
MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA - NOVÉ MESTO
MIESTNY ÚRAD BRATISLAVA - NOVÉ MESTO
Junácka č. 1, 832 91 Bratislava 3
Oddelenie investícií a verejného obstarávania

   V Bratislave 23.04.2019

                                                                                                     6830/2019/IVO/KIAZ

Vec

Zadanie zákazky „Stavebno-technické úpravy biologicko-chemickej a jazykovej učebne v

ZŠ Riazanská 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 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. Pavol Sulík

( 02/49 253 374

e-mail: pavol.sulik@banm.sk

2. Typ zmluvy: zákazka na stavebné práce – Zmluva o dielo
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3. Opis predmetu zákazky:

Biologicko-chemická učebňa

Úvod

Predmetom projektu stavebných uprav je zriadenie novej biologicko-chemickej učebne v priestoroch

na  4.NP  ZŠ  Riazanská  ul.  75  v  Bratislave.  V  priestoroch  navrhovanej  novej  biologicko-chemickej

učebne sa v súčasnosti nachádza jazyková a počítačová učebňa, ktorá bude v súlade s pripravovanou

realizáciu novej jazykovo-počítačovej učebne premiestnenej do iných priestorov ZŠ. Zriadením novej

biologicko-chemickej učebne sa vytvoria predpoklady na skvalitnenie vyučovacieho procesu s

možnosťou vykonávania chemických pokusov v laboratórnych podmienkach. Požadovaná kapacita

učebne bola 16 pracovných žiackych miest. Aby učebňa spĺňala požadovane požiadavky budú v rámci

stavebných úprav predmetného priestoru osadene v laboratórnych stoloch drezy napojene na

kanalizáciu, povrchová úprava pracovných stolov bude z materiálov odolných chemikáliám

používaných vo vyučovacom procese. Súčasne bude v učebni vymenene jestvujúce umývadlo. Nový

kanalizačný odpad z laboratórnych stolov bude napojený na jestvujúcu kanalizačnú stúpačku

nachádzajúcu sa v stene v priestore jestv. umývadla. Presná poloha stúpačky bude vzhľadom na

nutnosť použitia búracích prac, upresnená počas realizácie. Keďže kanalizačný odpad nie je možne

viesť v jestvujúcej podlahe v prednej časti učebne sa uvažuje so zdvojenou podlahou na

rektifikačných terčoch tvoriacich zvýšené učiteľské pódium. Nove rozvody NN v priestoroch biologicko-

chemickej učebne sa napoja z novo osadeného rozvádzača, ktorý bude umiestnený v miestnosti

kabinetu situovaného vedľa učebne. Prívod pre rozvádzač sa zrealizuje z existujúceho rozvádzača

RP3.1.  nachádzajúceho sa v  hale  pred učebňou.  V učebni  sa zrealizuje  elektroinštalácia  podľa PD a

inštalácia bude vedená v zdvojenej podlahe a v nábytku (stredovom tunely).

STAVEBNO-TECHNICKÉ RIEŠENIE

* BÚRACIE PRÁCE

V rámci stavebných uprav je potrebne realizovať pre navrhovane stavebne konštrukcie a rozvody:

- Odstránenie jestv. podlahovej krytiny z PVC

- Demontáž dverí medzi kabinetom a učebňou (dvere budú po úprave dverného otvoru opätovne

zabudovane) 1ks

- Realizácia horizontálnej drážky šírky 50 mm za účelom upresnenia polohy kanalizačnej stúpačky, cca.

2,00 m

- Realizácia vertikálnej drážky šírky cca. 250 mm dl. do výšky 400 mm od podlahy.

- Realizácia horizontálnej drážky 30 x 30 mm – dl. cca. 10,0 m

- Prieraz O 20 cez murovanú stenu hr. 300 mm

- Zvýšenie dverného otvoru pre dvere 900/1970 o 200 mm v stene z OSB dosiek hr. 20 mm

- Demontáž jestv. el. rozvodov vedených po povrchu stien a el. žľabu dl. 15,00 m.

- Demontáž jestv. umývadla
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* PODLAHOVÉ KONŠTRUKCIE

Biologicko-chemická učebňa – Nášľapnú podlahovú vrstvu navrhujeme z podlahovej PVC

krytiny  hr.  2  mm oranžovej  farby  (napr.  FATRA  Lino  NFE  Ideal  2800-11).  Podlahová  PVC  krytina

bude  lepená  na  podklad  celoplošne.  Pri  stene  bude  po  celom  obvode  podlaha  ukončená  soklovým

profilom v rovnakej farbe ako podlaha.

