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

                V Bratislave 22.03.2019

                6204/2019/HOMJ

Vec

Zadanie zákazky ,,Zabezpečenie udržateľnosti ekosystému Voľnočasového priestoru Jama

a povýsadbové ošetrenie rastlín,, zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117  Zákona č. 345/2015

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.

345/2018 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:  1800347007/5600

Kontaktná osoba:   Ing. Ivan Meliška 02/49 253 177, 0907 977 158

      2.    Typ zmluvy: Zákazka na dodanie služby, Zmluva na po výsadbové ošetrenie rastlín
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3.     Opis  predmetu zákazky:

        Predmetom zákazky je odborná starostlivosť a zabezpečenie plnej udržateľnosti ekosystému

        novovytvoreného Voľnočasového priestoru JAMA (bývalý cyklistický štadión) vrátane po výsadbového

        ošetrenia rastlín nachádzajúceho sa v areáli parku JAMA – Nové Mesto, bližšie špecifikovaného

        v zmluve a prílohách.

Rozsah starostlivosti je v rozsahu::

Servisný objekt – zelená stena, zelená strecha, terasa

    zalievanie prostredníctvom zavlažovacieho systému (nastavenie intervalu a spôsobu zalievania,

       vrátane pravidelnej kontroly funkčnosti – nahlasovanie kontaktnej osobe mailom aj telefonicky),

       obnova / dosádzanie v prípade odumretia časti vysadenej plochy, odburiňovanie v prípade výskytu

       burín, vyhrabávanie lístia v jesennom a jarnom období zahŕňajúce aj odvoz a likvidáciu biologického

       odpadu vrátane dokladov o spôsobe likvidácie odpadov (vážne lístky, evidenčné listy odpadov,

       hlásenia o vzniku odpadu, prípadne iné), čistenie od nečistôt a odpadu vrátane dokladov o spôsobe

       likvidácie odpadov (vážne lístky, evidenčné listy odpadov, hlásenia o vzniku odpadu, prípadne iné),

       hnojenie, zazimovanie zelenej steny, odburinenie zelenej strechy, ručné zalievanie v prípade potreby,

       likvidácia chorôb a škodcov v prípade ich výskytu, orezy stromov v príslušnom vegetačnom období,

       odstránenie konárov bezodkladne po oreze a úprave stromov, oprava oporných konštrukcií

       novovysadených stromov.

Krajinné a sadovnícke úpravy

trávnik – zalievanie prostredníctvom zavlažovacieho systému (pravidelná kontrola funkčnosti –

nahlasovanie kontaktnej osobe mailom aj telefonicky), kosenie, obnova trávnika / dosádzanie

     v prípade odumretia časti trávnika, odburiňovanie v prípade výskytu burín, vyhrabávanie lístia

     v jesennom a jarnom období zahŕňajúce aj odvoz a likvidáciu biologického odpadu (napr. lístia,

     odpadu vzniknutého z orezu stromov, krov, odumretí kvetov, rastlín) vrátane dokladov o spôsobe

     likvidácie odpadov (vážne lístky, evidenčné listy odpadov, hlásenia o vzniku odpadu, prípadne iné),

     čistenie od nečistôt a odpadu vrátane dokladov o spôsobe likvidácie odpadov (vážne lístky, evidenčné

     listy odpadov, hlásenia o vzniku odpadu, prípadne iné), hnojenie, vertikutácia a prevzdušňovanie

     trávnika počas vegetačného obdobia (apríl až október), likvidácia chorôb a škodcov v prípade ich

     výskytu, hnojenie

stromy, kry, kvety – zalievanie prostredníctvom zavlažovacieho systému (pravidelná kontrola

funkčnosti – nahlasovanie kontaktnej osobe mailom aj telefonicky), orezy stromov v príslušnom

      vegetačnom období, úprava krov, kvetov (strihanie) počas vegetačného obdobia (apríl až október),

      odstránenie konárov bezodkladne po oreze a úprave stromov a krov, oprava oporných konštrukcií

      novovysadených stromov bezodkladne po ich poškodení, výmena odumretých vysadených stromov,

      krov a kvetov bezodkladne po ich odumretí a odstránenie odpadu z nich vrátane dokladov o spôsobe

      likvidácie odpadov (vážne lístky, evidenčné listy odpadov, hlásenia o vzniku odpadu, prípadne iné),

      odburiňovanie a okopávanie záhonov okolo stromov, krov, kvetov pravidelne podľa potreby, likvidácia

      chorôb a škodcov v prípade ich výskytu, hnojenie.
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Prvky funkčne využívajúce vodu a Vodozádržné opatrenia, manažment dažďových vôd

        (s výnimkou zabezpečenia biotopu jazera)

    Vŕtaná studňa dopájajúca závlahový systém a technológiu jazera – zabezpečenie plnej funkčnosti

        studne ako aj servisu a údržby plne v súlade s technickými listami.

    Zavlažovací systém – regulácie a programované nastavenie samotného zalievania.

   Starostlivosť bude taktiež zabezpečená prostredníctvom  jedného pracovníka – záhradného majstra,

   ktorý bude zabezpečovať komplexnú starostlivosť o zeleň na periodickej báze. Záhradný majster bude

   dopracovať servisný manuál a zaškoľovať zamestnancov príspevkovej organizácie objednávateľa

   – EKO podnik VPS na následné prevzatie starostlivosti.

        Súčasťou výzvy sú aj prílohy:

· Návrh zmluvy na po výsadbové ošetrenie a starostlivosť

· Tendrová projektová dokumentácia

· Po realizačné zameranie s výkazom výmer

· Návrh harmonogramu údržby na rok

4. Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH: 35 165,40 €

5. Miesto a lehota na predkladanie ponúk

5.1 Ponuku predkladajte mailom: jana.homolova@banm.sk

5.2 Ako predmet správy treba uviesť ,,Udržateľnosť systému JAMA,,

            Kontaktná osoba: Ing. Ivan Meliška (02/49 253 177, 0907 977 158, ivan.meliska@banm.sk )

            Termín obhliadky: na základe vzájomnej telef. dohody s kontaktnou osobou

            Miesto obhliadky: Voľnočasový  priestor JAMA ( križovatka Kalinčiakova ulica a Odbojárov)

                                      Bratislava - Nové Mesto,

5.3 Lehota na predloženie ponuky: 02.04.2019 do 10:00 hod.

5.4 Platnosť ponuky: ponuky zostávajú platné počas lehoty viazanosti ponúk do 05/2020

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: Voľnoč. priestor JAMA (bývalý cyklistický štadión) Bratislava – Nové Mesto
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Lehota plnenia: podľa ZoD ( 1 kalendárny rok od nadobudnutia účinnosti zmluvy alebo od prevzatia

                       zhotoveného diela

8. Cena a spôsob určenia ceny:

cena   za  predmet  zákazky  musí  zahŕňať všetky  náklady   spojené  s  predmetom zákazky vrátane

dopravy ako celku.

         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:

· musí disponovať oprávnením na podnikanie v predmete zákazky

· predloží  názov,  adresu  sídla  a  IČO  za  účelom  overenia  tejto  skutočnosti  v  príslušných

registroch

· vypracuje po realizačné zameranie výkaz výmer

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


