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

   V Bratislave  12.12.2017

                                                                                                   KIAZ/11449/2017

Vec

Zadanie zákazky „Vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie rekonštrukcie

interiérov Školak klubu, Riazanská č. 75, Bratislava, vrátane inžinierskej činnosti

a autorského dozoru“, 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
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3. Opis  predmetu zákazky:

Vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie rekonštrukcie interiérov Školak klubu na

Riazanskej ul. č. 75 v Bratislave, vrátane rozpočtu a výkazu výmer. Pri spracovávaní projektovej

dokumentácie je potrebné počítať s podrobným zameraním existujúceho stavu. Rovnako je potrebné

uvažovať aj s prípadnými sondami (napr. na určenie skladby podláh a pod.). Všetky náklady spojené

s vypracovaním projektovej dokumentácie musia byť zahrnuté do cenovej ponuky.

Rozsah projektovej dokumentácie je definovaný nasledovne:

- stavebné úpravy súvisiace s rekonštrukciou interiérov a súvisiacich priestorov (napr. administratíva,

sklady a pod.) vrátane potrebných profesií (ako najmä zdravotechnika a pod.)

Súčasťou projektovej dokumentácie musí byť aj zabezpečenie a vykonávanie inžinierskej činnosti

priebežne podľa účelnosti a potreby, za účelom ohlásenia stavby na príslušnom stavebnom úrade.

V zmysle Zmluvy o dielo (viď príloha) je potrebné celkovú cenu rozpísať na nasledovné časti:

- realizačná projektová dokumentácia

- inžinierska činnosť

- autorský dozor

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.

Vnútorné priestory: squash, posilňovňa, malá telocvičňa na aerobic alebo stolný tenis

Zázemie: šatne, sprchy, wc, skladovacie a administratívne priestory

Exteriér budovy vrátane strechy prešiel pred pár rokmi rekonštrukciou. Bola zateplená a upravená

vonkajšia fasáda, vymenené okná, opravená strešná krytina. Po rokoch aktívnej prevádzky je potrebné

zrekonštruovať aj vnútorné priestory, ktorých hygienický štandard postupne prestáva spĺňať aktuálne

požiadavky a nároky.

V rámci úprav interiéru bude potrebné zrealizovať:

- demontáž a výmena podlahových krytín, prípadná úprava podkladovej vrstvy

- demontáž a výmena dverí a oceľových zárubní

- demontáž a výmena keramických obkladov, úprava podkladu vrátane hydroizolačných náterov

- demontáž a výmena zariaďovacích predmetov ZTI, v prípade potreby demontáž a výmena potrebnej

časti rozvodov ZTI

- odstránenie jestvujúcich poškodených a nevyhovujúcich omietok a povrchov stien a stropov, nová

povrchová úprava stien vrátane náterov a malieb

- výmena svietidiel

- povrchová úprava zariadení ÚK (rozvody a radiátory)
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Rozvody elektroinštalácie zostávajú bez stavebného zásahu, len výmena svietidiel.

Rozvody ÚK zostávajú bez stavebného zásahu, len povrchová úprava rozvodov a telies.

Celkové dispozičné riešenie zostane zachované v čo najväčšom rozsahu.

Celková úžitková plocha: cca 355,46 m².

4. Predpokladaná cena bez DPH:  6 336,67 EUR

5. Miesto a lehota na predkladanie ponúk

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

Ako predmet správy treba uviesť: „Rekonštrukcia interiérov Školak klubu“

                 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: 19.12.2017  do 09:00 hod.

5.3    Viazanosť, platnosť ponuky: 31.03.2018

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: Školak Klub, Riazanská 75, 831 03 Bratislava

Lehota plnenia: v zmysle návrhu 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.

Oddelenie investícií a verejného obstarávania

Prílohy:
Zmluva o dielo


