
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
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
Revitalizácia parku Ľudové námestie

II.1.2)    Hlavný kód CPV
45236200-2

II.1.3)    Druh zákazky
Práce

II.1.4)    Stručný opis
Predmetom VO je revitalizácia parku Ľudové námestie v zmysle PD. Riešená plocha parku predstavuje 5325m2 . Plocha
plní aj funkcia parku, ako oddychovej zóny pre všetky vekové skupiny občanov. Jemne sa upravuje trasovanie
komunikácii. Ostáva zachovaná osová symetria parku. Dopĺňajú sa línie chodníkov, ktoré zjednodušujú pohyb krížom cez
park. Koncepcia trasovania chodníkov vychádza z pôvodných trás. Hlavne vstupy do parku sa zachovávajú na pôvodných
miestach. Zo všetkých vstupov vedu komunikácie na centrálnu plochu s fontánou. Centrálny chodník smerom na
Svätovojtešskú lemuje alej novo navrhovaných pyramidálnych dubov, ktoré vytvárajú novu kostrovú zeleň parku. Po
stranách chodníka sú terénne depresie vytvorené ako vodozádržné opatrenia. Okolo plochy s fontánou sú navrhnute
kvetinové záhony z trvaliek. Pre udržanie zelene je navrhnutý závlahový systém plochy zelene parku. Mestsky mobiliár
lavičky sú nové a majú aj nové umiestnenie. Zvýšil sa ich počet . V priestore okolo fontány sú použite lavičky s
možnosťou sedenia z oboch strán. Mobiliár bol doplnený aj o odpadkové koše. Súčasťou projektu je aj rekonštrukcia
fontány. Zdvihne sa súčasne dno aj okraj fontány, aby bolo možne na mure fontány sedieť. Existujúce plastiky budú
rekonštruované. Gule po obvode ostanú zachované, ale funkciu chrličov preberú novo navrhované trysky. Pribudne
osvetlenie fontány, vymenia sa povrchy bazénu aj bazénového múra. K fontáne sa vybuduje nová šachta s technológiou.
V návrhu sa počíta aj s výmenou verejného osvetlenia. Lampy sú umiestené tak, aby sa zabezpečila svetelná pohoda vo
večerných a nočných hodinách (podrobnejšie sa verejným osvetlením zaoberá samostatná projektová dokumentácia -
Vonkajšie osvetlenie). Aby sa schovali kontajnery na separovaný odpad, bude v severnom rohu parku vybudovane
stojisko na kontajnery. Aby sa podporil parkový vzhľad, bude obložené drevom, strecha bude vegetačná. Časť stojiska
bude vybavená roštami na popínavé rastliny.  
Projekt obsahuje aj búracie práce, vrátane likvidácie odpadu.  
Revitalizácia samotných porastov a ošetrenie stromov s nutnými výrubmi je nevyhnutným zásahom na zachránenie
stromov. 
V návrhu sa počíta s početnou výsadbou nových drevín, kríkov a pokládkou nového trávnika. Revitalizácia samotných
porastov a ošetrenie stromov s nutnými výrubmi je nevyhnutným zásahom na zachránenie stromov.

II.1.5)    Celková predpokladaná hodnota
223 374,46 EUR bez DPH

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

II.2)    OPIS
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II.2.3)    Miesto dodania
Kód NUTS
SK010
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Parc.č. 22840/1, 22840/5, k.ú. Nové Mesto, Bratislava

II.2.4)    Opis obstarávania
Predmetom VO je revitalizácia parku Ľudové námestie v zmysle PD. Riešená plocha parku predstavuje 5325m2 . Plocha
plní aj funkcia parku, ako oddychovej zóny pre všetky vekové skupiny občanov. Jemne sa upravuje trasovanie
komunikácii. Ostáva zachovaná osová symetria parku. Dopĺňajú sa línie chodníkov, ktoré zjednodušujú pohyb krížom cez
park. Koncepcia trasovania chodníkov vychádza z pôvodných trás. Hlavne vstupy do parku sa zachovávajú na pôvodných
miestach. Zo všetkých vstupov vedu komunikácie na centrálnu plochu s fontánou. Centrálny chodník smerom na
Svätovojtešskú lemuje alej novo navrhovaných pyramidálnych dubov, ktoré vytvárajú novu kostrovú zeleň parku. Po
stranách chodníka sú terénne depresie vytvorené ako vodozádržné opatrenia. Okolo plochy s fontánou sú navrhnute
kvetinové záhony z trvaliek. Pre udržanie zelene je navrhnutý závlahový systém plochy zelene parku. Mestsky mobiliár
lavičky sú nové a majú aj nové umiestnenie. Zvýšil sa ich počet . V priestore okolo fontány sú použite lavičky s
možnosťou sedenia z oboch strán. Mobiliár bol doplnený aj o odpadkové koše. Súčasťou projektu je aj rekonštrukcia
fontány. Zdvihne sa súčasne dno aj okraj fontány, aby bolo možne na mure fontány sedieť. Existujúce plastiky budú
rekonštruované. Gule po obvode ostanú zachované, ale funkciu chrličov preberú novo navrhované trysky. Pribudne
osvetlenie fontány, vymenia sa povrchy bazénu aj bazénového múra. K fontáne sa vybuduje nová šachta s technológiou.
V návrhu sa počíta aj s výmenou verejného osvetlenia. Lampy sú umiestené tak, aby sa zabezpečila svetelná pohoda vo
večerných a nočných hodinách (podrobnejšie sa verejným osvetlením zaoberá samostatná projektová dokumentácia -
Vonkajšie osvetlenie). Aby sa schovali kontajnery na separovaný odpad, bude v severnom rohu parku vybudovane
stojisko na kontajnery. Aby sa podporil parkový vzhľad, bude obložené drevom, strecha bude vegetačná. Časť stojiska
bude vybavená roštami na popínavé rastliny.  
Projekt obsahuje aj búracie práce, vrátane likvidácie odpadu.  
Revitalizácia samotných porastov a ošetrenie stromov s nutnými výrubmi je nevyhnutným zásahom na zachránenie
stromov. 
V návrhu sa počíta s početnou výsadbou nových drevín, kríkov a pokládkou nového trávnika. Revitalizácia samotných
porastov a ošetrenie stromov s nutnými výrubmi je nevyhnutným zásahom na zachránenie stromov.

II.2.5)    Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena

II.2.6)    Predpokladaná hodnota
223 374,46 EUR bez DPH

II.2.7)    Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v dňoch:  150

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:  04.04.2018 14:00

IV.2.7)    Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas:  04.04.2018 14:00
Miesto:  Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto 
Bratislava PSČ: 832 91 
Junácka Číslo: 1

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

07.03.2018
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