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

   V Bratislave 07.08.2018

                                                                                                    8693/2018/KIAZ

Vec

Zadanie zákazky „Novostavba MŠ Teplická – realizácia diela - SO 06 – detské ihriská“,

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: SK08 5600 0000 0018 0034 7007

Kontaktná osoba: Ing.arch. Alena Jánošíková 02/49 256 237

alena.janosikova@banm.sk

2. Typ zmluvy: zákazka na poskytnutie prác - zmluva o dielo



2

3. Opis predmetu zákazky:

Predmetom  obstarávania  je  realizácia  diela  s  názvom  SO  06  –  detské  ihriská  „Novostavba  MŠ

Teplická“.  Miestom vykonania  diela  je  areál  -  Materskej  školy  – Teplická 5 v  Bratislave,  ktorý  sa

nachádza na pozemkoch ● parc. č. 12142/220,   ● 12136 v k.ú. Nové Mesto vedený na LV č. 3749

vo  vlastníctve  objednávateľa  a  ● parc.  č.  12142/12  v  k.ú.  Vinohrady  vedený  na  LV  č.  3673  vo

vlastníctve Hlavného mesta SR Bratislavy a v správe objednávateľa. Dielo bude financované

z vlastných zdrojov objednávateľa a z operačného programu Integrovaný regionálny operačný

program (IROP), kde finančné zdroje tvoria európske finančné prostriedky z fondu systému

riadenia EŠIF (európske štrukturálne a investičné fondy) - konkrétne Európskeho fondu

regionálneho rozvoja a štátneho rozpočtu.

Základné údaje stavby:

Navrhovaná funkcia objektu: Materská škôlka

Počet detí: 100

Zastavaná plocha objektu : 612,78 m2

Plocha pieskovísk:                         100 m2

Podrobná špecifikácia predmetu zákazky:

Predmetom súťaže je stavebný objekt SO 06 – Detské ihriská.

(Stavebné objekty SO 01 – Objekt MŠ, SO 02 napojenie vodovodu, SO 03 Napojenie kanalizácie,

SO  04  -  Napojenie  elektro,  SO  05  -  Oplotenie  SO  07  –  Areálová  zeleň,  SO  08  Komunikácie

a spevnené plochy sú predmetom inej súťaže. Je potrebné počítať pri výstavbe s koordináciou

jednotlivých dodávok prác).

Výstavba nového zariadenia je projektovaná ako dvojpodlažná budova s plochými strechami.

Objekt je dimenzovaný na počet 100 detí v štyroch triedach. V areáli sa nachádza pôvodný objekt

MŠ  dimenzovaný  na  počet  96  detí.  Pri  výstavbe  dôjde  k  zbúraniu  pôvodných  hracích  prvkov

a pieskovísk čím je potrebné doplniť areál hracími prvkami a pieskoviskami pre oba menované

objekty.

Všetky podrobnosti sú bližšie uvedený v prílohách a zmluve.

4. Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH: 20 161,68 EUR
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5. Miesto a lehota na predkladanie ponúk:

5.1.    Ponuku predkladajte mailom: zuzana.kianickova@banm.sk

5.2     Ako predmet správy treba uviesť: ,,Novostavba MŠ Teplická,,

5.3     Termín obhliadky: po dohode, v čase na predkladanie ponúk

5.4     Miesto stretnutia: areál MŠ Teplická

5.4     Kontaktná osoba: Ing.arch. Alena Jánošíková, email: alena.janosikova@banm.sk

5.5     Lehota na predloženie ponuky: 16.08.2018 do 10:00 hod.

5.6     Viazanosť/platnosť ponuky: do 31.12.2019

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: areál MŠ Teplická, Bratislava – Nové Mesto

Lehota plnenia zákazky / uskutočnenia prác: doba výstavby 9 mesiacov

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.
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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.

Oddelenie investícií a verejného obstarávania

Prílohy: Zmluva o dielo
Projektová dokumentácia a technické listy
Výkaz výmer


