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

V Bratislave 21.04.2020
5473/2020/IVO/HOMJ

Vec
Zadanie zákazky ,,Vypracovanie projektovej dokumentácie investičnej akcie ,,Odstránenie
stavby Snežienka,, zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117
o verejnom

obstarávaní

a o zmene

a doplnení

niektorých

Zákona č. 345/2015 Z. z.
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 poskytnutie služby, ZoD a Zmluva o poskytovaní inžinierskych služieb

3.

Opis predmetu zákazky:
Predmetom zákazky je vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie „Odstránenie stavby
Snežienka“.
Budova Snežienky je v dezolátnom stave, chýbajú kompletne výplne otvorov, sú zdevastované
murované konštrukcie nosné aj nenosné, sú silne narušené železobetónové konštrukcie, obnažená
skorodovaná nosná výstuž, skorodované prvky oceľových stĺpov a väzníkov. Stavba nespĺňa návrhové
kritéria konštrukcie na odolnosť, používateľnosť a trvanlivosť.
Požiadavkou je návrh riešenia odstránenia budovy, aby sa zachovala prevádzka lanovej dráhy
a bezpečný pohyb návštevníkov lesoparku v okolí predmetných objektov. Technické a ekonomické
riešenie oddelenia objektu Snežienky od stanice lanovej dráhy v mieste dilatácie.
V projektovej dokumentácií je potrebné rátať so skutočnosťou, že stavba sa nachádza v CHKO- Malé
Karpaty 2.st. ochrany a zasahuje do ochranného pásma kult. pamiatok Hornej Mlynskej doline
v Bratislave, pričom v blízkosti objektu sa nachádza Územie európskeho významu SKUEV0388 Vydrica,
ako aj zapracovať všetky požiadavky dotknutých orgánov.

Súčasťou zadania je zabezpečenie nasledovných úkonov:
•

vypracovanie projektovej dokumentácie búrania objektu

•

inžinierska

činnosť

(vrátane

všetkých

správnych

poplatkov

a poplatkov

za

posudky

a spracovanie stanovísk dotknutými orgánmi a inštitúciami)
•

autorský dozor/ statický dozor

•

spolupráca pri vyhodnotení súťaže na výber zhotoviteľa

Lokalita: Bratislava - Vinohrady, areál stanice lanovej dráhy - Železná studnička
Parcela č.: 19614/6, 19614/9

Podklady k zadaniu:
•

Statický posudok - vypracoval Ing. Jaroslav Kozák, 03/2017

•

Dokumentácia skutočného stavu - vypracoval Geoš –g.k. s.r.o., 16.7.2018

Súčasťou výzvy sú prílohy:
•

Návrh zmluvy o dielo a Zmluva o poskytovaní inžinierskych služieb

•

Statický posudok ,,Snežienka,,

•

UM ,,Snežienka,,

•

Parcela registra C

•

Foto
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4.

Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH: 12 975,00 €

5.

Miesto a lehota na predkladanie ponúk
5.1

Ponuku predkladajte mailom: jana.homolova@banm.sk

5.2

Ako predmet správy treba uviesť ,,PD-IA ,,Snežienka,,
Kontaktná osoba: Ing. Juraj Kerestúr ( 02/49 253 380, juraj.kerestur@banm.sk )
Termín obhliadky: po telefonickej dohode s kontaktnou osobou
Miesto obhliadky: Objekt reštaurácie Snežienka, Železná studnička, Bratislava - Vinohrady

6.

5.3

Lehota na predloženie ponuky: 06.05. 2020 do 10:00 hod.

5.4

Platnosť ponuky: ponuky zostávajú platné počas lehoty viazanosti ponúk do 31.12.2020

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: Miestom odovzdania a prevzatia diela a záverečnej správy z autorského
dozoru je Miestny úrad mestskej Časti Bratislava – Nové Mesto ul. Junácka
1, v Bratislava
Lehota plnenia: V zmysle návrhu Zmluvy o dielo a Zmluvy o poskytovaní inžinierskych služieb

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
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•

predloží podpísaní návrh Zmluvy o dielo a Zmluvy o poskytovaní inžinierskych služieb

•

predloží cenovú ponuku nacenenú na základe návrhu Zmluvy o dielo a Zmluvy o poskytovaní
inžinierskych služieb a celkovú cenu (za všetky položky) bez DPH a celkovú cenu (za všetky
položky) s DPH

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
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