ponuky znáša výhradne 

uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi.  

 

 

  

 

V Skalici, 19.06.2020 

  

 

Mgr. Veronika Hanzalíková, PhD 

                                                                           konateľka spoločnosti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Prílohy:  

 

Príloha č. 1: Zmluva o dielo – návrh na plnenie kritérií 

Príloha č. 2: Čestné vyhlásenie uchádzača 


