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

                V Bratislave 16.08.2019

                9492/2019/HOMJ

Vec

Zadanie zákazky ,,Novostavba MŠ Teplická – realizácia diela  - SO 08 Komunikácie a spevnené

plochy,, 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 stavebné práce -  Zmluva o dielo
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3.    Opis  predmetu zákazky:

       Predmetom obstarávania je realizácia diela s názvom „Novostavba MŠ Teplická“ SO 08 Komunikácie a

       spevnené plochy. Miestom vykonania diela je areál - Materskej školy – Teplická 5 v Bratislave, ktorý sa

       nachádza na pozemkoch ● parc. č. 12142/220,   ● 12136 v k.ú. Nové Mesto vedený na LV č. 3749 vo

       vlastníctve objednávateľa a ● parc. č. 12142/12 v k.ú. Vinohrady vedený na LV č. 3673 vo vlastníctve

       Hlavného mesta SR Bratislavy a v správe objednávateľa.

       Dielo bude financované z vlastných zdrojov objednávateľa 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.

       Základné údaje celej stavby MŠ:

       Navrhovaná funkcia objektu: Materská škôlka

       Počet detí:             100

       Zastavaná plocha:             612,78 m2

       Podlahová plocha 1.NP: 505,95 m2

       Podlahová plocha 2.NP: 295,22 m2

       Podlahová plocha objektu spolu:               801,17 m2

       Plocha chodníkov, pieskovísk, zelene        2009,83 m2

       Počet parkovacích miest:                            12

       Predmetom súťaže je stavebný objekt SO 08 Komunikácie a spevnené plochy

       (Ostatné stavebné objekty sú predmetom osobitných verejných obstarávaní. Je potrebné počítať pri

       výstavbe s koordináciou jednotlivých dodávok prác.)

       Výstavba nového zariadenia je projektovaná ako dvojpodlažná budova s plochými strechami. V návrhu

       sa prihliada  na základné fyziologické potreby detí a na podmienky pre zdravý vývin detí. Objekt je

       navrhnutý tak, aby zaistil bezpečnosť a ochranu zdravia detí, rodičov a pracovníkov. Objekt je

       dimenzovaný na počet 100 detí v štyroch triedach. Na 1.NP sa nachádza vstup so závetrím, cez ktorý

       sa vchádza do chodby so šatňovými nikami, určenými na odkladanie vecí a prezliekanie. Z chodby sa

       ide do priestoru pred triedami kde sa nachádza schodisko. Všetky 4 triedy sú plošne dimenzované

       podľa vyhlášky MZ SR č. 527/2007 Z. z. Na 1.NP sa nachádza jedáleň pre 50 deti, v ktorej sa deti

       budú stravovať v dvoch skupinách. Výdajná školská jedáleň  - výdajňa jedla slúži na ohrev dovezenej

       stravy, zásobovanie jedálne je umožnené cez samostatný vstup. Podľa činnosti v stravovacom

       zariadení bude riešené personálne obsadenie stravovacieho zariadenia.

Navrhovaná sieť dopravných stavieb  je štruktúrovaná do samostatných prevádzkových vetiev A a R.



3

   Vetvu A reprezentuje exteriérová plocha statickej dopravy. Vetva R súvisí s vyrovnávacou rampou pre

   pohyb osôb so zníženou pohyblivosťou.

STATICKÁ DOPRAVA

   Riešenie statickej dopravy vychádza z charakteru územia. Nároky sa viažu na krátkodobé a dlhodobé

   miesta statickej dopravy.

   Referenčným výškovým bodom pre napojenie a stanovenie úrovne novonavrhovaných dopravných plôch

   je výšková úroveň obvodových účelových verejných a areálových komunikácií.

   V polohe vstupu do objektu je na prekonanie výškovej úrovne navrhnutá vyrovnávacia rampa pre

   pohyb osôb so zníženou pohyblivosťou - rampa 1,2. Svetlá šírka rampy je 1500 mm, pozdĺžny sklom

   rampy nepresahuje pomer strán 1:12,5, resp.8,0%. Medzipodesta je navrhnutá v šírke 2000 mm.

   Rampy sú vybavené jednostranným zábradlím s vodiacim pásom a madlami  vo výške 300, 750 a

   900 mm. Zábradlie s vodiacim pásom a madlami je navrhnuté ako oceľové s rúrkovým prierezom. Steny

   rampy sú navrhnuté z debniacich tvaroviek DT150 na betónovom základe. Betónový základ sa umiestní

   do základovej škáry, ktorá predstavuje rozhranie medzi základovou konštrukciou a základovou pôdou.

