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   V Bratislave  29.11.2016 

                                                                                               HOMJ/11313/2016 

 

 

 

 

 

 

Vec 

Zadanie zákazky ,,Vypracovanie štúdie realizovateľnosti – nový objekt MŠ Teplická,, 

zákazka 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. 

Mestská časť Bratislava – Nové Mesto ako verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. b) Zákona č. 

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

predpisov predkladá zákazku s nízkou hodnotou Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov výzvu na predloženie cenovej ponuky 

 

 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa: 

Názov: Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 

Sídlo:                           Junácka 1, 832 91 Bratislava 

IČO:                             00 603 317 

DIČ:                             2020887385 

Zastúpený:                   Mgr. Rudolf Kusý – starosta 

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s. 

Číslo účtu:                   1800347007/5600 

Kontaktná osoba:          Ing. arch. Jánošíková  02/49 253 379 

 

 

 

2. Typ zmluvy:             Zákazka na poskytnutie služby  
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3. Opis  predmetu zákazky:  

 Predmetom zákazky je vypracovanie štúdie realizovateľnosti na novú budovu  materskej školy v areáli  

 jestvujúcej škôlky na Teplickej ul. č. 5, kat. ú. Nové Mesto, parc. č. 12142/250.  

 Štúdia bude slúžiť ako podklad pre zhotovenie projektovej dokumentácie a preverenie zámeru    

 investora zrealizovať stavbu z finančného a technického hľadiska. V budove škôlky je potrebné  

 vybudovať 4 triedy pre 25 detí, k tomu príslušné množstvo ostatných priestorov:, šatne, toalety pre  

 deti, zázemie pre učiteľov a vedenie škôlky, jedáleň a prípravovňu dovezenej stravy, parkoviská,  

 areálové vybavenie. Predpokladaný počet personálu je 12 osôb. Budovu je možné postaviť ako  

 dvoj podlažnú.   

 Predpokladaný náklad na realizáciu stavby by mal predstavovať 650 000 Eur. Súčasťou štúdie budú  

 stavebno – technické úpravy areálu materskej školy vrátane detských ihrísk, športových zariadení pre  

 deti a oplotenia. Štúdia je zameraná na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl, je v súlade   

 so štátnym vzdelávacím programom. Budova je kategorizovaná podľa vyhlášky MDVRR SR č.  

 364/2012, ktorou sa vykonáva zákon č.555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene  

 a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov – budovy škôl a školských zariadení.  

 V štúdií bude zohľadnený zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní /školský zákon/. Materská 

 škôlka bude zaradená do siete škôl predškolských zariadení v súlade so zákonom č. 596/2003 Z. z.  

 o štátnej správe v školstve a školskej samospráve, v súlade s vyhláškou MŽP SR č. 532/2002 Z. z.,  

 v súlade s vyhláškou Ministerstva Zdravotníctva SR č. 527/2007 Z. z.  

  

 Opis rozsahu štúdie: 

 Sprievodná správa bude obsahovať: 

• Štúdia obsahuje stručnú informáciu o cieľoch projektu, aktivitách, cieľovej skupine 

• Majetkové vzťahy 

• Stav záujmového územia 

• Širšie vzťahy 

• Opis okolitých budov a infraštruktúry, podzemných vedení a prípojok, prístupových 

komunikácii 

• Návrh: textová časť 

- popis objektu a dispozičného riešenia 

- prevádzkové riešenie: deti, personál, stravovanie, upratovanie... 

- konštrukčné riešenie: výška stropov, schodiská priečky, stropy, podlahy, výplne 

otvorov, prevažujúce materiály, popis predpokladaného zakladania 

- prípojky pre budovu a ich body napojenia – vodovod, kanalizácia, NN prípojka, plyn, 

vykurovanie 

- doprava: peší, statická doprava, zásobovanie 

- iné obmedzenia, vyvolané investície 

- demolácie 
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- opatrenia súvisiace z výstavbou nového objektu /napr.: úpravy okolitých budov/ 

- vonkajšie práce: súčasťou štúdie budú stavebno – technické úpravy areálu materskej 

