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

                V Bratislave 12.06.2020

               6885/2020/IVO/HOMJ

Vec

Zadanie zákazky ,,Rekonštrukcia sociálnych zariadení a rozvodov v MŠ Osadná,, 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. Bronislava Hostačná ( 02/49 253 379

bronislava.hostacna@banm.sk

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

       Predmetom zákazky je realizácia rekonštrukcie sociálnych zariadení v objekte materskej školy, vrátane

       príslušných rozvodov vody, kanalizácie, optimalizácia vykurovacieho systému, vykurovacích telies,

       v zmysle projektovej dokumentácie, ktorá tvorí súčasť súťažných podkladov.

       Rekonštrukcia vybratých interiérových priestorov  pozostáva  z demontáže a montáže interiérových

       prvkov  ako deliace steny, vešiaky, kryty na ÚK, demontáže a montáže hygienických zariadení, sanity,

       rozvodov. Realizovať sa bude vyrovnávanie podkladov, nová PVC podlaha a povrchy stien, murárske

       práce, nové omietky, vysprávky a maľovky, nové nátery, povrchové úpravy. Realizovať sa budú SDK

       priečky, inštalačné SDK predsteny, špecifické podhľady. ÚK zahrňuje optimalizáciu vykurovacieho

       systému, čistenie radiátorov, osadenie nových radiátorov v zmysle PD, radiátorových hlavíc

       a uzatváracích ventilov, výmena izolácie, hydraulické vyregulovanie. Po realizácii zabezpečenie

       certifikovaného rozboru vody.

       Rekonštrukcia exteriéru obsahuje výmenu chodníka, odstránenie jestvujúceho betónového chodníka,

       osadenie novej  dlažby, oprava dažďového vpustu v priestoroch dvora. Všetky stavebné práce budú

       realizované v zmysle PD.

Rozsah prác je podľa projektovej dokumentácie určený nasledovne, podľa stavebných objektov:

       SO 01- Kultivácia hygienických priestorov

      Architektúra, Zdravotechnika, Vykurovanie, Elektroinštalácia

Popis prác:

      1.NP

· kultivácia hygienických priestorov vychovávateliek, (šatňa, sociálne zariadenia, sprcha), nová

            maľovka, výmena vykurovacích telies

2.NP

· rekonštrukcia hygienických priestorov vychovávateliek (šatňa, sociálne zariadenie, sprcha),

vysprávky, nová maľovka, výmena vykurovacích telies

· kultivácia spoločných hygienických priestorov (umyváreň so sociálnym zariadením), dispozičné

zmeny, výmena povrchov, výmena zariadení (vykurovacích telies, toaliet, umývadiel), doplnenie

SDK priečok, doplnenie sprchy, zamurovanie dverného otvoru, búracie a demontážne práce,

nové rozvody vody a kanalizácie, nové napojenie zariaďovacích predmetov na ZTI rozvody.

      3.NP

· rekonštrukcia hygienických priestorov vychovávateliek (šatňa, sociálne zariadenie, sprcha),

nová  maľovka, výmena vykurovacích telies

· kultivácia spoločných hygienických priestorov (umyváreň a sociálne zariadenie), dispozičné

                 zmeny, výmena povrchov, výmena zariadení (vykurovacích telies, sociálnych zariadení,

                 umývadiel), doplnenie SDK priečok, doplnenie sprchy, zamurovanie dverného otvoru, búracie
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         a demontážne práce, nové rozvody vody a kanalizácie, nové napojenie zariaďovacích predmetov na

         ZTI rozvody.

SO 02 - Kultivácia priestorov dielne

Architektúra, Zdravotechnika, Vykurovanie, Elektroinštalácia

Popis prác:

suterén

· rekonštrukcia priestorov suterénu, prebudovanie skladov na dielne, dispozičné zmeny,

vybúranie priečok a demontáž inštalácií, výmena povrchov, výmena (vykurovacích telies),

doplnenie SDK stien, doplnenie umývadla, nové rozvody vody a kanalizácie, nové napojenie

zariaďovacích  predmetov  na  ZTI,  nová  elektroinštalácia.  Kultivácia  vstupnej  časti  (chodba  +

schodisko), nový náter stien.

