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

           V Bratislave 07.06.2017

           LAAM 7199/2017

Vec

Zadanie zákazky ,, Dodávka a montáž kompletného systému elektromechanickej závory

s bezpečnostnými prvkami, s riadiacou jednotkou a príslušenstvom pri vstupe na parkovisko

pred budovou MÚ BANM, Junácka 1. Montáž brány vrátane mechanických komponentov

v areály administratívnej budovy ul. Hálková a kompletný systém pohonu pre ťažké brány

s príslušenstvom na vyhradené parkovisko pred budovou Konskej železnice, Krížna 1.“

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: Martin Ješko 02/49 253 327

2. Typ zmluvy: Zákazka na poskytnutie práce, Zmluva o dielo.
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3. Opis  predmetu zákazky:

Dodávka a montáž kompletného systému elektromechanickej závory s bezpečnostnými

prvkami, s riadiacou jednotkou a príslušenstvom pri vstupe na parkovisko pred budovou MÚ

BANM, Junácka 1. Montáž brány vrátane mechanických komponentov v areály

administratívnej budovy ul. Hálková a kompletný systém pohonu pre ťažké brány

s príslušenstvom na vyhradené parkovisko pred budovou Konskej železnice, Krížna 1.

Zabezpečenie obslužného režimu vstupu a výstupu autorizovaných motorových vozidiel v objektoch

Mestskej časti Bratislava – Nové Mesto:

1. vyhradené parkovisko pred administratívnou budovou MÚ na Junáckej ul. 1, Bratislava

2. služobný a zásobovací vstup administratívnej budovy MÚ na Junáckej ul.1, Bratislava – zadný vjazd

od nákupného centra,

3. areál administratívnej budovy, skladov a obslužných priestorov na Hálkovej ul. 11, Bratislava

4. vyhradené parkovisko pred historickou budovou Stanice 1. konskej železnice na Krížnej ul. 33,

Bratislava.

Špecifikácia zákazky pre jednotlivé  miesta plnenia:

1. vyhradené parkovisko pred administratívnou budovou MÚ na Junáckej ul. 1 – kompletný

systém elektromechanickej závory aj s bezpečnostnými prvkami, riadiacou jednotkou

a príslušenstvom, šírka ramena 5 m, 230V, motor 24V, rýchlosť zdvihu ramena max. 3 s, vstavaný

GSM prijímač s funkciou programovania min. 50 telefónnych čísiel. Súčasný komunikačný hlasový

systém musí ostať funkčný, tak isto aj prepojenie káblového ovládania zariadenia na pôvodnú

inštaláciu a ovládač v objekte vrátnice. Potrebná možnosť manuálneho otvorenia a aretácie

systému v pohotovostnej/otvorenej polohe a uloženie 1 ks indukčnej slučky do podkladu pred

výstup pre automatické otváranie odchádzajúcich vozidiel. Potrebná funkčnosť automatického

zatvárania. Predpokladaná frekvencia otváraní je cca 500/deň.

2. služobný a zásobovací vstup administratívnej budovy MÚ na Junáckej ul.1 – zadný

vjazd od nákupného centra -  kompletný systém elektromechanickej závory aj

s bezpečnostnými prvkami, riadiacou jednotkou a príslušenstvom, šírka ramena 5 m, 230V, motor

24V, rýchlosť zdvihu ramena max. 3 s, vstavaný GSM prijímač s funkciou programovania min. 20

telefónnych čísiel, solárna sada s fotovoltaickým panelom, batériou aj s rezervnou batériou,

oceľovým držiakom vysokým min. 2,5 m. Potrebná možnosť manuálneho otvorenia a aretácie

systému v pohotovostnej/otvorenej polohe a uloženie 1 ks indukčnej slučky do podkladu pred

výstup pre automatické otváranie odchádzajúcich vozidiel. Potrebná funkčnosť automatického

zatvárania. Predpokladaná frekvencia otváraní je cca 50/deň.

3. areál administratívnej budovy, skladov a obslužných priestorov na Hálkovej ul. 11 –

oceľová samonosná posuvná brána z Jäcklových (joklových) profilov, vrátane mechanických

komponentov (výška brány cca 1800 mm, šírka stavebného otvoru je 4770 mm), kompletný



3

systém pohonu aj s bezpečnostnými prvkami, riadiacou jednotkou a príslušenstvom 230V, motor

24V, rýchlosť otvárania brány min. 0,3 m/s, vstavaný GSM prijímač s funkciou programovania min.

50 telefónnych čísiel. Súčasné prepojenie káblového ovládania zariadenia na pôvodnú inštaláciu

a ovládač v objekte vrátnice musia ostať funkčné. Potrebná možnosť manuálneho otvorenia

a aretácie systému v pohotovostnej/otvorenej polohe a uloženie 1 ks indukčnej slučky do podkladu

pred výstup pre automatické otváranie odchádzajúcich vozidiel. Potrebná funkčnosť automatického

zatvárania. Predpokladaná frekvencia otváraní je cca 500/deň. Spomalenie pohonu na začiatku

a konci pohybu.

4. vyhradené parkovisko pred historickou budovou Stanice 1. konskej železnice na

Krížnej ul. 33 - kompletný systém pohonu pre ťažké krídlové brány do 7 m aj s bezpečnostnými

prvkami, riadiacou jednotkou, elektrozámkom a príslušenstvom 230V, motor 24V, vstavaný GSM

prijímač s funkciou programovania min. 100 telefónnych čísiel. Súčasné prepojenie káblového

ovládania zariadenia na pôvodnú inštaláciu a ovládač v objekte vrátnice musia ostať funkčné.

