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

   V Bratislave  3.7.2017

                                                                                                       MATJ 7940/2017

Vec

Zadanie zákazky Rekonštrukcia kuchyne ZŠ Riazanská – časť stavebné úpravy, 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. Viktor Magic 02/49 253 209,

viktor.magic@banm.sk

2. Typ zmluvy: Stavebné práce
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3. Opis  predmetu zákazky:

Kuchyňa ZŠ Riazanská je dlhodobo nevyhovujúca, má zastarané vybavenie za hranicou životnosti.
Investor sa rozhodol pre komplexnú rekonštrukciu kuchyne.
Požadovaná  kapacita  kuchyne  je  500  obedov,  pričom  200  z  nich  sa  vyváža  do  neďalekých  MŠ  v
termonádobách. Plochu kuchyne nie je možné zväčšiť, aj keď by to bolo vzhľadom na zámer ideálne.
Navrhované dispozičné riešenie sa snaží na obmedzenej ploche kuchyne, ktorá je k dispozícii, vyriešiť
všetky potrené prevádzkové danosti a hygienické podmienky s minimálnymi zmenami v existujúcej
prevádzke kuchyne.
Projekt  REKONŠTRUKCIA  KUCHYNE  ZŠ  Riazanská  rieši  vo  svojej  technologickej  časti  stravovaciu
prevádzku daného objektu. Jedná sa o komplexný návrh riešenia zásobovania, skladovania,
prípravovní, samotnej tepelnej prípravy jedál, umývania stolového, kuchynského riadu a termoportov,
výdaja jedál z priestorov kuchyne do jedálenskej časti a taktiež kompletizáciu jedál pre expedíciu
do iných prevádzok.
Rozsah stavebných prác rekonštrukcie kuchyne:
- Stavebné úpravy
Projekt rieši stavebné úpravy súvisiace s rekonštrukciou školskej kuchyne v rozsahu výmeny podláh,
obkladov, dlažieb, dverí a novej povrchovej úpravy všetkých stien a stropov.
- Nové rozvody elektroinštalácie - okruhy umelého osvetlenia a zásuvkové rozvody a
osvetlenia
Projekt rieši nové rozvody elektroinštalácie v celej riešenej časti. Napojenie je v mieste pôvodnej
elektro rozvodnej skrine, ktorý je v plnom rozsahu nahradená novou.
- Nové rozvody studenej vody, teplej úžitkovej vody
Projekt rieši nové rozvody vody a teplej úžitkovej vody. Napájacie body na existujúce rozvody sú
priamo v kuchyni.
- Nové rozvody kanalizácie, lapač tukov, zmäkčenie vody
Projekt rieši nové rozvody kanalizácie a podlahových vpustí. Vzhľadom na nové dispozičné riešenie je
potrebné zmeniť pôvodné polohy podlahových vpustí, pridať ďalšie pre technologické zariadenia a
tomu prispôsobiť spádovanie podlahy. V miestnosti prípravovňa je nutné zriadiť novú podlahovú
vpust, kde do teraz nebola. Bod napojenia kanalizácie z kuchyne je priamo v kuchyni v podlahe, kde
kanalizácia prechádza cez murivo do lapača tukov v exteriéry. Pri technológiách, ktoré to vyžadujú sú
nové zmäkčovače vody.
- Nový rozvod plynu pre potrebné zariadenia
Projekt rieši nové rozvody plynu. Nie je nutné zmeniť celú prípojku, zmeny sú len v poslednej časti

rozvodu plynu, priamo pri varni.

4. Predpokladané náklady na stavebné práce bez DPH: 136 559,12,- €

 5. Miesto a lehota na predkladanie ponúk

5.1.    Ponuku predkladajte mailom: zuzana.kianickova@banm.sk

Ako predmet správy treba uviesť ,, Rekonštrukcia kuchyne ZŠ Riazanská - časť

                                                             stavebné úpravy,,

Termín obhliadky:   po telefonickom dohovore s Ing. Viktor Magic  , 02/49 253 209

5.2.     Lehota na predloženie ponuky: 10.7.2017  do 10:00 hod

5.3      Platnosť ponuky: ponuky zostávajú platné počas lehoty viazanosti ponúk do 31.12.2017

6. Obchodné podmienky:
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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: ZŠ, Riazanská 75, 831 03 Bratislava

Lehota plnenia: do 10.8.2017 (podľa ZoD)

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.

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

Útvar štrukturálnych fondov a verejného obstarávania

Prílohy:
1 x ZoD
projektová dokumentácia