Pódium učiteľskej katedry – zdvojená systémová podlaha z podlahových panelov hr. 40 mm

rozmeru 600x600 mm. Podlaha vytvára zvýšené pódium výšky 200 mm. Nosná konštrukcia je tvorená

nosnými profilmi na rektifikovateľných stojkách. Nášľapná vrstva z PVC krytiny je navrhnutá modrej

farby (napr. FATRA Lino NFE Ideal 2800-5). Z čelnej strany je pódium uzatvorene vertikálnym

panelom výšky  160  mm tvoriacim  čelnú  plochu  pódia  (stupňa).  Povrchová  úprava  je  z  PVC  modrej

farby (napr. FATRA Lino NFE Ideal 2800-5).

* DELIACA STENA medzi učebňou a kabinetom

Deliaca stena je tvorená oceľovými stojkami z pozinkovaných profilov. Zo strany učebne je stena

tvorená  OSB  doskou  hr.  18  mm.  Zo  strany  kabinetu  je  deliaca  stena  bez  opláštenia.  V  rámci

stavebných uprav navrhujeme z oboch strán realizovať opláštenie zo SDK hr. 12,5 mm. (z strany

učebne na OSB dosku). Pred realizáciou opláštenia je potrebne z dôvodu presunutia dverí na pódium

zvýšiť dverný otvor o 200 mm.

* DVERE

Jestvujúce dvere 900/1970 v oceľovej zárubni, osadene v deliacej stene sa po demontáži opätovne

namontujú do zvýšeného dverného otvoru. S.H. otvoru = H.H. pódia.

* POVRCHOVÉ ÚPRAVY STIEN A STROPOV

Pri realizácii stavebných úprav je potrebne vyspraviť všetky poškodenia stien a stropov (hlavne

v mieste realizácie drážok a mieste kotevných bodov po pôvodných demontovaných konštrukciách). V

prípade značných nerovnosti povrchu doporučujeme aplikovať na steny celoplošnú stierku.

* MAĽBY

Finálna úprava stien a stropu disperznou farbou sa aplikuje na pripravený hladký, vyspravený podklad.

Pokiaľ nie je určene inak, použije sa interiérová disperzná oteru vzdorná farba JUPOL. Navrhuje sa

použiť náter bielej farby aplikovaný v dvoch vrstvách.

* OBKLADY

V priestore umývadla sa navrhuje keramicky obklad steny do výšky 1500 mm nad úroveň pódia. Na

obklad navrhujeme keramické obkladačky rozmeru 150 x 150 mm matne, svetlo šedej farby. Na okraji

obkladu budú osadene zaoblene ukončujúce AL-lišty (matný hliník).

Jazyková učebňa

Úvod

Predmetom projektu stavebných úprav je zriadenie jazykovej učebne v jestvujúcich priestoroch na

3.NP  ZŠ  Riazanská  ul.  75  v  Bratislave.  V  priestoroch  navrhovanej  novej  jazykovej  učebne  sa  v

súčasnosti nachádza učebňa, ktorá však už nespĺňa súčasné požiadavky na zriadenie jazykovej

učebne. Zriadením novej jazykovej učebne sa vytvoria predpoklady na skvalitnenie vyučovacieho
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procesu  pri  výučbe  cudzích  jazykov.  Požadovaná  kapacita  učebne  bola  min.  16  žiakov.  Navrhovaná

kapacita učebne bude pri optimálnom využití priestoru učebne a umiestnení pracovných stolov po

obvode miestnosti 19 žiakov. Aby učebňa spĺňala hygienické požiadavky bude v rámci stavebných

úprav osadené v učebni nové umývadlo s prívodom studenej vody. V priestoroch jazykovej učebne sa

nové el. rozvody napoja z novo osadeného rozvádzača, ktorý bude umiestnený na mieste jestvujúceho

rozvádzača nachádzajúceho sa v učebni. V učebni sa zrealizuje elektroinštalácia podľa PD časť E-03

Elektroinštalácia. Inštalácia bude vedená od rozvádzača k ovládacej skrinke učiteľa v podlahe. Od

ovládacej skrinky k pracovným miestam v elektrickom tuneli (žľabe) nachádzajúcom sa v pracovných

stoloch. V žľabe budú osadené zásuvky pre pripojenie technológie na výučbu jazykov a PC.

