MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA - NOVÉ MESTO

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

V Bratislave 16.06.2017
HOMJ/7382/2017

Vec
Zadanie zákazky ,,Pravidelné čerpanie prečerpávacej stanice kanalizácie na Bojnickej ul. v
Bratislave,, 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.

2.

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. Ivan Meliška

Typ zmluvy:

0907 977 158

Zákazka na poskytnutie služby, Rámcová zmluva – 24 mesiacov

3.

Opis predmetu zákazky:
Predmetom zákazky je prevádzková potreba mestskej časti zabezpečiť služby spojené s pravidelným
čerpaním kanalizácie a prácami s tým spojenými.
Podrobná špecifikácia predmetu zákazky:
A. Čistenie koša nachádzajúceho sa v prečerpávacej stanici umiestnenej na parcele č.
13587/3 v severovýchodnej časti areálu spoločnosti Istrochem Reality a.s.,
Nobelova 34, 836 05 Bratislava, ktorý je súčasťou kanalizačnej šachty v
v pravidelnom intervale 1 x za 2 týždne automaticky bez objednávky objednávateľa.
Špecifikácia čistenia:
1. ručné vyčistenie koša od tuhých nečistôt
vyčerpanie tuhých nečistôt zo šachty s košom
vysokotlakový ostrek prečerpávacej šachty
2. likvidácia vzniknutého odpadu v zmysle platných právnych predpisov (vrátane zhrabkov
z hrablíc)
B. Čistenie kanalizačných šácht pred bytovým domom Bojnická č. 23 – 25 v pravidelnom
intervale 1 x za 4 týždne automaticky bez objednávky objednávateľa.
Špecifikácia čistenia:
1. vyčerpanie tuhých nečistôt z kanalizačných šácht v počte 3 ks, likvidácia hustých
splaškov na ČOV, vysokotlakový ostrek
2. likvidácia vzniknutého odpadu v zmysle platných právnych predpisov
C.

Kompletný servis prečerpávacieho zariadenia v pravidelnom intervale 1 x za 6
mesiacov, na základe emailovej objednávky zo strany kontaktnej osoby objednávateľa.
Špecifikácia servisu:
·

kontrola funkčnosti čerpadiel

·

kontrola signalizácie chodu a poruchy čerpadiel

·

vytiahnutie čerpadiel, kontrola prípadne výmena oleja v čerpadlách

·

spätná montáž čerpadiel

·

kontrola tesnosti spojov potrubí

·

kontrola dotiahnutia spojov v elektrorozvádzači

·

kontrola signalizácie prevádzkových stavov

·

odporúčania o stave zariadenia objednávateľovi formou písomnej správy

D. Čistenie gravitačnej kanalizácie – kanalizačných prípojok od bytových domov na
Bojnickej ul. v Bratislave č. 19 – 25 až po napojenie do prečerpávacieho zariadenia
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v intervale 1 x ročne, na základe e-mailovej objednávky zo strany kontaktnej osoby
objednávateľa.
Špecifikácia čistenia gravitačnej kanalizácie:
1. vysokotlakové čistenie kanalizácie
manipulácia s hadicami
čerpanie kanalizácie
2. likvidácia vzniknutého odpadu v zmysle platných právnych predpisov
E. Havarijné zásahy nonstop 24 hodín na základe objednávky objednávateľa (postačí aj
telefonická, prípadne zaslaná e-mailom zo strany kontaktnej osoby objednávateľa) najneskôr
s nástupom v lehote do 2 hodín.
Špecifikácia havarijného zásahu:
1. elektromechanické čistenie kanalizačného potrubia - krtkovanie
vysokotlakové čistenie kanalizačného potrubia
čerpanie kanalizácie
TV monitoring kanalizačného potrubia
rádiodetekcia poruchy
2. likvidácia vzniknutého odpadu v zmysle platných právnych predpisov
Súčasťou výzvy je príloha č. 1 – Rámcová zmluva na poskytnutie služieb čerpania,
servisu a údržby kanalizácie.
Predpokladaná doba plnenia:
Mestská časť uzavrie s dodávateľom zmluvu na 24 mesiacov alebo do vyčerpania uvedenej
vyčlenenej čiastky 39 800,00 € s DPH.
Spôsob určenia ceny:
Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena spolu za služby ( súčet všetkých položiek
v kolónke ,,Spolu S DPH,, bude celková suma za služby (jednotková cena)

Druh
služby
(písm./bod)

Merná
jednotka

A/1
A/2
B/1
B/2

¼ hod.
100 kg
¼ hod.
100 kg

C/1
D/1
D/2

¼ hod.
¼ hod.
100 kg

Cena v EUR (bez
DPH)

Cena v EUR
(s DPH)

Spolu s DPH
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E/1
E/2

¼ hod.
100 kg
Celková suma za služby spolu s DPH

4.

Predpokladaná hodnota zákazky na 2 roky bez DPH: 33 166,66 €
( Predpokladaná hodnota zákazky na 1 rok bez DPH: 16 583,33 € )

5.

Miesto a lehota na predkladanie ponúk
5.1

Ponuku predkladajte mailom: vo.homolova@banm.sk

5.2

Ako predmet správy treba uviesť ,,Prečerpávajúca stanica Bojnická,,
Kontaktná osoba: Ing. Ivan Meliška / 0907 977 158 /
Termín obhliadky: po dátume 16.06.2017
Miesto obhliadky: Vrátnica hlavný vstup do Istrochemu, Bratislava

6.

5.3

Lehota na predloženie ponuky: 29.06.2017 do 12:00 hod.

5.4

Platnosť ponuky: ponuky zostávajú platné počas lehoty viazanosti ponúk do 30.12.2019

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: Objekty v majetku MČ BA - NM
Lehota plnenia: podľa Rámcovej zmluvy (odo dňa účinnosti zmluvy)
do 24 mesiacov resp. do vyčerpania sumy t.j. 39 800,00 € vrátane DPH, podľa toho,
ktorá skutočnosť nastane skôr

8.

Cena a spôsob určenia ceny:
cena za predmet zákazky musí zahŕňať všetky náklady spojené s predmetom zákazky 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.
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9.

10.

Uchádzač v rámci svojej ponuky predloží:
·

opis predmetu zákazky

·

fotokópiu aktuálneho dokladu o oprávnení podnikať v predmete zákazky

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.

JUDr. Jaroslav Matovič
Oddelenie investícií a verejného obstarávania
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