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   V Bratislave  21.04.2017 

                                                                                                    LAAM 5193/2017 

 

 

 

 

Vec 

Zadanie zákazky „Rekonštrukcia plynovej prípojky a vnútorných rozvodov plynu pre 

Materskú škôlku Šuňavcová 13, Bratislava“, 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 

predkladá 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. Pavol Sulík    02/49 253 374,  

pavol.sulik@banm.sk 

 

2. Typ zmluvy:  práca, služba 
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3. Opis  predmetu zákazky:  

Predmetom zákazky je „Rekonštrukcia plynovej prípojky a vnútorných rozvodov plynu v budove  MŠ 

Šuňavcová 13.  

Rekonštrukcia plynovej prípojky vnútorných rozvodov plynu v budove  MŠ ul. Šuňavcová 13, sa bude 

realizovať  podľa:  

• projektovej dokumentácie, ktorú odovzdá objednávateľ úspešnému  zhotoviteľovi v lehote do 

3 dni od podpísania Zmluvy o dielo (príloha č.1)  

• predloženého rozpočtu zhotoviteľa,  

• oznámenia k ohláseniu stavebných úprav č. OS-804/2016-SUC zo dňa 18.07.2016, ktorú 

odovzdá objednávateľ úspešnému  zhotoviteľovi v lehote do 3 dni od podpísania Zmluvy 

o dielo (príloha č.1)  

•  vyjadrenia SPP Distribúcia k projektovej dokumentácii č. TDba/2239/2016/JPe zo dňa 

23.062016, ktorú odovzdá objednávateľ úspešnému  zhotoviteľovi v lehote do 3 dni od 

podpísania Zmluvy o dielo (príloha č.1)  

• odborného stanoviska TUV SUD Slovakia s.r.o. č. 1379/20/16/GT/OS/R zo dňa 23.06.2016, 

ktorú odovzdá objednávateľ úspešnému  zhotoviteľovi v lehote do 3 dni od podpísania Zmluvy 

o dielo (príloha č.1)  

• a v súlade so zmluvou o dielo (prílohu č. 1) 

Povinnosťou zhotoviteľa je:  

• dodržanie zmluvných podmienok v Zmluve o dielo. Odovzdať dielo bez vád a nedorobkov, aby 

po dokončení bolo možné uviesť zariadenie do prevádzky. Odovzdané dielo bude overené 

úspešným vykonaním skúšok a o prevzatí objednávateľom sa spíše zápis o odovzdaní 

/prevzatí. 

 

 Súčasťou cenovej ponuky musí byť aj: 

• zabezpečenie všetkých potrebných dokladov, ako sú napríklad geodetické zameranie plynovej 

prípojky, revízne správy, skúšky, certifikáty atď. 

• prípadné stanoviská a súhlasy SPP, technickej inšpekcie a pod., aby po dokončení bolo možné 

uviesť zariadenie do bezchybnej prevádzky, 

• časový plán (harmonogram), do 5 dní od účinnosti  zmluvy o dielo, 

• všetky priame náklady spojené s realizáciou diela (príloha č. 9 až 12), aj všetky iné prípadné 

náklady súvisiace s realizáciou diela za plnej prevádzky MŠ. 

Pri príprave súťažnej ponuky je potrebné počítať s plnou prevádzkou materskej školy, čo 

musí byť v plnej miere zohľadnené v cenovej ponuke aj v časovom pláne.  

Nakoľko sa práce budú vykonávať v areáli materskej školy, je pred vypracovaním ponuky nutná  

obhliadka. Termín obhliadky je stanovený na: 26.04.2017 o 15.00 hod a 27.04.2017 

o 10.00 hod. v areály MŠ Šuňavcová 13. 
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4.     Predpokladané náklady bez DPH: 13.300,- €      

 

 5.     Miesto a lehota na predkladanie ponúk  

5.1.    Ponuku predkladajte mailom: marta.lalikova@banm.sk 

Ako predmet správy treba uviesť ,, rekonštrukcia plynovej prípojky,,  

5.2.     Lehota na predloženie ponuky: do 09.05.2017 ,10:00 hod         

5.3      Platnosť ponuky: ponuky zostávajú platné počas lehoty viazanosti ponúk do 31.10.2017 

                                      

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: Junácka 1, Bratislava 

Lehota plnenia: do 24 hodín od doručenia objednávky                      

                    

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: 

          

   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. 
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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.  

 

Prílohy:  

Zmluva o dielo č.1 

Technická správa č. 2 

NP č. 3 

Meranie plynu č. 4 

Schéma plynu č. 5 

Schéma plynu č. 6 

Schéma plynu č. 7 

Katast. mapa č. 8 

Rozpočet č. 9 

Krycí list rozpočtu č.10 

Rekapitulácia č. 11 

Rekapitulácia HSV č. 12 

 

                                                                                                        v.r. 

JUDr. Jaroslav Matovič 

Útvar štrukturálnych fondov a verejného obstarávania 

 


