
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

                                                                                                     6831/2019/IVO/KIAZ

Vec

Zadanie zákazky „Stavebno-technické úpravy suterénu - Polytechnická učebňa ZŠ

Sibírska“, 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.arch. Bronislava Hostačná

( 02/49 253 379

e-mail: bronislava.hostacna@banm.sk

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

STAVEBNO- TECHNICKÉ ÚPRAVY SUTERÉNU

Predmetom realizácie je zriadenie polytechnickej učebne v priestoroch 1.PP ZŠ Sibírska ul. 39

v Bratislave. V priestoroch sa v súčasnosti nachádza dielňa a sklad, ktoré sú nevyhovujúce. Zriadením

novej polytechnickej učebne sa vytvoria predpoklady na rozšírenie vyučovacieho procesu o praktickú

výučbu súvisiacu s obrábaním dreva a kovov. Dielňa a sklad sa spoja vybúraním priečky, tým vznikne

priestor pre učebňu. V priestore bude z hygienických dôvodov osadené nové umývadlo. Nový

kanalizačný odpad bude napojený na ležatú kanalizáciu, ktorá sa nachádza pod podlahou v susednej

miestnosti(OST).

Osadí sa nový elektrorozvádzač, z ktorého sa napoja nové el. rozvody pre zásuvky a nové osvetlenie.

Realizácia novej podlahy, okien, dverí. Rozvody ÚK sa v zadnej časti miestnosti oddelia SDK priečkou s

osadením nových dverí. Rozvody vedené pod stropom sa prekryjú novými kazetami zo SDK.

STAVEBNO- TECHNICKÉ RIEŠENIE

E-01 – Stavebné úpravy

Búracie práce

- vybúranie deliacej priečky, odstránenie starých svietidiel, demontáž okien, demontáž dverí,

  vysekanie drážok, prierazy, odstránenie izolácie s jestvujúcich rozvodov UK. SV, TÚV,

  demontáž elektro- rozvodov, odstránenie podlahovej PVC krytiny

Podlahové konštrukcie

- vyspravenie podkladu,  samonivelačná stierka, penetrácia, pokládka novej krytiny

Okná

- osadenie nových plastových okien, izolačné dvojsklo, nástenné pákové otváranie okien,

  z dôvodu vysoko osadených okien, obojstranné osadenie parapiet

Dvere

- osadenie vstupných dverí do oceľovej zárubne, vybavenie vložkovým zámkom

- osadenie dverí do oddeľujúcej SDK steny do oceľovej zárubne

Steny a stropy

- vysprávky stien a stropov, v miestach veľkého poškodenia celoplošne, celoplošná

   2-  vrstvová biela maľovka

Obklady

- keramický obklad v mieste osadenia umývadla

Podhľady

- zavesený kazetový podhľad na prekrytie rozvodov pod stropom

SDK oddeľujúca stena

- stena na prekrytie a oddelenie vertikálnych rozvodov ÚK s osadením nových dverí
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E-02 Zdravotechnika

- napojenie nového umývadla v učebni na jestvujúci vodovod SV a TV a odkanalizovanie

  do   jestvujúcej splaškovej kanalizácie

- zrušenie pôvodnej a osadenie novej podlahovej vpuste v susednej miestnosti – strojovni ÚK

  a prípravy TV, napojenie zariaďovacích  predmetov - umývadlo, batéria, ventily

E-03 Elektroinštalácia NN

- osadenie nového rozvádzača, istič do existujúceho rozvádzača

- nové elektroinštalačné rozvody vedené z novoosadeného rozvádzača v učebni, pod omietkou

  a v pracovných stoloch v chráničke

- vypínače, zásuvky a vývody do pracovných stolov

- osadenie nových svietidiel

- revízia

E-04 Projekt interiéru

- vybavenie nábytkom dodá dodávateľ v rámci dodávky vybavenia učební  pomôckami, dodávka

nábytku je predmetom samostatnej cenovej ponuky

- projekt slúži na zabezpečenie osadenia mobilných pracovísk pre žiakov a učiteľa a nábytku

  podľa pôdorysného usporiadania a presné napojenie na elektrinu -  230V

- dodávateľ stavebných prác bude v plnej miere spolupracovať s dodávateľom interiérového

vybavenia učebne

Poznámka:

Kód projektu v ITMS2014+: 302021M536

Kód výzvy: IROP – PO2-SC222-2016-13

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 vrátane VV súčasne dostupná aj na nasledovnom webovom odkaze:

I:\MATOVIČ\PD Polytech. učebňa ZŠ Sibírska +výkaz výmer - zadanie do VO.zip

4. Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH: 14 829,98 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: ,,Polytechnická učebňa ZŠ Sibírska“

5.3  Termín obhliadky: po dohode s kontaktnou osobou minimálne 2 dni vopred

5.4 Miesto stretnutia: ZŠ Sibírska 39, Bratislava

5.5 Kontaktná osoba: Ing.arch. Bronislava Hostačná

( 02/49253379

                                  e-mail: bronislava.hostacna@banm.sk

5.6  Lehota na predloženie ponuky: 06.05.2019 do 10:00 hod.

5.7  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 Sibírska 39, 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.
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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.

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 vrátane VV súčasne dostupná aj na nasledovnom webovom odkaze:
I:\MATOVIČ\PD Polytech. učebňa ZŠ Sibírska +výkaz výmer - zadanie do VO.zip


