MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA - NOVÉ MESTO

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

V Bratislave 07.03.2019
5246/2019/IVO/KIAZ

Vec
Zadanie zákazky na „Vypracovanie realizačnej PD rekonštrukcie hlavných rozvodov
kanalizácie a vody a prípojky teplovodu pre ZŠ Kalinčiakova č. 12, Bratislava“, 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. Viktor Magic, ( 02/49 253 209
viktor.magic@banm.sk

2. Typ zmluvy: zákazka na dodanie služieb – zmluva o dielo

3. Opis predmetu zákazky:
Vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie rekonštrukcie hlavných rozvodov kanalizácie
a vody ZŠ Kalinčiakova č. 12 v Bratislave, vrátane položkového rozpočtu a výkazu výmer. Pri
spracovávaní projektovej dokumentácie je potrebné počítať s podrobným zameraním existujúceho
stavu, ako aj v prípade potreby s prípadnými sondami.
Všetky náklady spojené s vypracovaním projektovej dokumentácie musia byť zahrnuté do cenovej
ponuky.
Rozsah projektovej dokumentácie je definovaný nasledovne:
- rekonštrukcia komplet ležatých vonkajších rozvodov kanalizácie a vody
- rekonštrukcia komplet zvislých hlavných vnútorných rozvodov kanalizácie a vody
- prípojka teplovodu z Národného futbalového štadiónu a jej napojenie do výmenníkovej stanice tepla
v objekte ZŠ Kalinčiakova.
Súčasťou projektovej dokumentácie musí byť aj zabezpečenie a vykonávanie inžinierskej činnosti
priebežne podľa účelnosti a potreby, za účelom ohlásenia stavby, prípadne zabezpečenia stavebného
povolenia na príslušnom stavebnom úrade.
V zmysle Zmluvy o dielo (viď. príloha) je potrebné celkovú cenu rozpísať na nasledovné časti:
- realizačná projektová dokumentácia
- inžinierska činnosť
- autorský dozor
Uvedené žiadame naceniť v nasledovnej štruktúre:
časť:

cena bez DPH

cena s DPH

realizačná projektová dokumentácia
inžinierska činnosť
autorský dozor
celková cena spolu:
V rámci zadania bude potrebné vypracovať realizačnú projektovú dokumentáciu na:
- rekonštrukciu všetkých vonkajších rozvodov kanalizácie napojených na objekty ZŠ Kalinčiakova
- rekonštrukciu všetkých vonkajších rozvodov vody napojených na objekty ZŠ Kalinčiakova
- rekonštrukciu všetkých hlavných vnútorných stúpacích rozvodov kanalizácie v objektoch ZŠ
Kalinčiakova
- rekonštrukciu všetkých hlavných vnútorných stúpacích rozvodov vody v objektoch ZŠ Kalinčiakova
- prípojku teplovodu z Národného futbalového štadiónu a jej napojenie do výmenníkovej stanice tepla
v objekte ZŠ Kalinčiakova
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Súčasťou súťažných podkladov je aj zmluva o dielo, ktorú je potrebné doplniť o chýbajúce údaje zo
strany budúceho zhotoviteľa, a podpísanú v požadovanom množstve doručiť zadávateľovi spolu so
súťažnou ponukou.

4. Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH: 8.031,83 EUR

5. Miesto a lehota na predkladanie ponúk
5.1. Ponuku predkladajte mailom: zuzana.kianickova@banm.sk
5.2

Ako predmet správy treba uviesť: ,,Vypracovanie RPD ZŠ Kalinčiakova“

5.3

Termín obhliadky: po dohode a v termíne na vypracovanie ponúk

5.4

Kontaktná osoba: Ing. Viktor Magic, tel. 02/49 253 209, viktor.magic@banm.sk

5.5

Lehota na predloženie ponuky: 18.03.2019 do 09:00 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:
7.1 Miesto plnenia zákazky: ZŠ Kalinčiakova č. 12, 831 04 Bratislava
7.2 Lehota plnenia zákazky/poskytnutia služby: v zmysle návrhu 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.
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9. Uchádzač musí disponovať oprávnením na podnikanie v predmete zákazky.
Uchádzač v rámci svojej ponuky predloží svoje identifikačné údaje /názov, adresu
sídla, IČO/pre účely overenia tejto skutočnosti v príslušných registroch.

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.
vedúci referátu verejného obstarávania

Prílohy:
Zmluva o dielo
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