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

   V Bratislave  5.4.2018

                                                                                                      MATJ 4716/2018

Vec

Zadanie zákazky Revitalizácia športoviska v areáli ZŠ Česká, 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.Kerestúr, 02/49253380

juraj.kerestur@banm.sk

2. Typ zmluvy: Práce, zmluva o dielo

3. Opis  predmetu zákazky:

Investičná  akcia  „Revitalizácia  športoviska  v  areáli  ZŠ  Česká“   má  za  cieľ podporu  športu  detí
a mládeže v mestskej časti Bratislava – Nové Mesto.
Predmetom zákazky je revitalizácia športoviska v areáli ZŠ Česká podľa realizačnej projektovej
dokumentácie spracovanej Ing.arch.Petrom Rakšánym (ktorú zasielame v prílohe. )
Lokalitou je areál ZŠ Česká, Bratislava – Nové Mesto.
Parcela č. 11312/2, k.ú. Nové Mesto
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V priestore medzi ulicami Českou, Kukučínovou a Budyšinskou sa nachádza areál ZŠ Česká. V areáli sa
nachádza ihrisko o rozmeroch cca 14 x 26m, spolu s priľahlými plochami chodníkov, plochou detského
ihriska a pieskoviskom. Areál ZŠ Česká je uzavretý, neprístupný pre verejnosť. Ihrisko pri ZŠ Česká je
prístupné z uzavretej komunikácie medzi ulicami Česká a Budyšínska.
Objekt SO 02-Športovisko v areáli ZŠ Česká v projektovej skladbe:
D.02.1.01 Ihrisko ZŠ- výkopy
D.02.1.02 Ihrisko ZŠ- základy
D.02.1.03 Ihrisko ZŠ- drenážny systém
D.02.1.04 Ihrisko ZŠ- pôdorys nový stav
D.02.1.05 Ihrisko ZŠ- búracie práce
D.02.1.06 Ihrisko ZŠ- oplotenie
D.02.1.07 Ihrisko ZŠ- sadové úpravy

4. Predpokladané náklady na stavebné práce bez DPH: 98.326,06 €

 5. Miesto a lehota na predkladanie ponúk

5.1.    Ponuku písomne alebo osobne na adresu:

             Názov: Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
S í d l o
Obec (mesto): Bratislava  PSČ: 832 91
Ulica: Junácka   Číslo: 1
Poschodie: prízemie,   Číslo miestnosti: podateľňa

Obal ponuky  musí byť uzatvorený.
   Obal ponuky musí obsahovať nasledovné údaje:
                        adresu vyhlasovateľa súťaže uvedenú v bode 22.1,
                        adresu uchádzača (názov alebo obchodné meno a adresa sídla alebo miesta
                        podnikania),

                                    označenie „verejná súťaž - neotvárať“,

                                    označenie heslom: verejná súťaž  „Športovisko  ZŠ Česká“

Termín obhliadky:   po telefonickom dohovore s Ing.Kerestúr, tel. 02/49253380

5.2.     Lehota na predloženie ponuky: 26.4.2018  do 10:00 hod

 5.3      Platnosť ponuky: ponuky zostávajú platné počas lehoty viazanosti ponúk do 31.12.2018

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: Bratislava - Nové Mesto

Lehota plnenia: 90 dní  od začatia prác
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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. Požadované podmienky účasti:

