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

   V Bratislave 14.08.2018

                                                                                                    8834/2018/KIAZ

Vec

Zadanie zákazky na „Vypracovanie realizačnej PD aj s príslušenstvom – Zariadenie pre

seniorov – Rekonštrukcia a nadstavba servisného objektu na Kalinčiakovej ul.“, 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. Zita Marušáková 02/49 256 603

E-mail: zita.marusakova@banm.sk

2. Typ zmluvy: zákazka na poskytnutie služby - zmluva o dielo
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3. Opis predmetu zákazky:

Predmetom zákazky je dodanie projektovej dokumentácie a inžinieringu vrátane zabezpečenia

stavebného povolenia a vyjadrení všetkých dotknutých orgánov potrebných na vybudovanie

zariadenia pre seniorov, ktoré vznikne rekonštrukciou a nadstavbou prevádzkovej budovyobjektu

umiestneného na Kalinčiakovej ulici č. 7768. Súčasťou má byť aj autorský dozor pri samotnej

realizácii a vypracovanie projektu skutočného vyhotovenia.

Prvým krokom bude vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie na stavebné povolenie

a realizáciu stavby v lehote do 30.10.2018. Následne v povoľovacom procese bude vydané

stavebné povolenie, požadovaná lehota do 15.12.2018.

Verejné obstarávanie na dodávateľa stavby bude realizované v zmysle zákona o verejnom

obstarávaní a v zmysle požiadaviek riadiacej dokumentácie IROP, s odkladacou podmienkou

v účinnosti zmluvy o dielo  a to až do schválenia žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného

príspevku.

Po schválení  postupov realizovaného VO zo strany riadiaceho orgánu pristúpime k podpisu zmluvy

o dielo s dodávateľom stavby  a začne sa  realizácia plánovaných aktivít.

Zariadenie pre seniorov –  je pobytové zariadenie, kde bude poskytovaná profesionálna

podpora tak, aby podľa  individuálnych plánov, sa mohli seniori vzdelávať, pracovať a tráviť voľný

čas  podľa  svojich  predstáv.  Klienti  v  bytových  jednotkách  môžu  vykonávať všetky  bežné  úkony

ako   v  domácnosti,  napríklad  pripravovať si  vlastnú  stravu,  prať,  upratovať a  pod.;  tomu

zodpovedá vybavenie bytovej jednotky nábytkom a elektrospotrebičmi. Doplnkovou službou je

prepravná služba. Ďalej je poskytovaná služba stravovania v jedálni. Pre potreby zariadenia

a  pre  seniorov  je  tu doplnková služba – práčovňa.  Primárne  bude  zabezpečený  dohľad  a  v

rámci neho bude poskytnutá  taká podpora a vedenie, ktoré bude  pomáhať klientom k schopnosti

viesť relatívne  samostatný  život,  vykonávať úkony  sebaobsluhy,  starať sa  o  domácnosť,

zúčastňovať sa na rôznych sociálnych aktivitách, ale napr. aj chodiť do práce. Ďalej bude

poskytovaná prepravnú službu, či už odvoz k lekárovi alebo na organizované spoločenské

podujatia. V objekte, v jeho suteréne bude situovaná kuchyňa, výdaj jedál s jedálňou. Bude tu

umiestnená aj práčovňa. V druhej časti bude spoločenský priestor, kde bude prebiehať  sociálna

rehabilitácia a tiež rehabilitačná miestnosť, kde sa seniori budú precvičovať na bezbariérových

cvičiacich prvkoch pre seniorov. Predpokladané náklady realizácie Zariadenia pre seniorov v rámci

celkovej rekonštrukcie a nadstavby vrátane technológií a zariadení sú cca. 900.000,- Eur vrátane

DPH.

Podrobná špecifikácia predmetu zákazky:

Projekt musí obsahovať tieto stavebné objekty:

1. Vybudovanie zariadenia pre seniorov rekonštrukciou a nadstavbou jestvujúceho

objektu

Objekt má v súčasnosti suterén a 1. nadzemné podlažie. Nadstavbou získame ešte jedno

nadzemné podlažie. Požadujeme navrhnúť odľahčené konštrukcie pre nadstavované 2. NP.
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Objekt je obdĺžnikového tvaru s plochou strechou. Objekt bude napojený na všetky inžinierske

siete  vlastnými  prípojkami.  Dažďové   zvody  sa  pripoja  na  odvodňovací  systém v  blízkom parku.

Ubytovacia časť bude dvojpodlažná, budú v nej umiestnené  bytové jednotky pre 12 klientov.

Bytové jednotky majú mať priestorovú a interiérovú flexibilitu. Tá umožní vykonať nevyhnutné

úpravy dispozície bytu v krátkom čase, s nízkymi nákladmi a bez zmien na inštaláciách, technike,

izolácii  alebo  nosnom  systéme.  Dispozične  je  upravená  bytová  časť tak,  aby  prijímatelia  služby

mali zabezpečený ich nárok na samostatnú izbu. Bude  použitý ľahko prenosný a adaptabilný

nábytok  a  flexibilné  deliace  prvky,  ktoré  umožňujú  vymedziť zóny  v  priestore  bytu.  Kúpeľne  sa

realizujú s víziou, že v budúcnosti budú slúžiť ako bezbariérové, so sprchovacími  kútmi v úrovni

podlahy. Všetky spínače, zásuvky a ovládacie prvky musia byť osadené v dosahu sediacej osoby.

