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

   V Bratislave  13.09.2017

                                                                                                    MATJ 9287/2017

Vec

Zadanie zákazky „Informačný systém Voľnočasový priestor JAMA, 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: Jánošiková Alena

Ing.arch

02/49 253 237,

alena.janosikova@banm.sk

2. Typ zmluvy: Tovary a služby
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3. Opis  predmetu zákazky:

Predmetom verejného obstarávania je výroba a montáž informačného systému a prevádzkového
poriadku voľnočasového priestoru JAMA nachádzajúci sa na križovatke ulíc Odbojárov a Kalinčiakova.

· Prevádzkový poriadok s rozmerom min. A3  9 ks
Opis: prevádzkový poriadok je zo zadnej strany v RAL 7015 antracit prednú plochu tvorí potlač UV
stabilnou fóliou, cena zahŕňa grafické spracovanie dodaného textu a piktogramov
Montáž: upevnený na oplotení s T oceľových profilov pásoviny, alebo drevenej konštrukcie
s ošetrením oplotenia po zásahu proti korózii.
Umiestenie: vstup pri TK Slovan,  vstup z ul. Odbojárov, vstup na križovatke  Kalinčiakova Odbojárov,
pri vstupe do nádvoria NTC, pri vstupe vedľa kurtov a  vstup pri budove C, vstupy na terasu kaviarňe

· Totem  s rozmerom 600 x 1800 mm  hrúbka  50 - 200 mm 2ks
Opis: Informačnú plochu na oboch stranách  tvorí potlač UV stabilnou fóliou, okrem informačných
častí je totem v RAL 7015 antracit. Cena zahŕňa grafické spracovanie dodaného textu, piktogramov,
mapy parku.
Montáž: Totem je kotevný do betónového základu pätkami. 1x Kotviaca rovina sa nachádza pod
úrovňou štrku. 1x Kotviaca rovina sa nachádza pod úrovňou dlažby hrúbky 100mm.
Umiestenie: totem je umiestnený vo štrkovej ploche pred servisným objektom a pri tenisových kurtoch

· Mapa umiestnená na vyhliadke s priehľadného polikarboatu cca. 800 x 1800 mm
1ks (pred dodaním je potrebné zamerať)

Opis: mapa je transparentná, nalepená z rezanej fólie kašírovaním na polikarbonátovej platni v
interiéri
Montáž: mapa je kotevná do dreveného konštrukčného systému hornej stavby
Umiestenie: priestor na II.NP – vyhliadka, vedľa okna orientovaného do parku.

· Stojan na informačné letáky 4A 2ks
Opis: polikarbonát číri, vzhľad stojanu je potrebné vybrať v súlade s mapou na priehľadnej tabuli.
Montáž: kotevný do dreva
Umiestenie: priestor na II.NP – vyhliadka, vedľa okna orientovaného do parku

· Nápis parku s textom „JAMA“ min. výška textu 2000 mm, min. hrúbka 10mm 1ks
Opis: vyfrézovaný z komatexu alebo iného materiálu RAL biela matná
Montáž: lepenie na fasádu
Umiestenie: fasáde servisného objektu na ul. Odbojárov, vedľa hlavného vstupu

Všetky dodané výrobky musia byť jednotného vzhľadu vhodné do exteriéru s UV ochranou a odolné
voči vandalizmu. Dodávka je spolu s montážou do 7 dní od schválenia finálneho grafického návrhu.
Spracovanie grafického návrhu do 3 dní od dodania podkladov.

· Popis servisného  objektu 8xA4
Opis: polep dverí vhodný na sklo a plast samolepiace rezané písmo vhodné do exteriéru. Nápisy
označujúce WC, vyhliadka, piktogrami a iné informácie.
Montáž: lepenie na sklo a plast servisného objektu
Umiestenie: dvere servisného objektu

4. Predpokladané náklady bez DPH: 2505,56- €

 5. Miesto a lehota na predkladanie ponúk
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5.1.    Ponuku predkladajte mailom: vo.matovic@banm.sk

Ako predmet správy treba uviesť ,, Informačný systém JAMA,,

5.2.     Lehota na predloženie ponuky: 21.09.2017  do 10:00 hod

5.3           Termín obhliadky:   po telefonickom dohovore s Jánošiková Alena Ing. arch,

                tel. 02/49 253 237

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

7. Miesto a lehota  plnenia:

Miesto plnenia  zákazky: Voľnočasový priestor JAMA, Bratislava

Lehota plnenia: do 5 dní od doručenia objednávky

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.
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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.

Prílohy: Situácia, Foto 2X

JUDr. Jaroslav Matovič, v. r.

Útvar štrukturálnych fondov a verejného obstarávania


