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

   V Bratislave  3.12.2019

                                                                                                      11895/2019/ MATJ

Vec

Zadanie zákazky Realizácia stavebných úprav spevnených plôch – PARKOVISKO Nobelová ,
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: 1800347007/5600

Kontaktná osoba: Ing.Pavol Sulík, Sulík Pavol Ing./02/49253374

2. Typ zmluvy: stavebné práce – zmluva o dielo
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3. Opis  predmetu zákazky:

Predmetom zákazky je realizácia „Spevnených plôch - parkoviska na Nobelovej ulici v Bratislave“
umiestneného  na  pozemkoch  registra  „C“   KN  parc.  č.  13440/17  zastavané  plochy  a  nádvoria,
vedenom na LV č. 1565 v k.ú. Nové Mesto, vo vlastníctve Európskej agentúry vzdelávania, n.o., a
parc.  č.  13440/66  zastavané  plochy  a  nádvoria,  vedenom  na  LV  č.  3749  v  k.ú.  Nové  Mesto,  vo
vlastníctve Mestskej časti Bratislava – Nové Mesto, v zmysle projektovej dokumentácie, ktorá tvorí
súčasť súťažných podkladov. Rozsah prác podľa projektovej dokumentácie a výkazu výmer je určený
nasledovne:

Ø búracie práce
Ø parkovisko – stavebná časť a dopravné značenie
Ø sadové úpravy
Ø osvetlenie
Ø dažďová kanalizácia

 K správnemu naceneniu výkazu výmer je potrebné naštudovanie PD aj obhliadka stavby. Naceniť
je potrebné jestvujúci výkaz výmer podľa pokynov zadávateľa VO, resp. zmluvy o dielo. Rozdiely
uviesť pod čiaru.
Výkaz výmer výberom položiek, priloženými výpočtami má pomôcť a urýchliť dodávateľovi správne
naceniť všetky práce podľa PD ku kompletnej realizácii, skolaudovaní a užívateľnosti stavebného diela.
Práce a dodávky obsiahnuté v projektovej dokumentácii a neobsiahnuté vo výkaze výmer je dodávateľ
povinný položkovo rozšpecifikovať a naceniť pod čiaru, mimo ponukového rozpočtu pre objektívne
rozhodovanie.
Zmeny,  opravy VV a návrhy na možné zniženie  stavebných nákladov dodávateľ nacení  rovnako pod
čiaru a priloží k ponukovému rozpočtu. Výmeny materiálov je potrebné prekonzultovať s architektom a
investorom. Pri materiáloch uvedených všeobecne dodávateľ špecifikuje konkrétny uvažovaný druh.

 Do cenovej ponuky je potrebné zahrnúť všetky náklady spojené s realizáciou ako napr:
odvoz a likvidácia vzniknutého odpadu, čistenie priestorov v priebehu ako aj po ukončení
prác, ochrana priestoru/stavby až do úplného ukončenia a odovzdania stavby do užívania,
znečistením, znehodnotením a pod..

Cena za dielo bude pevná a nemenná. Súčasťou ponuky musí byť okrem iného aj harmonogram
prác, ktorý bude tvoriť aj prílohu k zmluve o dielo.

4. Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH: 113.352,28,- €

 5. Miesto a lehota na predkladanie ponúk

5.1.    Ponuku predkladajte mailom: vo.matovic@banm.sk

Ako predmet správy treba uviesť ,, Nobelova ul., Bratislava,,

5.2.     Lehota na predloženie ponuky: 17.12.2019  do 10:00 hod

5.3      Platnosť ponuky: ponuky zostávajú platné počas lehoty viazanosti ponúk do 30.6.2020

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.
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7. Miesto a lehota  plnenia:

Miesto plnenia  zákazky: Nobelova ul., Bratislava

Lehota plnenia: podľa priloženej zmluvy (do 90 dní od začatia prác)

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

9. Uchádzač v rámci svojej ponuky predloží:

          harmonogram prác

         Oprávnenie podnikať v predmete zákazky.

         Verejný obstarávateľ požaduje uviesť identifikačné údaje uchádzača: Názov, adresu sídla, IČO,

         za účelom overenia vyššie uvedenú skutočnosť v príslušných registroch

10. Hodnotenie ponúk:

Jediným kritériom na posúdenie predmetu zákazky je najnižšia cena s DPH. 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.

Útvar štrukturálnych fondov a verejného obstarávania

Prílohy:

1. Zmluva o dielo .
2.výkaz výmer
3 PD