Potrebná možnosť manuálneho otvorenia a aretácie systému v pohotovostnej/otvorenej polohe a

uloženie 1 ks indukčnej slučky do podkladu pred výstup pre automatické otváranie odchádzajúcich

vozidiel. Potrebná funkčnosť automatického zatvárania. Predpokladaná frekvencia otváraní je cca

500/deň. Spomalenie pohonu na začiatku a konci pohybu.

Požiadavky:

Predmet zákazky musí byť  v súlade s zmluvou  o dielo, ktorá tvorí prílohu č. 1

Súčasťou dodávky diela zhotoviteľa budú aj drobné stavebné práce a stavebný materiál (napr.

betónové základy, výkopové práce pre uloženie indukčných slučiek, kabeláže, stĺpikov fotobuniek

atď.), potrebné revízie, technická dokumentácia, návody na obsluhu, ako aj demontáž stávajúcich

nefunkčných prvkov nachádzajúcich sa v priestoroch, vrátane odvozu a likvidácie odpadu v zmysle

platných právnych predpisov.

Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať montážne a stavebné práce výlučne osobami odborne

spôsobilými na túto činnosť, rešpektujúc všetky vyhlášky a nariadenia:

1. vyhlášky MPSVaR SR č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie

bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami (elektrickými) min.

samostatný elektrotechnik, elektrotechnik na riadenie činnosti alebo prevádzky (§ 22 - 23 vyhl.

MPSVaR SR č. 508/2009 Z.z.),

2. zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými a elektrickými zariadeniami, v

zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci,

3. Zákon č. 90/2017 Z. z. o odpadoch,

      ďalšie súvisiace predpisy vzťahujúce sa k premetu zákazky.

Zhotoviteľ zodpovedá za vhodnosť použitých komponentov a materiálov k požadovanému spôsobu

využitia predmetu zákazky.
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Zhotoviteľ sa zaväzuje naprogramovať prvotné nastavenie autorizovaných mobilných telefónnych čísel

vo všetkých GSM prijímačoch podľa požiadaviek objednávateľa pred odovzdaním diela. Ostatné zmeny

bude zhotoviteľ bezodplatne zabezpečovať po dobu 2 rokov (individuálne školenie – zmenu autorizácií

vstupov do 5 ks zaučí zhotoviteľ obsluhovať určených zamestnancov objednávateľa pred odovzdaním

diela). Po prvom zaučení dodá zhotoviteľ objednávateľovi aj manuál pre programovanie

autorizovaných mobilných telefónnych čísiel pre všetky zariadenia.

Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať záručné aj mimozáručné opravy porúch diela odo dňa ich nahlásenia

objednávateľom, pričom sa zaväzuje na opravu nastúpiť najneskôr v lehote do 24 hodín od nahlásenia

zo strany objednávateľa.

4. Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH: 12500,00 €

5. Miesto a lehota na predkladanie ponúk

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

5.2 Ako predmet správy treba uviesť ,,Závory a brány Junácka, Hálkova a Krížna,

            Termín obhliadky: individuálna, podľa potreby

             Kontaktná osoba: Martin Ješko, tel, 0907703967

5.3 Lehota na predloženie ponuky: 15.06.2017 do 09:00 hod.

5.4 Platnosť ponuky: ponuky zostávajú platné počas lehoty viazanosti ponúk do 31.08.2017

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:

7.1 vyhradené parkovisko pred administratívnou budovou MÚ na Junáckej ul.1,

7.2 služobný a zásobovací vstup administratívnej budovy MÚ na Junáckej ul.1 zadný vjazd od

nákupného centra MÚ na Junáckej ul. 1,

7.3 areál administratívnej budovy, skladov a obslužných priestorov na Hálkovej ul. 11,

7.4 vyhradené parkovisko pred historickou budovou Stanice 1. konskej železnice na Krížnej ul.

33.

Lehota plnenia: 30 dní od podpisu zmluvy o dielo, v mesiacoch jún - júl 2017.

Plnenie: v zmysle zmluvy o dielo, ktorá tvorí prílohu č. 1

8. Cena a spôsob určenia ceny:
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cena  za predmet zákazky musí  zahŕňať všetky náklady  spojené s predmetom zákazky

(nákup zariadení, ochranné a pracovné pomôcky, použité technické zariadenia, dopravné náklady,

cena práce, nastavenie a odskúšanie systému a odborné zaškolenie určenej obsluhy, cena ostatných

vyvolaných prác, recyklačné poplatky a likvidácia odpadu a iné) vrátane dopravy ako celku.

         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,

· 1  x  uchádzačom podpísanú  zmluvu  o  dielo  pri  predložení  cenovej  ponuky.  Do  3  prac  dní  od

vyhodnotenia cenových ponúk,  víťazným uchádzačom (zhotoviteľom) podpísanú zmluvu

o dielo  v piatich rovnopisoch,

· fotokópiu aktuálneho dokladu o oprávnení podnikať v predmete zákazky,

· fotokópiu vyhlášky MPSVaR SR č. 508/2009 Z.z. (min. § 22 – 23) pre oprávneného pracovníka,

ktorý bude príslušné práce realizovať.

10. Hodnotenie ponúk:

Jediným kritériom na posúdenie predmetu zákazky je najnižšia celková cena. V celkovej cene je

započítaná aj montáž a demontáž,  likvidácia pôvodných zariadení a zaškolenie obsluhy.

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.

Príloha č. 1.  Zmluva o dielo

JUDr. Jaroslav Matovič, v. r.

Oddelenie investícii a verejného obstarávania


