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

                V Bratislave 06.11.2019

                11058/2019/HOMJ

Vec

Zadanie zákazky ,,Rekonštrukcia  Bárdošovej ul. I. etapa,, 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. Jozef Varga 02/49 253 132, 0908 766 584

      2.    Typ zmluvy: Zákazka na stavebné práce -  Zmluva o dielo
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3.     Opis  predmetu zákazky:

        Predmetom zákazky je rekonštrukcia skladby vrstiev pozemnej komunikácie na Bárdošovej ulici

        v Bratislave. Ukončenie rekonštrukcie je za zúženou komunikáciou. Ako posledná vrstva sa v celej

        ploche nastrieka živičná cestná emulzia a položia sa dve nové vrstvy asfaltobetónu.

        Odfrézuje sa celá plocha rekonštruovanej komunikácie a vybúrajú sa časti vozovky pre položenie

        nových cestných obrubníkov. Po výstavbe oporného múru sa urobí prepojenie konštrukcie starej

        vozovky s novou konštrukciou kvalitným zhutnením podložia a prepojením betónových podkladných

        vrstiev oceľovými tŕňmi.

Konštrukcia komunikácie :

· asfaltový betón (modif.PMB50/70) ACo 11  ABS 50 mm

· asfaltový betón ACo 11 ABL 60 mm

· spojovacia živičná cestná emulzia

· podkladný betón – C20/25 B          250 mm

· štrkodrva ŠD          100 mm

· štrkopiesok ŠP          150 mm

        -----------------------------------------------------------------------------------------------------

Spolu      610 mm

         Ohraničenie vozovky je oporným múrom a novými cestnými obrubníkmi s prevýšením o 50 mm.

         V ostatnej časti vozovky je nový asfaltobetón položený až ku jestvujúcim spevneným vstupom a

         vjazdom na pozemky. Pozdĺžne vozovka zostáva v pôvodnom sklone a priečny sklon je navrhnutý

         pravostranný ku novo navrhovaného odvodňovaciemu líniovému žľabu. Zachytené dažďové vody sú

         odvádzané do jestvujúcej kanalizácie.

        Odporúčania pre realizáciu:

        V rámci prípravných prác je potrebné zabezpečiť vytýčenie podzemných inžinierskych sietí. V rámci

        realizácie stavby bude treba doriešiť prípadné križovanie jestvujúcich inžinierskych sietí s

        navrhovaným oporným múrom. V čase výkopových prác bude potrebné skrinky a stĺp stávajúcich

        rozvodov zabezpečiť proti zosunutiu do výkopu. Počas realizácie stavebných prác bude potrebné

        zabezpečiť súčinnosť majiteľov nehnuteľností v tesnom dotyku komunikácie. Počas realizácie

        stavebných prác bude cesta uzavretá.

        Dodávateľ vypracuje harmonogram prác dočasného dopravného značenia a organizácie stavby, ktorý

        sa musí odsúhlasiť s objednávateľom min 5 pracovných dní vopred.

Súčasťou výzvy je príloha:

· Projektová dokumentácia v digitálnej forme

· Výkaz výmer
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· Návrh ZoD

         Predpokladaná hodnota zákazky na stavebné práce, dodanie tovaru, poskytnutie služby s názvom

         ,,Rekonštrukcia Bárdošovej ul.I. etapa,, je určená na základe rozpočtu vypracovanej projektovej

         dokumentácie firmou PKDS s.r.o.

4. Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH: 71 512,00 €

5. Miesto a lehota na predkladanie ponúk

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

5.2 Ako predmet správy treba uviesť ,,Rekonštrukcia Bárdošová ul. I.etapa,,

            Kontaktná osoba: Ing. Jozef Varga ( 02/49 253 132, 0908 766 584 )

            Termín obhliadky: na základe vzájomnej telefonickej dohody s kontaktnou osobou

            Miesto obhliadky: Križovatka Bárdošová ul./Júlová ul./Na Revíne ul.

5.3 Lehota na predloženie ponuky: 19.11.2019 do 10:00 hod.

5.4 Platnosť ponuky: ponuky zostávajú platné počas lehoty viazanosti ponúk do 30.04.2020

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: Bárdošová ul. Bratislava

Lehota plnenia: podľa 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 (odborná spôsobilosť)

· predloží  názov,  adresu  sídla  a  IČO  za  účelom  overenia  tejto  skutočnosti  v  príslušných

registroch

· nacenený výkaz výmer

· podpísanú ZoD

· nesmie byť vedený ako dlžník na daniach a odvodoch do poisťovní

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