Uchádzač v ponuke predloží nasledovné doklady, ktorými preukazuje svoju technickú alebo
odbornú spôsobilosť na dodanie predmetu zákazky. Požadovanú technickú alebo odbornú
spôsobilosť uchádzač preukáže predložením originálnych dokladov požadovaných v bodoch 1. až
7. alebo ich štatutárom osvedčených kópií:
1. Predložením zoznamu stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov
doplneným potvrdeniami o uspokojivom vykonaní stavebných prác s uvedením cien, miest a
lehôt uskutočnenia prác a zhodnotenia uskutočnených prác podľa obchodných podmienok, ak
odberateľom
a)bol verejný obstarávateľ podľa ZoVO, dôkaz o plnení potvrdí tento verejný obstarávateľ,
b)bola iná osoba ako verejný obstarávateľ, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak to nie je
možné, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich dodaní.
Verejný obstarávateľ požaduje predložiť zoznam uskutočnených stavebných prác rovnakých
alebo podobných ako predmet zákazky s uvedením cien, v celkovej zmluvnej cene za
predchádzajúcich päť rokov. Uchádzač predloží minimálne 3 referencie pričom všetky 3
referencie budú vo finančnom objeme spolu min. v predpokladanej hodnote zákazky v  eur bez
DPH.
Verejný obstarávateľ požaduje predloženie referenčných listov na každú zákazku zvlášť
v originály alebo v úradne overenej kópii.
2. Údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácii riadiacich zamestnancov,
osobitne osôb zodpovedných za riadenie stavebných prác alebo za poskytnutie služby,
Presná špecifikácia:
- vyhlásenie, že odborne kvalifikovaní riadiaci zamestnanci budú k dispozícii v čase plnenia
zmluvy predložené aktuálne vzhľadom ku dňu predkladania ponúk
- profesijný životopis, z ktorého bude zrejmé, že osoby majú min. 3-ročné skúsenosti s
obdobným predmetom zákazky
-  Uchádzač predloží  doklad o odbornej  spôsobilosti  min.  1  osoby -  stavbyvedúci  podľa zák.  č.
236/2000 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zák. č. 138/1992 Zb. v znení zák. č. 554/2001
o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších
predpisov s odbornou spôsobilosťou na pozemné stavby, rovnako budú akceptované osvedčenia
vydávané v iných krajinách, akceptované Slovenskou komorou stavebných inžinierov; doklad
musí  byť predložený  ako  overená  fotokópia  osvedčenia  s  originálom  odtlačku  pečiatky  a
podpisom odborne spôsobilej osoby.

3. Vzorkami,  opismi  alebo  fotografiami,  ktorých  pravosť musí  byť overená  ak  to  verejný
obstarávateľ alebo obstarávateľ vyžaduje alebo certifikátmi alebo potvrdeniami z jasne
identifikovanými odkazmi na technické špecifikácie alebo technické normy vzťahujúce sa na
tovar, vydanými orgánmi kontroly kvality alebo určenými orgánmi s právomocou posudzovať
zhodu
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Minimálne požiadavky sú:
Uchádzač splnenie požadovaných parametrov preukáže minimálne nižšie uvedenými dokladmi,
ktoré predloží v ponuke:
a/  Vzorku ponúkaného športového povrchu vo formáte cca 20x20cm (EPDM 10mm+pružná
podložka 35mm) a technický list- zostávajú u verejného obstarávateľa
b/ platné oprávnenia vydané výrobcom alebo autorizovaným predajcom dodávateľom, k
pokládke ponúkaných športových povrchov
4. Certifikátom riadenia kvality:
Uchádzač predloží originál resp. úradne overenú kópiu platného certifikátu systému riadenia
kvality podľa ISO 9001:2009 zodpovedajúceho EN ISO 9001, ktorým potvrdí splnenie
noriem zabezpečenia kvality. Verejný obstarávateľ uzná aj osvedčenie vydané príslušnými
orgánmi členských štátov, resp. prijme aj iné dôkazy predložené uchádzačom o zabezpečení
systému riadenia kvality. Tieto musia byť rovnocenné opatreniam na zabezpečenie kvality podľa
požiadaviek na vystavenie príslušného certifikátu
5. Certifikátom environmentálneho manažérstva:
Uchádzač predloží originál resp. úradne overenú kópiu platného certifikátu
environmentálneho manažérstva ISO 14001, ktorým potvrdí splnenie noriem
zabezpečenia environmentálneho riadenia. Verejný obstarávateľ uzná aj osvedčenie vydané
príslušnými orgánmi členských štátov, resp. prijme aj iné dôkazy predložené uchádzačom o
zabezpečení environmentálneho riadenia. Tieto musia byť rovnocenné opatreniam na
zabezpečenie environmentálneho riadenia podľa požiadaviek na vystavenie príslušného
certifikátu.
6. Certifikátom bezpečnosti:
Uchádzač predloží originál resp. úradne overenú kópiu platného certifikátu OHSAS 18001,
ktorým potvrdí splnenie noriem starostlivosti o bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci.
Verejný obstarávateľ uzná aj osvedčenie vydané príslušnými orgánmi členských štátov, resp.
prijme aj iné dôkazy predložené uchádzačom o starostlivosti o bezpečnosť a ochranu zdravia pri
práci. Tieto musia byť rovnocenné opatreniam na zabezpečenie starostlivosti o bezpečnosť a
ochranu zdravia pri práci podľa požiadaviek na vystavenie príslušného certifikátu
7. 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: zmluva o dielo
              Projektová dokumentácia