STAVEBNO-TECHNICKÉ RIEŠENIE

* BÚRACIE PRÁCE A DEMONTÁŽ ZARIADENIA

V rámci stavebných úprav je potrebné realizovať pre navrhované stavebné konštrukcie a rozvody:

- Vyrezanie drážky v podlahe rozmeru 100 x 50 mm, dl. cca. 3,00 m

- Vybúranie vertikálnej drážky 100 x 50 mm v stene od el. rozvádzača po podlahu, dl. cca. 1,00 m

- Demontáž jestvujúcej školskej tabule, 1 ks

- Demontáž interaktívnej tabule a projektora , 1 ks

- Demontáž nepotrebných el. rozvodov vedených po stenách

- Odstránenie keramického obkladu okolo umývadla, cca. 3,00 m2

- Demontáž jestvujúceho umývadla

Vyrezanú nášlapnú vrstvu plávajúcej podlahy po vyrezaní drážky odložiť a použiť ju po

uložení NN rozvodov na opätovné prekrytie drážky.

* POVRCHOVÉ ÚPRAVY STIEN A STROPOV

Pri realizácii stavebných úprav je potrebné vyspraviť všetky poškodenia stien a stropov.

* Maľby

Finálna úprava stien a stropu disperznou farbou sa aplikuje na pripravený hladký, vyspravený podklad.

Pokiaľ nie je určené inak, použije sa interiérová disperzná oteru vzdorná farba JUPOL. Navrhuje sa

použiť náter bielej farby aplikovaný v dvoch vrstvách. Pred maľbou aplikovať penetračný náter.

* OBKLADY

V priestore umývadla sa navrhuje keramický obklad steny do výšky 1500 mm. Na obklad navrhujeme

keramické obkladačky rozmeru 150 x 150 mm matné, svetlo šedej farby. Na okraji obkladu budú

osadené zaoblené rohové resp. ukončujúce AL-lišty (matný hliník).

UPOZORNENIE

Všetky rozmery pred začatím realizačných prac je potrebne premerať a pracovať podľa skutočne

zameraného  stavu.  Pred  výrobou  a  dodávkou  jednotlivých  výrobkov  a  materiálov  je  nutne  všetky

rozmery výrobkov a výmery materiálov premerať, preveriť a pracovať podľa skutočného vyhotovenia

stavby! V prípade zistenia zásadných rozdielov v rozmeroch, množstvách materiálu a výrobkov resp.

nejasnosti v konštrukcii, je potrebne hlásiť zistenú skutočnosť stavbyvedúcemu a projektantovi. Pri
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realizácii je dodávateľ stavebných prac povinný dodržiavať technologické predpisy predpísane

dodávateľmi zabudovaných konštrukcii, materiálov a výrobkov, príslušné STN, vyhlášky a predpisy

bezpečnosti  prace.  Na stavbe sa musia  použiť a  zabudovať len certifikovane systémy a výrobky,  čo

musí dodávateľ dokladovať platným osvedčením.

Dodávateľ stavebných prác bude v plnej miere spolupracovať s dodávateľom

interiérového vybavenia učební.

Pokiaľ sú v projektovej dokumentácii pomenovaní konkrétni výrobcovia produktov pripúšťame a

akceptujeme ekvivalenty iného výrobcu, výrobného postupu, značky v rovnakej alebo vyššej kvalite.

Kompletná projektová dokumentácia tvorí prílohu týchto súťažných podkladov.

Súčasťou výzvy sú aj nasledovné prílohy:

· Návrh Zmluvy o dielo /ZoD/

· PD biologicko-chemická učebňa vrátane VV a PD jazyková učebňa vrátane VV

4. Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH: 23 527,15 EUR

5. Miesto a lehota na predkladanie ponúk

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

5.2 Ako predmet správy treba uviesť: ,,Biol.-chem. a jazyková učebňa v ZŠ  Riazanská“

5.3  Termín obhliadky: v prípade potreby, po telefonickom dohovore minimálne 2 dni vopred

5.4  Kontaktná osoba:  Ing. Pavol Sulík,( 02/49 253 374, e-mail: pavol.sulik@banm.sk

5.5  Lehota na predloženie ponuky: 06.05.2019 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.
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7. Miesto a lehota plnenia:

7.1 Miesto plnenia zákazky: ZŠ Riazanská 75, Bratislava

7.2 Lehota plnenia zákazky/uskutočnenia stavebných prác: 26.08.2019 /v zmysle 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:

· musí disponovať oprávnením na podnikanie v predmete zákazky

· predloží svoje identifikačné údaje /názov, adresu sídla, IČO/pre účely overenia tejto

skutočnosti v príslušných registroch

· nacenený výkaz výmer

· podpísaná Zmluva o dielo

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.



7

12. Predmet obstarávania bude financovaný z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto 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.

JUDr. Jaroslav Matovič, v. r.

vedúci referátu verejného obstarávania

Prílohy: 1 x ZoD, 1x PD biologicko-chemická učebňa vrátane VV a PD jazyková učebňa vrátane VV