   Základová škára musí ležať v tzv. nezamŕzajúcej hĺbke (min.800mm). Do základu je nutné vložiť oceľovú

   výstuž priemeru 8mm a nechať ju vyčnievať cca 500mm. Stena sa skladá nasucho bez malty s 1/2 alebo

   1/3 väzbou. Každé 3 rady sa zalievajú výplňovým betónom a zhutňujú sa prepichovaním. Steny sa

   vystužujú oceľovými prútmi hrúbky 8 mm, vodorovne sa ukladajú 2 prúty do každej tvárnice a zvislo 4

   prúty do rohov tvarovky.

   V  polohe spoločenského vstupu do areálu sú navrhnuté vyrovnávacie exteriérové schody. Schody sú

   navrhnuté ako betónové monolitické. Stupne sú navrhnuté v parametri 300/150 mm.

   Vonkajšie okraje spevnenej plochy sú ohraničené betónovým obrubníkom (150x260/300x1000) a

   cestným skoseným i neskoseným obrubníkom (100x200/260x1000, 50x200x1000). Obrubníky sú

   osadené v betónovom lôžku hrúbky 150 mm. Rozdiel úrovní vozovky a chodníka, resp. zelene je min.

   0 - 100 mm.

   KONŠTRUKČNÉ USPORIADANIE komunikácii  vychádza z dimenzácie zohľadňujúcej  skupinu  dopravného
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 zaťaženia, druh podkladu, minimálny tepelný odpor  vozovky, návrhovú únosnosť podložia, druh

 ochrannej vrstvy  a šírkové usporiadanie komunikácie.

 Trieda dopravného zaťaženia navrhovaných prístupových komunikácii (vetva A) vzhľadom na ich dopravný

 význam a funkciu je uvažovaná v úrovni TDZ VI (návrhové dopravné zaťaženie NC100=2.106).  Tepelný

 odpor konštrukcie vozovky  Rv,p je odvodený z charakteristík periodicity a indexu mrazu, vodného režimu

 a druhu zeminy v podloží. Predbežný návrh konštrukčného usporiadania vozoviek je v nasledovnej skladbe:

 typ konštrukcie K I – zonálne  komunikácie, plocha statickej dopravy (VETVA  A)

· AC 11 O, PMB 45/80-55, I, STN EN 13108-1                          50

· AC 22 P, CA 35/50, I, STN EN 13108-1                                  70

· spojovací  postrek, 250g/m2  zostatkovej emulzie                    -

· CBGM C8/10 22, STN 73 6124-1                                             180

· ŠD 31,5(45) Gc, STN 73 6126                                              200

                                                                                                            s p o l u    500 mm

 typ konštrukcie CH I – vyrovnávacia rampa, plocha nemotorovej dopravy

· Betón STN EN 206-1-C30/37-XF4-Dmax 32                              150

· MSK, 31,5GB, STN 73 6126                                                    150

· ŠD, 31,5(45) Gc, STN 73 6126                                                150

                                                                                           spolu    450 mm

  ODVODNENIE:

  Odvodnenie dažďových vôd vychádza z miestnych podmienok a inžiniersko-geologických predpokladov.

  Dažďové vody z dopravných plôch (vetva A) sú odvedené  povrchovo prostredníctvom priečneho a

  pozdĺžneho sklonu  do jednostranného vsakovacieho a odparovacieho rigolu. Časť vyrovnávacej rampy

  je odvedená do odtokového žľabu a do drenáže. Na okrajoch navrhovaných komunikácii je navrhovaná

  drenáž (plytká drenážna ryha) na odvedenie  podpovrchových vôd a ochranu podložia a podkladových

  vrstiev vozovky. Pozdĺžny sklon drenáže je  totožný so spádom vozovky.

  Obsah PD stavebného objektu SO 08-Komunikácie a spevnené plochy (vrátane súvisiacej projektovej

  dokumentácie) a dokladovej časti (stavebné povolenia, vyjadrenia dotknutých orgánov, výrubové

  povolenia a pod.) sú k dispozícii na stiahnutie na serveri cloud.banm.sk na odkaze:

https://cloud.banm.sk/index.php/s/5nhHmY4eXXiMiRL
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Súčasťou výzvy sú prílohy:

· Návrh Zmluvy o dielo

· Výkaz - výmer

· PD - komunikácie a spevnené plochy ( vrátane súvisiacej projektovej dokumentácie )

· Dokladová časť ( stavebné povolenia, vyjadrenia dotknutých orgánov a pod. )

4. Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH: 32 397,63 €

5. Miesto a lehota na predkladanie ponúk

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

5.2 Ako predmet správy treba uviesť ,,MŠ Teplická - SO 08,,

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

            Termín obhliadky: po vzájomnej telefonickej dohode s kontaktnou osobou

            Miesto obhliadky: Areál MŠ Teplická, Bratislava

5.3 Lehota na predloženie ponuky: 04.09.2019 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, Bratislava

Lehota plnenia: v zmysle ZoD

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.
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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

· nacenení výkaz výmer

· podpísanú 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 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


