
VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1)    NÁZOV A ADRESY

Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
IČO:  00603317
Junácka 1, 832 91 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Slovensko
Kontaktná osoba: JUDr. Jaroslav Matovič
Telefón: +421 249253250
Email: vo.matovic@banm.sk
Fax: +421 244258840
Webové sídlo (internetová adresa)

I.2)    SPOLOČNÉ VEREJNÉ OBSTARÁVANIE
Zákazka zahŕňa spoločné obstarávanie: Nie
Zákazku prideľuje centrálna obstarávacia organizácia:  Nie

I.3)    KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Zadajte adresu (URL):  http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/8221
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky:  Nie
Chcete vyplniť aj adresu:  Áno
Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Elektronická komunikácia si vyžaduje využitie nástrojov a zariadení, ktoré nie sú všeobecne k dispozícii.:  Nie

I.4)    DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Regionálny alebo miestny orgán

I.5)    HLAVNÁ ČINNOSŤ
Všeobecné verejné služby

ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1)    ROZSAH OBSTARÁVANIA

II.1.1)    Názov:
Modernizácia a obnova detského ihriska Plzenská ulica – II.ETAPA

II.1.2)    Hlavný kód CPV
45236110-4

II.1.3)    Druh zákazky
Práce

II.1.4)    Stručný opis:
Predmetom verejnej súťaže je určenie zhotoviteľa pre stavebné dielo Modernizácia a obnova detského ihriska Plzenská
ul., Bratislava II. ETAPA v zmysle priloženej projektovej dokumentácie a výkazu výmer v rozsahu SO 02 SO 05 v časti
Detské ihrisko. Objednávateľ nepožaduje dodanie diela v zmysle celej PD, t.j. nie všetkých stavebných objektov, ale len
jej časti. Uchádzač musí do cenovej ponuky zahrnúť všetky náklady spojené s realizáciou stavby ako napríklad: nákladov
na zariadenie staveniska, odvoz a likvidácia odpadu a pod. Okrem cenovej ponuky je nutné predložiť aj časový
harmonogram realizácie prác.

II.1.5)    Celková predpokladaná hodnota
77 311,00 EUR bez DPH

II.1.6)    Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti:  Nie

II.2)    OPIS
II.2.3)    Miesto dodania

Kód NUTS:
SK010
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Plzenská ulica, Bratislava Detské ihrisko

II.2.4)    Opis obstarávania
Predmetom verejnej súťaže je určenie zhotoviteľa pre stavebné dielo Modernizácia a obnova detského ihriska Plzenská
ul., Bratislava II. ETAPA v zmysle priloženej projektovej dokumentácie a výkazu výmer v rozsahu SO 02 SO 05 v časti
Detské ihrisko. Objednávateľ nepožaduje dodanie diela v zmysle celej PD, t.j. nie všetkých stavebných objektov, ale len
jej časti. Uchádzač musí do cenovej ponuky zahrnúť všetky náklady spojené s realizáciou stavby ako napríklad: nákladov
na zariadenie staveniska, odvoz a likvidácia odpadu a pod. Okrem cenovej ponuky je nutné predložiť aj časový
harmonogram realizácie prác.
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II.2.5)    Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritéria
Kritéria kvality:  Nie
Náklady/Cena:  Cena

II.2.6)    Predpokladaná hodnota
77 311,00 EUR bez DPH

II.2.7)    Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Obdobie:  v dňoch (od zadania zákazky)
Trvanie v dňoch:  50
Informácie o obnovenom obstarávaní
Toto obstarávanie môže byť obnovené:  Nie

II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty:  Nie

II.2.12)Informácie o elektronických katalógoch
Ponuky musia byť predložené vo forme elektronických katalógov alebo obsahovať elektronický katalóg:  Nie

II.2.13)INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Nie

ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1)    PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1)Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných

registrov
Zoznam a krátky opis podmienok:  Doklad o oprávnení uskutočňovať stavebné práce. Verejný obstarávateľ požaduje
originál (alebo overenú kópiu) nie starší ako 3 mesiace.

III.1.2)Ekonomické a finančné postavenie
III.1.3)Technická a odborná spôsobilosť
III.1.5)Informácie o vyhradených zákazkách

Zákazka je vyhradená pre chránené pracovné dielne a hospodárske subjekty, ktorých hlavným cieľom je sociálna a
profesionálna integrácia postihnutých alebo znevýhodnených osôb:  Nie
Uskutočnenie zákazky je vyhradené pre rámcové programy chránených pracovných miest:  Nie

III.2)    PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3)Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky

Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky:  Nie

ODDIEL IV: POSTUP
IV.1)    OPIS

IV.1.3)    Informácie o rámcovej dohode
Obstarávanie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody:  Nie

IV.1.6)    Informácie o elektronickej aukcii
Použije sa elektronická aukcia:  Nie

IV.2)    ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2)    Lehota na predkladanie ponúk

Dátum a čas:  12.06.2017 11:00
IV.2.6)    Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
IV.2.7)    Podmienky na otváranie ponúk

Dátum a čas:  12.06.2017 13:00
Miesto:  Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto 
Junácka Číslo: 1 
Bratislava 832 91
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Otváranie ponúk časť OSTATNÉ je neverejné. Termín a miesto
otvárania ponúk časť Kritériá oznámi verejný obstarávateľ všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na
predkladanie ponúk a ktorých ponuka nebola vylúčená.

ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2)    INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE

Použije sa elektronické objednávanie:  Nie
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia:  Nie
Použijú sa elektronické platby:  Nie

VI.5)    DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
16.05.2017
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