Požadujeme do projektu navrhnúť spôsob riešenia systému na privolanie pomoci.

Balkónové dvere budú bezbariérové. Vstup do budovy bude bezbariérový, priamo z verejného

priestranstva cez zádverie. Rovnako v bezbariérovom prevedení budú riešené všetky priestory,

určené pre verejnosť, či klientov zariadenia. Budú  realizované nové deliace priečky v objekte.

Stavebný objekt je v súlade s podmienkami prístupnosti podľa č. 9 a 19 Dohovoru OSN o právach

osôb so zdravotným postihnutím a spĺňa požiadavky v súlade s vyhláškou MŽP SR č. 532/2002 Z.

z. a zákona č. 50/1976 Z. z. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku.

Konkrétne opatrenia:  dimenzovanie priestorov chodieb, hygienických zariadení, vstupov do

jednotlivých častí je navrhnuté v bezbariérovej úprave a rozmerovo navrhnuté tak, aby

umožňovali slobodný pohyb osôb s hendikepom. V budove bude výťah prechádzajúci všetkými

podlažiami. Budú tu tiež použité reflexné prvky, materiálové smerovanie pohybu k bezpečným

zónam.  Strešné  odvody  dažďových  vôd  sú  zvedené  do  vsakovania  v  záhrade.  Najskôr  budú

realizované terénne úpravy na  prípravu staveniska. Vybudujú sa zvislé a vodorovné konštrukcie,

vrátane nového zastrešenia. Následne budú  pokračovať práce na vnútorných rozvodoch,

omietkach a fasáde. Osadia sa vnútorné  dvere a zariaďovacie predmety.

2. Energetické opatrenia budovy

Nové výplne otvorov okenných a dverných budú plastové, zasklené izolačným 3-sklom. Objekt

bude mať vlastnú kotolňu s prepojením na fotovoltické panely. Strecha bude pre zachovanie

tepelnej  pohody  zelená.  Celý  obvodový  plášť jestvujúcej  stavby  a  aj  nadstavby  sa  opatrí

zatepľovacím systémom podľa aktuálnych predpisov, aby budova dosiahla požadovanú triedu

tepelného odporu. Stavba bude navrhnutá v energetickej triede A1 na jej hornej hranici, čo

znamená okrem zabudovania kvalitných stavebných materiálov aj montáž techniky a technológií

ako súčasť stavby. Budova bude navrhnutá v zmysle  vyhlášky MDVRR SR č. 364/2012, ktorou sa

vykonáva zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

3. Materiálno-technické vybavenie zariadenia pre seniorov

Pri projektovaní vnútorného vybavenia jednotlivých priestorov požadujeme navrhnúť aj interiérové

zariadenie, montáž a osadenie hlavne vstavaných zariadení a nábytkových zostáv ako:  kuchynské

linky so spotrebičmi ( s dvojplatničkou, malou chladničkou a práčkou), vstavané skrine a špeciálne
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zaradenia pre uľahčenie pobytu seniorov. V spoločnej práčovni na 1.PP je potrebné navrhnúť

zariadenia a technológie ako profesionálna práčka, sušička a žehliaci lis (mangeľ). Taktiež

zariadenia pre prípravu a výdaj stravy v jedálni.

Ako pomôcku pre navrhovanie Zariadenia pre seniorov prikladáme pôdorysy jednotlivých podlaží

ako aj publikácie o univerzálnom navrhovaní objektov komunitných sociálnych služieb.

Projektovú dokumentáciu požadujeme vyhotoviť v 8 paré v tlačenej forme + 2 x na CD nosiči vo

formáte dwg a pdf, sprievodné a technické správy v programe Word, výkaz výmer a položkové

rozpočty v programe Excel.

Výsledná realizačná projektová dokumentácia sa nesmie líšiť od predloženého návrhu o viac ako

15%.

Podklady k predmetnej zákazke je možné si stiahnuť na uvedenej adrese:

http://www.uschovna.cz/sk/zasilka/DAF7JKWUXCXS8T8I-MMC/

4. Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH: 33 333,33 EUR

5. Miesto a lehota na predkladanie ponúk:

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

5.2     Ako predmet správy treba uviesť: „RPD – zariadenie pre seniorov“

5.3     Termín obhliadky: obhliadka nie je nutná (individuálne podľa potreby)

5.4      Kontaktná osoba: Ing. Zita Marušáková, e-mail: zita.marusakova@banm.sk

5.5      Lehota na predloženie ponuky: 24.08.2018 do 09:00 hod.

5.6      Viazanosť/platnosť ponuky: 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: MÚ BANM, Junácka 1, Bratislava – Nové Mesto

Lehota plnenia zákazky/poskytnutia služby: v lehote do 30.06.2020
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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. Uchádzač v rámci svojej ponuky predloží:

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.

Oddelenie investícií a verejného obstarávania

Prílohy:
Zmluva o dielo
Podklady je možné stiahnuť na uvedenej adrese: http://www.uschovna.cz/sk/zasilka/DAF7JKWUXCXS8T8I-MMC/


