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MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA - NOVÉ MESTO
MIESTNY ÚRAD BRATISLAVA - NOVÉ MESTO
Junácka č. 1, 832 91 Bratislava 3

V Bratislave 17.05.2017 LAAM

6496/2017

Zadanie zákazky: Rekonštrukcia šatní a sociálnych zariadení telocvične ZŠ Sibírska,

Bratislava. 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 obstarávate!' 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

2020887385

Mgr. Rudolf Kusý - starosta

Príma banka Slovensko, a.s.

1800347007/5600

Ing. arch. Bronislava Hostačná

2. Typ zmluvy: Zmluva o dielo, práca

3. Opis predmetu zákazky:

Predmetom zákazky je realizácia komplexnej rekonštrukcie šatní a sociálnych zariadení pri telocvični

základnej školy, vrátane rozvodov vody, elektrického vedenia, vykurovacích telies v zmysle projektovej

dokumentácie, ktorá tvorí súčasť súťažných podkladov (príloha č.l). Rekonštrukcia priestorov

pozostáva z demontáže a montáže hygienických zariadení a sanity, nenosných priečok a dverných

konštrukcií. Ďalej zahrňuje odstránenie obkladov, náterov, dlažieb, podláh a realizáciu nových
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obkladov, dlažieb, nových omietok a SDK podhľadov. Pôvodné osvetlenie priestorov bude odstránené a

nahradené novým.

Rozsah prác podľa projektovej dokumentácie je určený nasledovne:

• búracie práce

• stavebné úpravy priestorov

• zdravotechnika

• vykurovanie

• elektroinštalácia NN

Do cenovej ponuky je potrebné zahrnúť všetky náklady spojené s realizáciou , napr: odvoz a likvidácia

vzniknutého odpadu, čistenie priestorov v priebehu ako aj po ukončení prác, ochrana priestorov a už

zabudovaných  materiálov  v  priestoroch  školy  pred  prachom a  znehodnotením  a  pod..  Pred  dodaním

obkladov a dlažieb a zariaďovacích predmetov (napr. batérie, umývadlá, WC) je potrebné ich výber

odsúhlasiť s objednávateľom.

Ak z projektovej dokumentácie vyplynú ďalšie náležitosti, ktoré však nie sú uvedené vo výkaze výmer,

ale dajú sa pritom určiť z projektovej dokumentácie, je potrebné ich taktiež zahrnúť do celkových

nákladov, nakoľko cena za dielo bude pevná a nemenná. Takto vzniknuté položky žiadame uviesť

samostatne, mimo predloženého výkazu výmer.

Celá rekonštrukcia je plánovaná v letných mesiacoch - počas školských prázdnin, v roku 2017.

Predmetom  súťaže  je  iba  časť SO-02  -  Rekonštrukcia  šatní  a  sociálnych  zariadení  v
telocvični.

Rozpočet stavby - zadanie, sa týka iba časti SO-02. Zateplenie hlavnej budovy SO-Ol nie je
predmetom súťaže.

Obhliadka je možná iba v pracovných dňoch a po telefonickom dohovore s Ing. arch.

Bronislavou Hostačnou, tel.: 02/49253379 minimálne 2 dni pred plánovanou obhliadkou.

4. Predpokladaná hodnota zákazky je 44.833,33 € bez DPH.

5. Miesto a lehota na predkladanie ponúk

5.1. Ponuku predkladajte mailom: marta.lalikova@banm.sk
Ako predmet správy treba uviesť ,, Rekonštrukcia šatní a sociálnych zariadení
telocvične ZŠ Sibírska,"
5.2. Lehota na predloženie ponuky: do 29.05.2017, 09:00 hod

5.3      Platnosť ponuky: 31.12.2017.

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.
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7. Miesto a lehota plnenia:

Miesto plnenia zákazky: stavba - Základná škola Sibírska 39, Bratislava Plnenie: v súlade zo

zmluvou o dielo, ktorá tvorí prílohu č. 2

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:

• 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.

Podpísanú: - zmluvu o dielo, rozpočet s výkazom výmer, výkaz výmer , rekapituláciu
rozpočtu, rekapituláciu objektov stavby.

10. Hodnotenie ponúk:

Jediným kritériom na posúdenie predmetu zákazky je najnižšia cena ako celková cena,

ktorá zahŕňa aj všetky náklady spojené s realizáciou zákazky. Víťazom sa stane

uchádzač, ktorého cena je najnižšia zo všetkých predložených ponúk zadávanej

zákazky.

11. Verejný obstarávate!' 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. Projektová dokumentácia : https://ulozto.cz/!p9iQ9SVPzFvK/odf-zs-sihirsk;wiP

2.  Zmluva o dielo

2. Výkaz výmer ZT
3. Rekapitulácia rozpočtu
4. Rekapitulácie objektov stavby
5. Rozpočet s výkazom výmer 4x

JUDr. Jaroslav Matovič

Oddelenie investícii a verejného obstarávania


