
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)
Hlavná adresa(URL): http://www.banm.sk://
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/8221

I.3)    KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
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 budú doručené na
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta

I.4)    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
Novostavba Telocvične ZŠ a MŠ Jeséniova 54, Bratislava – Nové Mesto

II.1.2)    Hlavný kód CPV
45214200-2

II.1.3)    Druh zákazky
Práce

II.1.4)    Stručný opis
Predmetom obstarávania je realizácia diela s názvom Novostavba Telocvične ZŠ a MŠ Jeséniova 54, Bratislava Nové
Mesto. Dielo je financované s dotácie ministerstva školstva SR vo výške 200 000,- eur pričom viazanosť čerpania dotácie
je na 31.8.2018 v rátane kolaudácie diela. Dielo bude zhotovené na základe stavebného povolenia stavebného úradu
Mestskej časti Bratislava - Vajnory č. OS-756/2017/SUC zo dňa 16.10.2017, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa
5.12.2017, ktoré je súčasťou súťažných podkladov. Miestom vykonania diela je areál Základnej školy Jeséniova 54 v
Bratislave - telocvičňa bude umiestnená na pozemkoch nachádzajúcich sa v k.ú. Vinohrady, na parc. č. 6749/3, 6749/4,
6750/1, zapísaných na LV č. 3686. 
 
Plošné bilancie:  
Zastavaná plocha školy (č. p. 6749/1) ................................................................ 1020,00 m2 
Úžitková plocha novostavby telocvične SO-01..................................................... 500,33 m2 
Zastavaná plocha telocvične .............................................................................. 593,32 m2 
 
ČLENENIE STAVBY 
SO-01Novostavba telocvične 
SO-02Areálová prípojka vody 
SO-03Areálová prípojka kanalizácie 
SO-04Areálová prípojka plynu 
SO-05Areálová prípojka elektriny NN 
SO-06Sadové úpravy 
 
Architektonické riešenie: 
Predmetom projektu je návrh nových priestorov telocvične školy, ktoré majú zlepšiť a rozšíriť plnenie učebných úloh
školského procesu.  
Novostavba spočíva vo vytvorení telocvične a sociálnych priestorov jej zázemia. 
V tomto návrhu sa počíta s likvidáciou jestvujúcej plochy ihriska vrátane športovej výbavy (bránky, mantinely,
osvetlenie). Je nutné v potrebnom rozsahu zrušiť aj jestvujúce oplotenie vyvýšenej plochy ihriska a úroveň terénu znížiť
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do úrovne prízemia školy. 
Celkové riešenie objektu bolo dané podmienkami v zadaní a materiálovými nárokmi podľa príslušných stavebno-
technických noriem. 
Na nižšej streche zázemia je navrhnutá zelená strecha z trávnatej vegetácie napojená na zeleň mimo objektu bez
prístupu. Obvodové hrany strechy sú chránené oplotením. Na strechu nad telocvičňou navrhujeme umelý trávnik s
oplotením. Vstup na strechy bude umožnený iba oprávneným osobám cez bráničky v oplotení. 
V druhej etape výstavby stavebného objektu SO-07 Viacúčelové ihrisko sa táto strecha sprístupní na hranie. Bude
ohraničená vysokým plotom (4m) a vybavená športovými zariadeniami (bránky, mantinely a osvetlenie). Prístup na
hraciu plochu bude z terénu na zadnej strane cez bráničku v mantineli. 
 
Búracie práce a prekládky  
Búracie práce pozostávajú z likvidácie jestvujúcej plochy ihriska so športovým vybavením, oplotenia, prístupových
schodíkov a bráničiek. Bude treba odstrániť aj elektrické napojenie osvetlenia ihriska. Ďalej sa práce týkajú výkopov pre
stavbu a jej napojenie na médiá novými vnútroareálovými prípojkami.

