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

                V Bratislave 20.12.2019

12346/2019/IVO/HOMJ

Vec

Zadanie zákazky ,,Akčný plán na zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy na území

mestskej časti  Bratislava – Nové Mesto,, 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. arch. Jánošíková
Alena

02/49 253 123

alena.janosikova@banm.sk

      2.    Typ zmluvy: Zákazka na poskytnutie služby, Zmluva o dielo
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3.     Opis  predmetu zákazky:

        Predmetom verejného obstarávania je vypracovanie dokumentu akčného plánu zameraného na

        zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy na území mestskej časti Bratislava-Nové Mesto v

        vrátane vypracovania projektovej štúdie zameranej na naplnenie cieľov národných stratégií „Zelenšie

        Slovensko“ - Stratégia environmentálnej politiky Slovenskej republiky do roku 2030, tzv.

        Envirostratégie 2030 a Stratégie adaptácie Slovenskej republiky na zmenu klímy. Zhotoviteľ je

        zároveň povinný do vypracovaného akčného plánu zahrnúť aj projektové dokumentácie, ktoré budú

        tvoriť jednotlivé časti akčného plánu. Dokument bude obsahovať rozpočet a výkaz výmer, a to plne

        v súlade s výzvou Ministerstva životného prostredia SR ako Správca programu SK-Klíma

        na predkladanie žiadostí o projekt kód ACC02, resp. ACC01.

        (zdroj podkladov: https://www.minzp.sk/fondy/eea/vyzvy/vyzvy-2.html)

Príklady opatrení ktoré je možné zahrnúť do akčného plánu

Opatrenia na zníženie emisií skleníkových plynov

· zmena vykurovania a TUV

· inštalácia zariadení využívajúcich slnečnú, veternú, vodnú energiu, biomasu, fotovoltaické

strechy a fasády a pod.

· nabíjacie stanice pre e-mobily, e-bicykle

· inštalácia zelených striech a stien zavlažovaných dažďovou vodou a / alebo „vyčistenou“ šedou

vodou, inštalácia ventilátorov, ktoré nasávajú vzduch z prírodne chladeného vzduchu

Opatrenia na zvýšenie úspory energií

· inštalácia systémov merania a riadenia, meranie a monitoring spotreby energií / emisií

· inteligentné interiérové/exteriérové osvetlenie

Opatrenia na zvýšenie záchytu uhlíka

· výsadba stromoradí, cykloalejí, alejí pre peších, revitalizácia mestských verejných parkov,

mestských záhrad, obnova a rozširovanie lesoparkov a priestranstiev, sídliskovej zelene a

zelene centrálnych mestských zón

Opatrenia voči častejším a intenzívnejším vlnám horúčav

· tepelná izolácia verejných budov, tienenie umelými prvkami (pevné tienenie z vonkajšej strany

budovy, pohyblivé interiérové a exteriérové tieniace prvky), tienenie alternatívnymi prvkami

zelenej infraštruktúry (interiérová/exteriérová vertikálna zeleň (steny/fasády), svetlé a

odrazové povrchy na verejných budovách, extenzívne zelené strechy, intenzívne zelené

strechy,

· budovanie prírodných, resp. umelých prvkov na zníženie teploty vzduchu tienením, na zvýšenie

vlhkosti vzduchu, na ochladzovanie verejných priestranstiev (umelé vonkajšie tieniace prvky,

plošne ucelená výsadba stromov v zastavanom území, tvorba vodných prvkov s obehom, resp.

bez obehu vody v sídelnom prostredí (fontány, systémy vodnej hmly, zberné jazierka pre
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dažďovú  vodu,  príp.  iné  vodné  plochy),  zelená  revitalizácia  školských  dvorov  a  dvorov

materských škôl

· nahradenie nepriepustných (asfaltových, betónových a pod.) plôch priepustnými, resp.

zelenými plochami, revitalizácia odkrytých degradovaných pôd na zelené plochy tvorbou

vegetačného krytu, revitalizácia nevyužívaných tzv. hnedých území (brownfields) na plochy

zelene príp. s prepojením na vodné prvky vrátane vytvárania nových vodných plôch v kontexte

tvorby zeleného mestského prostredia

Opatrenia voči častejšiemu výskytu sucha

· povrchové vodozádržné nádoby, podzemné retenčno-detenčné nádrže vrátane monitorovacích,

riadiacich a zavlažovacích systémov

· efektívne využívanie vody vo verejných budovách, realizácia opatrení na opätovné využitie vôd,

resp. ich ďalšie využitie napr. na závlahu, splachovanie

· otvorené zvody, rigoly, poldre, jazierka, prvky zelenej infraštruktúry

· preferencia výsadby suchu odolnej zelene s nižšími nárokmi na závlahu, dažďové záhrady,

zamedzenie vysychaniu pôdy napr. pôdopokryvnými rastlinami, mulčovaním

· zvyšovanie podielu zelených plôch vo vzťahu na nepriepustné (asfaltové, betónové apod.)

plochy, resp. plochy s narušeným pôdnym krytom náchylným na degradáciu/eróziu, zvyšovanie

podielu priepustných povrchov v územiach na to vhodných (mimo plôch zaťažených cestnou

dopravou), budovanie vsakovacích prvkov pre infiltráciu dažďovej vody zo spevnených plôch

so zohľadnením potenciálneho znečistenia dažďových vôd (napr. ropnými látkami) a

požiadaviek na ich prečistenie

· budovanie hydrotechnických prvkov napr. podpovrchových vodozádržných zariadení,

retenčných nádrží a pod

· budovanie ochranných hrádzí, údržba prietočnosti korýt, budovanie vsakovacích rigolov, tvorba

poldrov, vegetačné opevnenie (napr. fašiny, prútovo-štrkové valce a fašinády, palisády)

Opatrenia na ochranu biodiverzity a podporu prírodných ekosystémových služieb

· výsadba pôvodných (neinvazívnych) druhov zelene, s vhodnou druhovou štruktúrou

a variabilitou

· tvorba vhodného vegetačného krytu, protizosuvné a protierózne opatrenia

· budovanie dažďových záhrad, umelých mokradí, mikromokradí, iných vodných plôch ako

mestotvorného prvku v prepojení na mestskú zeleň

· tvorba/údržba funkčných brehových porastov

          Súčasťou výzvy sú prílohy:

· Príloha č.1 - Návrh Zmluvy o dielo

· Príloha č.1 k ZoD

· Príloha č.2 k ZoD

· Príloha č.3 - Mapy
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4. Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:  9 500,00 €

5. Miesto a lehota na predkladanie ponúk

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

5.2 Ako predmet správy treba uviesť ,,Akčný plán 2020,,

            Termín obhliadky: nie je potrebná

V prípade akýchkoľvek otázok - nejasností kontaktovať telefonicky alebo

            emailom Ing. arch. Alena Jánošíková

( 02/49 253 123, 0904 523 380, alena.janosikova@banm.sk )

5.3 Lehota na predloženie ponuky: 10.01.2020 do 10:00 hod.

5.4 Platnosť ponuky: ponuky zostávajú platné počas lehoty viazanosti ponúk do 31.01.2021

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: Územie mestskej časti Bratislava – Nové Mesto

Lehota plnenia: V zmysle Zmluvy o dielo (do 31.01.2020)

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 o dielo
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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.

             Ing. Daša Effenbergerová, v. r.

Oddelenie investícií a verejného obstarávania


