
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

                                                                                                     6832/2019/IVO/KIAZ

Vec

Zadanie zákazky „Stavebno-technické úpravy IKT učebne v ZŠ Jeséniova“, 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. Jozef Varga

( 02/49 253 132

e-mail: jozef.varga@banm.sk

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

Architektonicko-dispozičné riešenie

Predmetom projektu je zriadenie IKT učebne v existujúcej triede a vybaviť ju počítačovou technikou

na danú výučbu. Veľkosť triedy je vyhovujúca na danú funkciu, pričom poskytne 16 pracovných miest

pre deti. Pracovné miesta budú vytvorené z pracovných stolov v dvoch veľkostiach pre dve a tri

pracovné miesta. Stoly budú umiestnené po obvode triedy a v strede bude stôl pre učiteľa, ktorý tak

bude  mať prehľad  o  práci  žiakov.  Na  protiľahlej  stene  od  miesta  učiteľa  budú  dve  tabule,  biela

a interaktívna s projektorom. Vedľa tabúľ bude dokovacia skrinka na notebooky, kde sa budú nabíjať.

Na pravo pri vstupe bude skrinka so switchom a modemom.

Konštrukčné riešenie

Vstupné dvere do triedy sa zvesia a vymenia za nové, ktoré budú čalúnené, akustické

s bezpečnostným zámkom. Dvere na druhej strane triedy sa odstránia aj s oceľovou zárubňou, a otvor

sa zamuruje tvárnicou Ytong.

Následne sa v celej triede spraví kompletne nová elektroinštalácia. Prívodné káble budú ťahané

z existujúceho rozvádzača z chodby cez vedľajšiu triedu až do navrhovanej IKT učebne. Navrhovaná

elektroinštalácia je navrhnutá na mieru potrieb učebne, pričom rieši zásuvku pre každé pracovné

miesto po obvode učebne a ostatné potrebné zariadenia. Projekt elektroinštalácie taktiež rieši

slaboprúdové rozvody.

Existujúci radiátor sa demontuje a vymení za nový doskový značky Korad aj s termohlavicou.

Staré linoleum na podlahe v dvoch vrstvách sa odstráni, a na existujúce parkety sa položí jedna vrstva

OSB pero – drážka, a na takto pripravený povrch sa položí nové linoleum.

V celej miestnosti sa prestierkujú steny a strop a 2x sa premaľuje bielou farbou.

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/

· Výkaz výmer

4. Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH: 18 267,13 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: ,,IKT učebňa ZŠ Jeséniova“

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

5.4  Kontaktná osoba:  Ing. Jozef Varga,( 02/49 253 132, e-mail: jozef.varga@banm.sk

5.5  Lehota na predloženie ponuky: 06.05.2019 do 11:00 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 Jeséniova, 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 Výkaz výmer