II.1.5)    Celková predpokladaná hodnota
532 318,82 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
Areál ZŠ Jeséniova, Bratislava

II.2.4)    Opis obstarávania
Predmetom obstarávania je realizácia diela s názvom Novostavba Telocvične ZŠ a MŠ Jeséniova 54, Bratislava Nové
Mesto. Dielo je financované s dotácie ministerstva školstva SR vo výške 200 000,- eur pričom viazanosť čerpania dotácie
je na 31.8.2018 v rátane kolaudácie diela. Dielo bude zhotovené na základe stavebného povolenia stavebného úradu
Mestskej časti Bratislava - Vajnory č. OS-756/2017/SUC zo dňa 16.10.2017, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa
5.12.2017, ktoré je súčasťou súťažných podkladov. Miestom vykonania diela je areál Základnej školy Jeséniova 54 v
Bratislave - telocvičňa bude umiestnená na pozemkoch nachádzajúcich sa v k.ú. Vinohrady, na parc. č. 6749/3, 6749/4,
6750/1, zapísaných na LV č. 3686. 
 
Plošné bilancie:  
Zastavaná plocha školy (č. p. 6749/1) ................................................................ 1020,00 m2 
Úžitková plocha novostavby telocvične SO-01..................................................... 500,33 m2 
Zastavaná plocha telocvične .............................................................................. 593,32 m2 
 
ČLENENIE STAVBY 
SO-01Novostavba telocvične 
SO-02Areálová prípojka vody 
SO-03Areálová prípojka kanalizácie 
SO-04Areálová prípojka plynu 
SO-05Areálová prípojka elektriny NN 
SO-06Sadové úpravy 
 
Architektonické riešenie: 
Predmetom projektu je návrh nových priestorov telocvične školy, ktoré majú zlepšiť a rozšíriť plnenie učebných úloh
školského procesu.  
Novostavba spočíva vo vytvorení telocvične a sociálnych priestorov jej zázemia. 
V tomto návrhu sa počíta s likvidáciou jestvujúcej plochy ihriska vrátane športovej výbavy (bránky, mantinely,
osvetlenie). Je nutné v potrebnom rozsahu zrušiť aj jestvujúce oplotenie vyvýšenej plochy ihriska a úroveň terénu znížiť
do úrovne prízemia školy. 
Celkové riešenie objektu bolo dané podmienkami v zadaní a materiálovými nárokmi podľa príslušných stavebno-
technických noriem. 
Na nižšej streche zázemia je navrhnutá zelená strecha z trávnatej vegetácie napojená na zeleň mimo objektu bez
prístupu. Obvodové hrany strechy sú chránené oplotením. Na strechu nad telocvičňou navrhujeme umelý trávnik s
oplotením. Vstup na strechy bude umožnený iba oprávneným osobám cez bráničky v oplotení. 
V druhej etape výstavby stavebného objektu SO-07 Viacúčelové ihrisko sa táto strecha sprístupní na hranie. Bude
ohraničená vysokým plotom (4m) a vybavená športovými zariadeniami (bránky, mantinely a osvetlenie). Prístup na
hraciu plochu bude z terénu na zadnej strane cez bráničku v mantineli. 
 
Búracie práce a prekládky  
Búracie práce pozostávajú z likvidácie jestvujúcej plochy ihriska so športovým vybavením, oplotenia, prístupových
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schodíkov a bráničiek. Bude treba odstrániť aj elektrické napojenie osvetlenia ihriska. Ďalej sa práce týkajú výkopov pre
stavbu a jej napojenie na médiá novými vnútroareálovými prípojkami.

II.2.5)    Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena

II.2.6)    Predpokladaná hodnota
532 318,82 EUR bez DPH

II.2.7)    Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Dátum začatia:  11.04.2018
Dátum ukončenia:  10.08.2018

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

II.2.13)INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov 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).

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

ODDIEL IV: POSTUP
IV.2)    ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE

IV.2.2)    Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas:  26.03.2018 11:00

IV.2.7)    Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas:  26.03.2018 14:00
Miesto:  Miestny úrad Mestskej časti Bratislava - Nové Mesto, Junácka 1, 832 91 Bratislava šieste poschodie zasadačka
č.d. 619 .
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk:  Na otváraní ponúk sa môžu zúčastniť oprávnení uchádzači, ktorí
predložili ponuky. Na otváraní obálok s ponukami môže byť uchádzač zastúpený štatutárnym orgánom alebo členom
štatutárneho orgánu uchádzača alebo osobou splnomocnenou uchádzačom na jeho zastupovanie.

ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.5)    DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA

28.02.2018
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