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

V Bratislave  14.8.2017

                                                                                                       MATJ 8572/2017

Vec

Zadanie zákazky Obstaranie maliarskych prác interiérov budovy miestneho úradu

a prevádzok MČ BANM., 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: Zuzana Miškovská Zuzana Miškovská, 02/49 253 375

2. Typ zmluvy: Služby
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3. Opis  predmetu zákazky:

          Zabezpečenie obstarania maliarskych prác interiérov administratívnej budovy miestneho úradu
a prevádzok mestskej časti Bratislava-Nové Mesto.

Štruktúra cenovej ponuky za maliarske práce :

  činnosti

cena za 1 m2

plochy/bežný
meter/1

kanceláriu
bez DPH

(EUR)

cena za 1 m2
plochy/bežný

meter/1
kanceláriu  s
DPH (EUR)

1 vysťahovanie nábytku pred maľovaním a nasťahovanie po
maľovaní / na 1 kanceláriu

2 zakrývanie nábytku, podláh a oblepenie otvorov
a výčnelkov na stenách pred maľovaním

3 odstraňovanie pôvodných náterov a omietok
4 vyspravenie stien sádrou (praskliny)
5 izolácia prerážajúcich fľakov (Herbol)
6 bandážovanie prasklín páskou / bežný meter
7 nanesenie penetrácie
8 akrylovanie menších špár (do 2 cm) / bežný meter
9 stierkovanie + brúsenie
10 2x maľovanie na bielo
11 príplatok za farebný odtieň

cena spolu bez DPH (EUR)

cena spolu s DPH (EUR)

Ďalšia špecifikácia predmetu zákazky:

V štruktúre cenovej ponuky za maliarske práce na 1m2 je zahrnutá aj obhliadka, meranie plochy na
maľovanie a jej ocenenie, náklady za použitý materiál, vykládka, doprava, upratanie hrubej špiny po
maľovaní, odvoz a likvidácia odpadu po maľovaní.

Vysťahovanie nábytku pre  a po maľovaní – manipulácia s bežným kancelárskym nábytkom
(kancelársky stôl, stolík, stolička, kreslo, zásuvkový kontajner, skrinka, skriňa, sedačka). Cena
vysťahovanie sa vzťahuje na 1 kanceláriu približne s plochou 30-40m2 bez prekonania poschodí.

Obhliadka, meranie priestorov a ocenenie jednotlivých prác sa uskutoční na základe mailovej
objednávky referenta správy - kontakt: Ing. Zuzana Miškovská, tel. 0905 387 039, mail:
zuzana.miskovska@banm.sk, po ocenení prác sa vystaví záväzná objednávka.

Maliarske práce sa budú vykonávať na základe jednotlivých písomných záväzných objednávok
mestskej časti až do vyčerpania finančných prostriedkov alebo do ukončenia zmluvného vzťahu.

Predpokladaná hodnota zákazky počas platnosti zmluvy je 19 900,00 EUR s DPH alebo do vyčerpania
finančného limitu zákazky.

Miestom plnenia zákazky budú interiérové bytové a nebytové priestory (kancelárie, chodby, sklady,
spoločné priestory) v administratívnej budove Miestneho úradu MČ BNM a prevádzkach MČ BNM
(nebytové priestory - kancelárie, chodby  na poschodiach, denné centrá, jasle, komunitné centrum).
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Dodávka predmetu zmluvy bude realizovaná v mieste plnenia zákazky v pracovných dňoch, v čase
pracovnej doby od 8,00 – 14,00 hod.

Osoba splnomocnená na strane obstarávateľa k vecnému konaniu v rozsahu  zmluvy je: Ing. Zuzana
Miškovská, tel. 0905 387 039, mail: zuzana.miskovska@banm.sk

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo objednať aj jednotlivé položky samostatne,

podľa sumy,   ktorá bola nacenená uchádzačom.

4. Predpokladané hodnota zákazky bez DPH: 16 583,33,- €

 5. Miesto a lehota na predkladanie ponúk

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

Ako predmet správy treba uviesť ,, maliarskych prác interiérov,,

5.2.     Lehota na predloženie ponuky: 22.8.2017  do 10:00 hod

5.3      Platnosť ponuky: ponuky zostávajú platné počas lehoty viazanosti ponúk do 31.8.2018

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: budovy miestneho úradu a prevádzok mestskej časti Bratislava-
                                                 Nové Mesto.

Lehota plnenia: podľa 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



4

  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.

Útvar štrukturálnych fondov a verejného obstarávania


