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

   V Bratislave  10.10.2017

                                                                                                      MATJ 9945/2017

Vec

Zadanie zákazky Revitalizácia detského ihriska a športoviska - Mierová kolónia -

realizačná PD.,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. Zita Marušáková, 02/49 25 3603

zita.marusakova@banm.sk

2. Typ zmluvy: Služby, zmluva o dielo
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3. Opis  predmetu zákazky:

Vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie na Revitalizáciu detského ihriska a športoviska -
Mierová kolónia.
Projekt Revitalizácia detského ihriska Mierová kolónia rieši detské ihrisko, ktoré je súčasťou
oploteného areálu vrátane plochy športoviska, nachádzajúce sa na parcelách registra „C“
v katastrálnom území Nové mesto: par. č. 13698/32, par.č.: 13698/35, parc. č.: 13698/36, parc. č.
13698/37 v blízkosti ulice Vihorlatská, Chemická.
Ide o koncepčné usporiadanie hracích prvkov pre deti, pieskoviska, vegetácie  a rekonštrukciu
multifunkčného ihriska, komunikácií a ostatných povrchov s ohľadom na zachovanie bezpečnosti
a ochrany prírody a životného prostredia. Na detskom ihrisku sa nachádzajú detské preliezačky, ktoré
je potrebné úplne odstrániť a nahradiť novými z titulu väčšej bezpečnosti. Na zatrávnenej ploche sú
betónové základy od preliezačiek so zvyškami oceľových prvkov, tieto treba tiež odstrániť. Je vhodné
preriešiť tiež vybavenie parkového mobiliáru, ako napríklad parkové lavičky, či parkovací stojan na
bicykle. Vymeniť chodníky zo zámkovej dlažby a v neposlednom rade zrekonštruovať športovisko
a obnoviť osvetlenie areálu.

V priebehu tvorby projektu je nutné prísť ho predstaviť, aby sme mohli návrhy konzultovať.

Pri tvorení návrhu je potrebné spolupracovať s oddelením životného prostredia v tomto rozsahu:
1. projektová dokumentácia musí obsahovať stavebný objekt s názvom: krajinno-architektonické

úpravy - preferovaný ( označované tiež pojmom „sadové úpravy“ ),
2. pre ochranu a údržbu zelene dodržiavať platné STN, a to najmä STN 83 7010, ďalej STN 83

7015, STN 83 7017, STN 83 7019, ako i STN 73 6110/Z1 bod 16.3.17 a STN 73 6101
3. pre dreviny v predmetnom území je potrebné vypracovať dendrologický posudok a v prípade

návrhu na ich odstránenie i fytopatologický posudok,
4. náhradné výsadby za výruby drevín musia byť minimálne do výšky prípadného výrubu a musia

byť zahrnuté v projektovej dokumentácii, v časti  krajinno-architektonické úpravy,
5. projektová dokumentácia v časti  krajinno-architektonické úpravy musí obsahovať návrh

ochrany existujúcich drevín počas výstavby a návrh na ich následné ošetrenie
Do projektu treba zakomponovať vodo-zádržné opatrenia; pri spevnených plochách je potrebné použiť
vodo-priepustné spevnené plochy, t. j. plochy ktoré nemajú betónový základ ale sú realizované na
štrkovom podklade. Takéto plochy môžu byť realizované z prírodných alebo modifikovaných
materiálov pri dosiahnutí vodo-priepustnosti povrchu.
Požaduje sa spracovanie projektovej dokumentácie a inžinieringu vrátane zabezpečenia vyjadrení
všetkých  dotknutých  orgánov.  Súčasťou  má  byť aj  autorský  dozor  pri  samotnej
realizácii, vypracovanie projektu skutočného vyhotovenia a výpočet ceny plánovanej údržby ihriska.
Projektovú dokumentáciu požadujeme vyhotoviť v 6 paré v tlačenej forme + 1 x na CD nosiči vo
formáte dwg a pdf, sprievodné a technické správy v programe Word, výkaz výmer a položkové
rozpočty v programe Excel.

Návrh riešenia revitalizácie detského ihriska:

a) obnova osvetlenia - minimálne v rozsahu výmeny súčasných svietidiel za LED svietidlá,
riešené v projekte ako samostatný stavebný objekt

b)  obnova  smetných košov, lavičiek,
c)  herné zostavy pre deti - doplnenie nových a odstránenie starých nevyhovujúcich prvkov,
d)  výrub stromov, výsadba novej zelene, vodozádržné opatrenia,
e)  osadenie mobiliáru,
f)  doplnenie bezpečných dopadových zón pod nové detské herné zostavy,
g) ihrisko bude členené na dve zóny:

I. -  detské ihrisko s detskými prvkami - zóna s lavičkami a hracími prvkami určená pre
oddych dospelých, seniorov a hry detí,

II. -   multifunkčné športovisko
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h) parková komunikácia - oprava jestvujúcej komunikácie – je potrebné v čo najväčšej
miere zapracovať vodopriepustné, resp. polopriepustné povrchy,

i) jestvujúcu zeleň je potrebné ponechať v pôvodnom stave, pričom výruby sa budú týkať
stromov podľa dendrologického posudku, ktorý je povinný zabezpečiť zhotoviteľ na
vlastné náklady, pričom cena za zhotovenie dendrologického posudku je zahrnutá v cene
diela

4. Predpokladané náklady na stavebné práce bez DPH: 8.700,- €

 5. Miesto a lehota na predkladanie ponúk

5.1.    Ponuku predkladajte mailom: vo.matovic@banm.sk

Ako predmet správy treba uviesť ,, Mierová kolónia,,

Termín obhliadky:   po telefonickom dohovore s Ing. Zita Marušáková, tel.

02/49 25 3603

5.2.     Lehota na predloženie ponuky: 19.10.2017  do 10:00 hod

 5.3      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: Junácka 1, 832 91 Bratislava

Lehota plnenia: 60 dní  od podpisu 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
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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: zmluva o dielo