školy vrátane detských ihrísk, športových zariadení pre deti 

- výkresové prílohy – pôdorysy M 1 : 100 s výškovým osadením, výkres riešenia areálu, 

dopravné riešenie 

- priestorovo – hmotové zobrazenie 

- odhad objemu materiálov – výkaz výmer kubatúr a rozpočet na stavbu /s ohľadom na 

objem budovy, predpokladané búracie práce, úpravy areálu a pripojenie objektu na 

inžinierske siete a iné okolnosti ovplyvňujúce náklady na stavbu/ 

- protipožiarny návrh riešenia stavby /najme v súvislosti s okolitou zástavbou/ 

- dĺžka výstavby a harmonogram obmedzení súvisiacich s výstavbou pre prevádzku 

priľahlej budovy MŠ 

         Spolupráca pri tvorbe štúdie je plne zahrnutá v cene štúdie a finálna verzia bude potvrdená  

         písomne projektantovi. 

         Projekt bude odovzdaný v 3 tlačených verziách a digitálnej forme /word, excel, pdf, dwg/   

         ► Vzhľadom na predmet zákazky doporučujeme  obhliadku ◄ 

         ►  Súčasťou výzvy je  príloha, ktorú si prosím stiahnite cez link ◄ 

 
             http://www.uschovna.cz/sk/zasilka/LGK3BYPATND98PVA-YLV/   
 

 

4.     Predpokladané náklady na službu bez DPH: 2 666,66 €       

 

 5.     Miesto a lehota na predkladanie ponúk  

5.1.    Ponuku predkladajte mailom: vo.homolova@banm.sk 

Ako predmet správy treba uviesť ,,MŠ Teplická – nový objekt,,  

          Termín obhliadky: po telefonickom dohovore 

          Kontaktná osoba: Ing. arch. Jánošiková  / 02/49 253 379, 0904 523 380 / 

5.2.     Lehota na predloženie ponuky: 09.12.2016  do 10:00 hod         

5.3      Platnosť ponuky: ponuky zostávajú platné počas lehoty viazanosti ponúk do 15.01.2017 

                                    

6. Obchodné podmienky: 

         V zmysle § 340b ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) je subjekt verejného   

         práva (dlžník) podľa § 261 ods. 3 a 5 povinný splniť peňažný záväzok z dodania tovaru alebo         

         poskytnutia služby v lehote splatnosti 30 dní odo dňa doručenia dokladu alebo 30 dní odo dňa  

         poskytnutia riadneho plnenia veriteľom, podľa toho, ktorý z týchto dní nastal neskôr. 

 

7. Miesto a lehota  plnenia: 

         Miesto plnenia  zákazky:  MĆ Bratislava – Nové Mesto, areál MŠ na Teplickej ul. 5  
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Lehota plnenia: na základe objednávky /maximálna lehota plnenia do 22.12.2016/                      

                    

8. Cena a spôsob určenia ceny: 

         cena  za predmet zákazky musí zahŕňať všetky náklady spojené s predmetom zákazky  ako  

         celku a za jednotlivé položky: 

          

   Ak uchádzač je platcom DPH, cenu  stanoví v štruktúre: 

• celková cena bez DPH 

• sadzba a výška DPH 

• celková cena s DPH 

      

  Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie celkovú cenu a upozornenie, že nie je    

  platcom DPH                     

 

9. Uchádzač v rámci svojej ponuky predloží: 

         opis predmetu zákazky s uvedením opisu postupu; 

   fotokópiu aktuálneho dokladu o oprávnení podnikať v predmete zákazky 

 

10. Hodnotenie ponúk:  

Jediným kritériom na posúdenie predmetu zákazky je najnižšia cena. Víťazom sa stane 

uchádzač, ktorého cena  je najnižšia zo všetkých predložených ponúk zadávanej zákazky. 

 

11. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neuzatvoriť s úspešným uchádzačom zmluvu na 

dodanie tovaru, resp. poskytnutie služby alebo zhotovenie diela v prípade, ak nastanú okolnosti, 

ktoré v čase uverejnenia výzvy nemohol predpokladať.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Dáša Effenbergerová, v. r. 

Útvar štrukturálnych fondov a verejného obstarávania 

  


