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

                V Bratislave 20.09.2019

                10169/2019/HOMJ

Vec

Zadanie zákazky ,,Obnova povrchových náterov drevených konštrukcií a prvkov mestského

mobiliáru v areáli  Voľnočasového priestoru JAMA na ulici Odbojárov/Kalinčiakova v

Bratislave,, 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. Ivan Meliška 02/49 253 177, 0907 977 158

      2.    Typ zmluvy: Zákazka na poskytnutie služby
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3.     Opis  predmetu zákazky:

        Predmetom zákazky je zabezpečenie obnovy povrchových náterov drevených konštrukcií a prvkov

        mestského mobiliáru v areáli Voľnočasového priestoru JAMA (bývalý cyklistický štadión) na ulici

        Odbojárov / Kalinčiakova v Bratislave v predpokladanej výmere a nasledujúcom rozsahu.

· vonkajšia podlahová plocha servisného objektu, 105 m2, drevená podlaha z dosiek sibírskeho

smrekovca,

· vstupná brána z ulice, 70 m2, materiál sibírsky smrekovec,

· ochranné konštrukcie parkových elektrorozvádzačov 39,5 m2,

· vyhliadkové mólo, 92 m2, drevená podlaha z dosiek sibírskeho smrekovca,

· terénny  amfiteáter, 140 m2, mäkké drevo, borovica severská,

· lavičky na sedenie, 71,5 m2, tropické drevo

· lavička pri jazierku, 45,5 m2, mäkké drevo, borovica severská

· drevené zábradlia, 7 m2, mäkké drevo, borovica severská

        Celková výmera plochy náteru / 2 x realizácia /: 1141  m²

Bližšia špecifikácia :

· predmet  zákazky  musí  byť vyhotovený  na  vysokej  kvalitatívnej  úrovni  pri  dodržaní

parametrov zadania, platných STN noriem, technologických postupov, všeobecne záväzných

technických požiadaviek, platných právnych, prevádzkových a bezpečnostných predpisov,

· uchádzač musí postupovať v zmysle platného manuálu údržby areálu parku JAMA,

· uchádzač musí vykonať obhliadku predmetu zákazky,

· všetky materiály a technológie použité v procese realizácie musia byť platne certifikované,

resp.  musia  byť v  súlade  so  zákonom  č.  264/1999  Z.  z.  o  technických  požiadavkách  na

výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších

predpisov,

· uchádzač je povinný akceptovať požiadavku verejného obstarávateľa na dôsledné denné

upratanie pracoviska po ukončení činností v areály. Uchádzač odstráni na vlastné náklady

odpady, ktoré sú výsledkom jeho činností pri realizácii predmetu zákazky. V prípade

nesplnenia týchto požiadaviek môže verejný obstarávateľ na náklady uchádzača zabezpečiť

poriadok a vzniknuté náklady od účtovať z konečnej fakturácie,

· nakladanie s odpadmi vrátane dokladovania o naložení s odpadom je uchádzač povinný

realizovať v zmysle príslušných právnych predpisov upravujúcich nakladanie s odpadmi.
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Náklady na odvoz a likvidáciu odpadu a poplatok za uloženie odpadu musia byť uchádzačom

zohľadnené v cenovej ponuke. Prípadné škody – postihy, ktoré by vznikli verejnému

· obstarávateľovi zanedbaním povinností uchádzača v tejto súvislosti, bude hradiť uchádzač. V

prípade, že zo strany správneho orgánu dôjde k udeleniu pokuty alebo inej sankcie voči

verejnému obstarávateľovi z dôvodu pochybenia na strane uchádzača v tejto veci, túto znáša

a uhradí v určenej lehote uchádzač,

· uchádzač bude predmet zákazky vykonávať za plnej prevádzky areálu Voľnočasového

priestoru JAMA

· predmet  zákazky  bude  považovaný  za  splnený  po  jeho  zhotovení,  t.  j.  potvrdením

preberacieho protokolu odovzdaní a prevzatí predmetu zákazky.

Súčasťou výzvy je:

· príloha č. 1 – Manuál údržby areálu parku JAMA

4. Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH: 14 608,56 €

5. Miesto a lehota na predkladanie ponúk

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

5.2 Ako predmet správy treba uviesť ,,Obnova náterov -  JAMA,,

            Kontaktná osoba: Ing. Ivan Meliška (02/49 253 177, 0907 977 158, ivan.meliska@banm.sk)

            Termín obhliadky: na základe vzájomnej telefonickej dohody s kontaktnou osobou

            Miesto obhliadky: Voľnočasový  priestor JAMA ( križovatka Kalinčiakova ulica / Odbojárov)

                                      Bratislava - Nové Mesto,

5.3 Lehota na predloženie ponuky: 27.09.2019 do 10:00 hod.

5.4 Platnosť ponuky: ponuky zostávajú platné počas lehoty viazanosti ponúk do 06/2020

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: Voľnoč. priestor JAMA (bývalý cyklistický štadión) ulica Odbojárov /
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                       Kalinčiakova, Bratislava – Nové Mesto

Lehota plnenia: na základe objednávky, do 31.12.2019

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

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.

             JUDr. Jaroslav Matovič, v. r.

Oddelenie investícií a verejného obstarávania


