MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA - NOVÉ MESTO

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

V Bratislave 08.11.2017
KIAZ/10590/2017

Vec
Zadanie zákazky „Vypracovanie overovacej štúdie pre podzemné parkovisko pod Školak
klubom“, 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:

SK08 5600 0000 0018 0034 7007

Kontaktná osoba:

Ing. Viktor Magic

Tel.: 02/49 253 209
č.dv.: 712
email: viktor.magic@banm.sk

2. Typ zmluvy:

zákazka na poskytnutie služby

3. Opis predmetu zákazky:
Vypracovanie overovacej štúdie pre podzemné parkovisko pod Školak klubom na Riazanskej ul. č. 75
v Bratislave, vrátane ekonomického zhodnotenia a odhadom nákladov na zabezpečenie ďalších
stupňov projektovej dokumentácie pre územné a stavebné konanie. Pri spracovávaní projektovej
dokumentácie je potrebné počítať s podrobným zameraním existujúceho stavu. Rovnako je potrebné
uvažovať aj s prípadnými sondami (napr. na určenie skladby podložia a pod.). Všetky náklady spojené
s vypracovaním projektovej dokumentácie musia byť zahrnuté do cenovej ponuky.
Školak klub na Riazanskej ulici č.75 v Bratislave ako areál zdravia a pohybu je k dispozícii všetkým
záujemcom o pohybové aktivity vo vonkajších, alebo vnútorných priestoroch.
Školak klub ako školské zariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto sídliskového typu s dennou
prevádzkou vznikol v júni 1994. Budova bola postavená v 90-tych rokoch minulého storočia. Exteriér
budovy vrátane strechy prešiel pred pár rokmi rekonštrukciou. Bola zateplená a upravená vonkajšia
fasáda, vymenené okná, opravená strešná krytina.
Predmetom zákazky je dodanie overovacej štúdie na možnosť vybudovania podzemného parkoviska v
lokalite vonkajšieho športového areálu Školak klubu, ktorá bude slúžiť ako územno-plánovací podklad
a pre vypracovanie ďalších stupňov projektovej dokumentácie pre územné a stavebné konanie.
Cieľom štúdie je overenie riešeného územia z hľadiska krajinno-ekologického, environmentálneho a
urbanisticko-architektonického so zámerom výstavby podzemného parkoviska v mieste vonkajšieho
ihriska so zachovaním funkcie tohto ihriska.
V rámci štúdie je nutné zabezpečiť všetky potrebné zamerania a doklady potrebné pre zodpovedné
určenie možnosti výstavby predmetného zámeru vrátane geologického prieskumu a pod.
Posúdiť možnosti vstupu a vjazdu na pozemok a prípadný súhlas Dopravného inšpektorátu so
zámerom.
Celkové dispozičné riešenie zachovať v čo najväčšom rozsahu.
Cieľom overovacej štúdie je definovanie:
- hierarchizácie priestorov
- funkčno-priestorového usporiadania plôch pre školský športový areál a pre dopravu
- odhadovaný rozpočet vypracovania ďalších stupňov PD
- orientačný rozpočet realizácie stavby
Nakoľko nie sú zaznamenané potrebné rozmery záujmového priestoru a tým celková úžitková plocha
stavby, je potrebné v rámci štúdie zrealizovať aj geodetické zameranie priestorov a stavebných
objektov. V rámci štúdie dodať zakreslenie do katastrálnej mapy, aktuálny stav katastra
nehnuteľností, identifikácia parciel a ekonomické zhodnotenie zámeru.
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Cenová kalkulácia bude obsahovať položky vypracovania projektovej dokumentácie overovacej štúdie,
ako aj všetky potrebné činnosti potrebné k zodpovednému vyhodnoteniu možnosti realizácie stavby
podzemného parkoviska v určenom priestore Školak klubu.
Štúdia bude vypracovaná v zmysle

zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom

poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, vyhlášky MŽP SR č.55/2001 Z.z. o územnoplánovacích podkladoch a územno-plánovacej dokumentácii,

platného územného plánu mesta

Bratislava v znení neskorších zmien a doplnkov, platného miestneho územného systému ekologickej
stability, príslušných STN a všeobecno-technických požiadaviek na výstavbu, ostatných súvisiacich
predpisov.

4.

Predpokladaná cena bez DPH: 8 326,67 EUR

5.

Miesto a lehota na predkladanie ponúk
5.1. Ponuku predkladajte mailom: zuzana.kianickova@banm.sk
Ako predmet správy treba uviesť: „Vypracovanie overovacej štúdie pre podzemné
parkovisko“
Termín obhliadky: po dohode a v termíne na vypracovanie ponúk
Kontaktná osoba: Ing. Viktor Magic, Tel.: 49 253 209, email: viktor.magic@banm.sk
Miesto stretnutia: Školak Klub, Riazanská 75, 831 03 Bratislava
5.2. Lehota na predloženie ponuky: 15.11.2017 do 09:00 hod.
5.3

6.

Viazanosť, platnosť ponuky: 31.12.2017

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: Školak Klub, Riazanská 75, 831 03 Bratislava
Lehota plnenia: v zmysle návrhu ZoD
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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, v. r.
Oddelenie investícií a verejného obstarávania

Prílohy:
Zmluva o dielo
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