SO 03 - Exteriérová vpusť dažďovej vody a výmena chodníka

Architektúra, Zdravotechnika

Výmena chodníka, vybúranie pôvodného, nová zámková dlažba

Rekonštrukcia odvodnenia dažďovej vody zo striech – nová šachta

SO 04 - Modernizácia systému vykurovania

Vykurovanie

Chemické čistenie s likvidáciou preplachu na skládke, zníženie teploty vykurovacej vody, aby nedochádzalo

k prekurovaniu objektu (demontáž merača bez fakturačnej funkcie, demontáž pomocného obehového

čerpadla, osadenie štvorcestného ventilu a obehového čerpadla a ekvitermického regulátora, výmena

tepelnej izolácie ležatých rozvodov). Zachovať súčasný rozvod, zachovať súčasné vykurovacie telesá,

vymeniť ventily na odbočkách k stúpačkám a vymeniť ventily na radiátoroch, súčasne s hydraulickým

vyregulovaním, výmena izolácie na spodnom rozvode.

Do cenovej ponuky je potrebné zahrnúť všetky náklady spojené s realizáciou, napr.: odvoz a likvidácia

vzniknutého odpadu, čistenie priestorov v priebehu ako aj po ukončení prác, ochrana priestorov a už

zabudovaných materiálov v priestoroch škôlky pred prachom a znehodnotením a pod. Je potrebné

vykonanie všetkých príslušných skúšok a revízií. Pred dodaním povrchových materiálov, krytín a

zariaďovacích predmetov (napr. batérie, umývadlá, WC, PVC) je potrebné ich výber odsúhlasiť

s objednávateľom. Pokiaľ sú v špecifikácii pomenovaní konkrétni výrobcovia produktov pripúšťame a

akceptujeme ekvivalenty iného výrobcu, výrobného postupu, značky v rovnakej alebo vyššej kvalite.

► Obhliadka objektu je nutná z dôvodu upresnenia stavebných prác ◄
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Súčasťou opisu predmetu zákazky je projektová dokumentácia a výkaz výmer, ktoré sú

uložené na linku na stiahnutie:

https://uloz.to/file/E84L40wbXqZ9/pd-ms-osadna-vykaz-vymer-zip

Súčasťou výzvy sú prílohy:

· Príloha č. 1 - Návrh Zmluvy o dielo

· Príloha č. 2 – Link na stiahnutie

4. Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH: 62 498,94 €

5. Miesto a lehota na predkladanie ponúk

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

5.2 Ako predmet správy treba uviesť ,,Rekonštrukcia MŠ Osadná,,

            Kontaktná osoba: Ing. Bronislava Hostačná (02/49 253 379, bronislava.hostacna@banm.sk)

Termín obhliadky: po telefonickej dohode s kontaktnou osobou

            Miesto obhliadky: MŠ Osadná č.5, 831 03 Bratislava - Nové Mesto

5.3 Lehota na predloženie ponuky: 22.06. 2020 do 10:00 hod.

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

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: MŚ Osadná č.5, 831 03 Bratislava – Nové Mesto

Lehota plnenia: V zmysle návrhu ZoD

8. Cena a spôsob určenia ceny:

cena  za predmet zákazky musí  zahŕňať všetky náklady spojené s   predmetom zákazky,  ako celku

a za jednotlivé položky, vrátane dopravy.

         Ak je uchádzač platcom DPH, celkovú – konečnú cenu za predmet zákazky stanoví

         v štruktúre:

· celková cena bez DPH



5

· 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 svoje identifikačné údaje (názov, adresu sídla a IČO) za účelom overenia tejto

skutočnosti v príslušných registroch

· predloží nacenený výkaz - výmer

· predloží podpísaný návrh Zmluvy o dielo

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. Jaroslava Matovič, v. r.

    Vedúci referátu verejného obstarávania


