MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA - NOVÉ MESTO

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

V Bratislave 15.08.2017
KIAZ 8751/2017

Vec
Zadanie zákazky „Udržateľnosť ekosystému jazera nachádzajúcom sa v novovytvorenom
Voľnočasovom priestore JAMA, vrátane vytvorenia celého biotopu jazera“, 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. arch. Alena Jánošíková

02/49 256 237
alena.janosikova@banm.sk

2. Typ zmluvy:

služby

3. Opis predmetu zákazky:
Predmetom obstarávania je udržateľnosť ekosystému jazera nachádzajúcom sa v novovytvorenom
Voľnočasovom priestore JAMA /bývalý cyklistický štadión/ vrátane vytvorenia celého biotopu jazera
nachádzajúceho sa v katastrálnom území Nové Mesto, na pozemku registra “C“ parc. č. 11280/1,
Zastavané plochy a nádvoria o výmere 15616 m2, evidovanom na liste vlastníctva č. 1, vlastníctve
Hlavného mesta SR Bratislavy a v správe MČ.
Rozsah:
SO 08 – Prvky funkčne využívajúce vodu
SO 09 – Vodozádržné opatrenia, manažment dažďových vôd
(výlučne jazero, ktoré je dopájané zo studne 01, ktorá je spoločná pre závlahový systém a technológiu
jazera, vsakovacie bloky a studňa 01).
·

jazero – vytvorenie biotopu jazera vrátane kontroly funkčnosti a udržateľnosti (najmä priezračné bez
zápachu a bez úhynu živočíchov a rastlín, ako aj kontrola regulácie hladiny vody, množstva baktérii),
zahŕňajúcej aj kontrolu a servis zariadení na filtráciu v zmysle predložených technických listov týchto
zariadení, zabezpečenie plnej funkčnosti jazera, čistoty vtekajúcej vody do vsakovacích blokov a
studne v spojitosti s jazerom, ako aj servisu a údržby plne v súlade s technickými listami.

·

udržiavanie brehov jazera v čistom stave bez naplavenín a nečistôt, ako aj odstraňovanie nečistôt
z povrchu vodnej plochy, vyčistenie jazera, čistenie vodných rastlín od odumretých zvyškov,
dosádzanie odumretých rastlín a dopĺňanie uhynutých živočíchov, riešenie premnoženia živočíchov a
rastlín vo vode, zazimovanie a jarné naštartovanie systémov jazera, kontrola dna jazera bežné
vyčistenie, zmapovanie a návrh v čistenia s odhadom rozsahu v prípade nadmerného znečistenia
Intervaly a rozsah je bližšie uvedený v prílohách a zmluve /ZoD/.
3.1 Osobitné podmienky: Víťazný uchádzač sa zúčastní preberacieho konania stavby.

4.

Predpokladaná cena bez DPH: 6 972,22 Eur
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5.

Miesto a lehota na predkladanie ponúk
5.1. Ponuku predkladajte mailom: zuzana.kianickova@banm.sk
Ako predmet správy treba uviesť: „Udržateľnosť ekosystému jazera JAMA“
Termín obhliadky: Po dohode, v čase na predkladanie ponúk.
Kontaktná osoba: Ing. arch. Alena Jánošiková, ( 02/49 256 237
Miesto stretnutia: Nárožie ulíc Kalinčiakova, Odbojárov.
5.2. Lehota na predloženie ponuky: 22.8.2017 do 09:00 hod.
5.3

Platnosť ponuky: Ponuky zostávajú platné počas lehoty viazanosti ponúk do
03/2018.

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: Miesto špecifikované v prílohe - park „JAMA“.
Lehota plnenia: 7 dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy, v zmysle rozsahu zmluvy.

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.

3

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, v. r.
Útvar štrukturálnych fondov a verejného obstarávania

Prílohy:
Zadanie
Zmluva o dielo
PD
Výkaz, výmer
Harmonogram
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