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Zadanie zákazky:  Rekonštrukcia schodov a chodníka pri VÚB, Rozvodná/Vlárska. 

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 

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. Zita Marušáková    02/49253603 

zita.marusakova@banm.sk 

 

2. Typ zmluvy:   objednávka, práca 

 

3. Opis  predmetu zákazky:  

Rekonštrukcia schodov a chodníka pri VÚB, Rozvodná/Vlárska.  Chodník medzi Vlárskou 

a Rozvodnou ulicou je navrhnutý ako komunikácia pre peších do max. sklonu 12%. Základným 

riešením situačne spája chodník na Vlárskej s Rozvodnou ulicou. Umožňuje na svojej trase pripojiť sa 

aj obyvateľom bytového domu.  

Chodník bude šírky 1,5m a bude medzi obrubníky (alt. oporného múra a obrubník) ukladaná zámková 

dlažba do zhutneného štrkového podkladu. Dolný pravouhlý roh bude skosený 45° uhlom 
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0,75/0,75 m. Oporný múr rovnobežný s Rozvodnou ulicou bude doplnený až po spodnú časť chodníka. 

Táto dolná časť bude dosypaná dovezenou zeminou. 

Navrhnuté oporné múry OM1 a OM 2 zabezpečujú nepoškodzovanie zámkovej dlažby svojím 

stabilizačným spodným ramenom. OM 3 a OM 4 pri nadvýšení a doplnení zábradlia poskytnú aj 

potrebnú bezpečnosť chodcom. OM 5 múr uvažujeme z bezpečnostných dôvodov nadvýšiť a opatriť 

zábradlím, bude stabilizovaný kolmým krídlom. Ďalšia statická stabilizácia tohto múru je uvažovaná 

ťahovým prepojením do OM 3 a OM 4. Nadstavované múry sú uvažované z betónu C25/30 

v monolitickom prevedení pod veľkoplošným debnením. 

V rámci rekonštrukcie pôvodnej „skratky“ je navrhnutý chodník, ktorý by smerovo aj sklonom 

vyhovoval aj pre mamičky s kočíkom. Súčasne poskytuje možnosť obyvateľom bytového domu na 

Vlárskej č.  odniesť svoje odpadky do domových kontajnerov na Rozvodnej ulici. Zabezpečí v hornej 

časti pripojenie bytového domu ku chodníku. V strednej časti (pri bytovom dome) bude trasa vedená 

nad 2 opornými múrmi ich nadvýšením.  

Obhliadka nie je potrebná.  

Platobné podmienky: Rekonštrukcia schodov sa vykoná na základe objednávky. 

Lehota plnenia:  do 30 dní jednorázovo vcelku po dokončení a odovzdaní práce, na základe 

vystavenej a doručenej faktúry.   Záručná doba zákazky ako celku  bude 36 mesiacov od odovzdania 

zákazky. 

 

4.     Predpokladané cena bez DPH: 16.667,00 €      

 

5.     Miesto a lehota na predkladanie ponúk  

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

Ako predmet správy treba uviesť ,, Rekonštrukcia schodov a chodníka“ 

5.2.     Lehota na predloženie ponuky: do 15.05.2017, 09:00 hod         

5.3      Platnosť ponuky: 30.07.2017           

                           

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: Miestny úrad Bratislava-Nové Mesto, Junácka 1, Bratislava.  

 

8. Cena a spôsob určenia ceny: 

         Odmena  za predmet zákazky musí zahŕňať všetky náklady spojené s predmetom zákazky,  ako  

         celku a za službu: 

         Ak uchádzač je platcom DPH, cenu  stanoví v štruktúre: 
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• 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. 

 

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: 

1)  SPRIEVODNÁ SPRÁVA + SPRACOVANIE DOKUMENTÁCIE 

2) TECHNICKÁ SPRÁVA + SITUÁCIA 

3) GEODETICKÉ ZAMERANIE – POLOHOPIS A VÝŠKOPIS 

4) KOMUNIKÁCIA 

− SPRÁVA 
− SITUÁCIA 
− PRIEČNE PROFILY 

5) STAVEBNÁ ČASŤ – BETÓNOVÉ KONŠTRUKCIE 

− SPRÁVA 
− OM 1 
− OM 2 
− OM 3 
− OM 4 
− OM 5 
− SCHODY DO KOTOLNE 
− ZÁBRADLIA 

6) ORGANIZÁCIA VÝSTAVBY – SPRÁVA 

7) VÝKAZ VÝMER 

 

 

            JUDr. Jaroslav Matovič, v. r. 

Oddelenie investícii a verejného obstarávania 

 


