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

   V Bratislave  12.7.2017

                                                                                                       MATJ 8135/2017

Vec

Zadanie zákazky Výmena okien v havaríjnom stave na ZŠ Česka č. 10 v Bratislave.,

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. Ivan Meliška 0907 977 158,

ivan.meliska@banm.sk

2. Typ zmluvy: Stavebné práce

3. Opis  predmetu zákazky:

            Predmetom zákazky je výmena starých pôvodných drevených okien na budove Základnej
školy,  Česká  ulica  č.  10  v  Bratislave.  Pôvodné  okná  sú  v  havarijnom  stave,  sú  zhnité,  nedajú  sa
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otvárať a pri ich otvorení nie je možné bezpečné zatvorenie. Pri manipulácií môže dôjsť k vypadnutiu
okna a pôvodnej sklenej výplne čo ohrozuje bezpečnosť zamestnancov a  žiakov školy. Budova školy
je trojpodlažná, práce sa budú realizovať na prvom,  druhom a treťom nadpodlaží budovy.

Rozmery okenných otvorov na budove školy :

·  3750 x 3425, počet menených okien 2 kusy, rozmerová špecifikácia okna viď príloha č. 1
·  1760 x 2430, počet menených okien 3 kusy, rozmerová špecifikácia okna viď príloha č. 2
·  2560 x 2430, počet menených okien 4 kusy, rozmerová špecifikácia okna viď príloha č. 3

Obhliadka pracoviska je požadovaná a je možná v pracovnom čase podľa dohody od 8,00 do 15,00 hod.
Kontaktná osoba : Ing. Ivan Meliška, 0907 977 158, e-mail : ivan.meliska@banm.sk

Verejný obstarávateľ požaduje :

-  zameranie skutočného stavu okenných otvorov / bezpodmienečne /,
-  demontáž pôvodných drevených okien vrátane parapetov vnútorných aj vonkajších,
-  odvoz a ekologickú likvidáciu odpadu a  pôvodných okien,
-  montáž a osadenie nových plastových okien a parapetných dosiek v zmysle STN 73 3134,
-  murárske, začisťovacie a dokončovacie práce – oprava omietok a ostení,
-  vyčistenie priestoru okna a okolo okna v prípade veľkého znečistenia aj miestnosti,
-  záruka minimálne 3 roky, pozáručný servis.

Minimálne technické parametre plastových okien :
- plastové okná bielej farby,
- jednokrídlové, dvojkrídlové, otváracie, výklopné,
- výplň okien číre dvoj sklo, tepelnoizolačné, Ug= 1,1W/ m2K
- príslušenstvo bielej farby: kľučky, parapetná doska vnútorná, vonkajšia hliníková,
- bezpečnostné kovanie vrátane bezpečnostnej kľučky,
- poistka proti chybnej manipulácii,
- systém s dorazovým tesnením,
- konštrukcia okna s minimálne 5 komorovým systémom,
- konštrukcia okien musí spĺňať požiadavky súčasného štandardu.

Bližšia špecifikácia : všetky dodané stavebné výrobky a materiály musia mať
vyhlásenia zhody (certifikáciu ) na základe vykonaných skúšok notifikovanými
osobami vzťahujúce sa na predmet ponuky v materiálovej skladbe v zmysle platnej
legislatívy.

4. Predpokladané náklady na stavebné práce bez DPH: 13 278,77,- €

 5. Miesto a lehota na predkladanie ponúk

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

Ako predmet správy treba uviesť ,, Výmena okien na ZŠ Česka ,,

Termín obhliadky:   po telefonickom dohovore s Ing. Ivan Meliška, tel. 0907 977 158

5.2.     Lehota na predloženie ponuky: 24.7.2017  do 10:00 hod

5.3      Platnosť ponuky: ponuky zostávajú platné počas lehoty viazanosti ponúk do 31.12.2017
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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: ZŠ Česka č. 10, 831 03 Bratislava

Lehota plnenia: do 28.8.2017

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.

Útvar štrukturálnych fondov a verejného obstarávania

Prílohy:
3 x špecifikácia okien


