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

   V Bratislave 10.09.2018

                                                                                                    9260/2018/KIAZ

Vec

Zadanie zákazky na „Realizáciu Detského ihriska Nobelova v Bratislave“, 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 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. Juraj Kerestúr 02/49 256 380

E-mail: juraj.kerestur@banm.sk

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

Investičná akcia „Detské ihrisko Nobelova v Bratislave“ má za cieľ podporu oddychu a zábavy pre

deti v danej lokalite parku Nobelova v mestskej časti Bratislava – Nové Mesto.

Predmetom zákazky je realizácia detského ihriska v parku Nobelova v Bratislave podľa realizačnej

projektovej dokumentácie spracovanej Ing. Júliou Straňákovou.

Lokalitou je park Nobelova, Bratislava – Nové Mesto.

Parcela č. 13525/18, k.ú. Nové Mesto

Podrobná špecifikácia predmetu zákazky:

Projekt sa zaoberá návrhom detského ihriska v parku Nobelova (Bratislava – Nové mesto). Návrh

rešpektuje prírodný charakter riešeného územia a požiadavky na využitie plochy pre herné

a pohybové aktivity detí rozličných vekových kategórií.

Ihrisko tvoria prvky pre menšie aj väčšie deti z prírodného materiálu – dreva, pod ktorými sa

nachádza dopadová plocha z liatej gumy alebo trávnika, vďaka čomu pôsobí ako jeden celok.

Navrhované detské ihrisko nie je oplotené, ale je voľne prístupné zo všetkých strán.

Dominantným  prvkom  detského  ihriska  je  herná  zostava  so  šmykľavkou  v  okolí  ktorej  sú

rozmiestnené pružinové hojdačky v tvare zvieratiek. Dopadovú plochu pod hernými prvkami tvorí

liata guma potrebnej hrúbky na základe výšky dopadu v mixovanej bledozelenej farbe. Reťazová

hojdačka s dvoma sedákmi je taktiež umiestnená v liatej gume. Kolotoč je umiestnený v trávniku.

Priestor detského ihriska je doplnený aj prvkami mobiliáru, ktoré sú určené pre rodičov. Lavičky

s operadlom sú umiestnené popri chodníku a piknikový stôl s lavičkami bez operadla je osadený

v trávniku.

V rámci priestoru detského ihriska je navrhovaná výsadba troch listnatých stromov – jeden

pagaštan pleťový (Aesculus x carnea ´Briotii´) a dva kultivary jaseňa štíhleho (Fraxinus excelsior

´Diversifolia´ a ´Jaspidea´), ako aj navrhovaný výrub silne poškodených stromov.

Kvalitatívne požiadavky:

Hracie prvky musia byť z kvalitných a trvácnych materiálov. Nosná konštrukcia detských prvkov z

agátového dreva alebo impregnovaného a laminovaného dreva. Šmykľavka je z nerezovej ocele.

Ďalšie požiadavky súťaže:

- doložiť typové listy jednotlivých prvkov.

4. Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH: 56 670,77 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: ,,Realizácia DI Nobelova,,

5.3     Termín obhliadky:  podľa dohody s odd. IaVO na tel.čísle: 02/49 253 380

5.4      Kontaktná osoba: Ing. Juraj Kerestúr, email: juraj.kerestur@banm.sk

5.5      Lehota na predloženie ponuky: 24.09.2018 do 10:00 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: Bratislava – Nové Mesto

Lehota plnenia zákazky / poskytnutia služby: podľa ZoD

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:

Identifikačné údaje uchádzača: Názov, adresu sídla, IČO

   Nacenený výkaz výmer
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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
Fotodokumentácia
Výkaz a výmer


