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

                V Bratislave 08.08.2019

                9163/2019/IVO/HOMJ

Vec

Zadanie zákazky ,,Novostavba MŠ Teplická – výkon stavebného dozoru,, 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. Juraj Kerestúr 02/49 253 380

juraj.kerestur@banm.sk

      2.    Typ zmluvy: Zákazka na poskytnutie služby, ZoD – na výkon stavebného dozoru
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3.     Opis  predmetu zákazky:

        Predmetom zákazky je výkon stavebného dozoru pri realizácií investičnej akcie ,, Novostavba MŠ

        Teplická,,

Požiadavky na výkon stavebného dozoru sú najmä nasledovné činnosti:

a) sledovať a kontrolovať spôsob a postupy uskutočňovania stavby priemerne 3x týždenne (v

prípade potreby, podľa požiadaviek objednávateľa, aj častejšie, pričom uvedené je zahrnuté

v odmene) tak, aby sa zaručila bezpečnosť s ochrana zdravia pri práci, riadna inštalácia

a prevádzka technického vybavenia na stavbe, odborné ukladanie stavebných výrobkov a hmôt,

vhodnosť ich použitia a odborné ukladanie strojov a zariadení, vrátane sledovania stavebného

denníka,

b) kontrolovať a dbať na uskutočňovanie stavby, aby bola v súlade s:

· projektovou dokumentáciou stavby,

· podmienkami  stavebného povolenia,

· vyjadreniami správcov inžinierskych sietí a dotknutých orgánov štátnej správy,

· príslušnými právnymi predpismi ako aj všetkými zákonnými požiadavkami kladenými na

výstavbu v rámci stavby,

· technickými normami STN, prípadne prevzatými (napr. EN), všeobecnými technickými

požiadavkami na výstavbu, technologickými postupmi

· zmluvnými podmienkami ZoD,

· harmonogramom realizácie stavby a termínmi plnenia v zmysle ZoD,

· rozpočtom stavby, zmluvne dohodnutou cenou za zrealizovanie stavby, a to tak, aby

celkové náklady stavby neprekročili schválený rozpočet, nepredlžovala sa lehoty výstavby

a nezhoršovali sa parametre stavby,

c) priebežne  kontrolovať a  dbať na  kontrolu  kvality  stavby  a  súvisiacich  prác  (hlavne  tých  častí

diela,  ktoré  sa  v  ďalšom  postupe  zakryjú  alebo  sa  stanú  neprístupnými),  za  kontrolu

hospodárnosti a použitia materiálov, kontrolovať doklady a vyžadovať doklady o vykonaných

skúškach materiálov, konštrukcií a preukazujúcich kvalitu vykonaných prác,

d) preberať práce a spisovať vady a nedorobky, vrátane kontroly ich odstraňovania, reklamovať

vady  stavby  počas  jej  realizácie  až  do  jej  protokolárneho  prevzatia,  vykonávať dohľad  nad

odstraňovaním vád stavby,

e) kontrolovať vecnú a cenovú správnosť a úplnosť oceňovaných podkladov a platobných

podkladov, ich súlad s podmienkami ZoD a ich predkladanie na úhradu – celková kontrola

fakturácie zhotoviteľa,

f) organizovať a  viesť operatívne  porady  vedenia  stavby,  tzv.  kontrolné  dni  na  stavbe

a vyhotovovať zápisy z týchto porád, a to priemerne 1 x týždenne (v prípade potreby aj

v kratšom intervale, pričom uvedené je zahrnuté v odmene)

g) zrealizovať kontrolu odovzdania staveniska zhotoviteľovi stavby, na čo ho Objednávateľ výslovne

podpisom tejto Zmluvy splnomocňuje,
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h) sledovať vedenie stavebného denníka v súlade s podmienkami zmluvy

i) zabezpečovať fotodokumentáciu počas celej doby stavby, a to najmä a nie výlučne častí stavby,

ktoré budú zakryté,

j) koordinovať prípravu podkladov na odovzdanie a prevzatie dokončenej stavby,

k) zabezpečiť a koordinovať prevzatie zrealizovaných stavebných prác od zhotoviteľa stavby za

účasti Objednávateľa, vrátane podpísania protokolu o prevzatí stavby, na čo ho Objednávateľ

výslovne splnomocňuje,

l) komunikovať a spolupracovať s Objednávateľom, zhotoviteľom, ako aj projektantom

vykonávajúcim autorský dozor počas realizácie stavby a objasňovať technické podrobnosti

a riešenia,

m) kontrolovať správnosť a odbornosť manuálu údržby predloženého zhotoviteľom stavby,

n) kontrolovať záverečné vyúčtovanie stavby,

o) kontrolovať dokumentáciu skutočného vyhotovenia stavby

         Lokalita: Bratislava - Nové Mesto, areál MŠ Teplická 5.

         Parcela č.: 12142/220.

         Predpokladaný časový priebeh realizácie / výkon stav. dozoru: 10 mesiacov, odovzdanie diela do

         31.7.2020.

         Investičná akcia bude financovaná z vlastných zdrojov a z operačného programu „Integrovaný

         regionálny operačný program (IROP).

         Všetky informácie sú uvedené v prílohách a zmluve, ktoré sú súčasťou výzvy.

· Príloha - ZoD

· Dokumenty na stiahnutie na serveri cloud.banm.sk na odkaze:

https://cloud.banm.sk/index.php/s/M5t04XDrIDYfKCX

      -  Podrobný výkaz výmer  (len informačný)

      -  Projekt Teplická

      -  Povolenie na výrub

      -  Doklady

4. Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH: 12 000,00 €

5. Miesto a lehota na predkladanie ponúk

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

5.2 Ako predmet správy treba uviesť ,,Výkon stav. dozoru – MŠ Teplická,,

            Kontaktná osoba: Ing. Juraj Kerestúr  ( 02/49 253 380, juraj.kerestur@banm.sk )

            Termín obhliadky: po telefonickej dohode s kontaktnou osobou
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            Miesto obhliadky: Areál MŠ Teplická

5.3 Lehota na predloženie ponuky: 23.08. 2019 do 10:00 hod.

5.4 Platnosť ponuky: ponuky zostávajú platné počas lehoty viazanosti ponúk do 31.12.2020

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: Areál MŠ Teplická

Lehota plnenia: V zmysle návrhu Zmluvy na výkon stavebného dozoru pri realizácií stavby

                       objednávateľa

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

· podpísaní návrh Zmluvy na výkon stavebného dozoru pri realizácií stavby objednávateľa

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.
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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 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.

Oddelenie investícií a verejného obstarávania


