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

                V Bratislave 06.08.2020

                8504/2020/IVO/HOMJ

Vec

Zadanie zákazky ,,Rekonštrukcia športoviska na Ladzianskeho ulici,, 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 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

jozef.varga@banm.sk

2. Typ zmluvy: Zákazka na stavebné práce, ZoD
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3. Opis  predmetu zákazky:

         Predmetom zákazky je revitalizácia územia ihriska a priľahlých priestorov (chodníkov, spevnených

         plôch, zelene a spevnenie svahov. Výmena oplotenia, doplnenie nočného osvetlenia. Nočné

         osvetlenie je riešené s časovým spínačom, ktorý zaručuje vypnutie osvetlenia po 22.00 hod.

         z dôvodu nočného kľudu. Osvetlenie je navrhované pripojiť na sieť verejného osvetlenia.

Projekt predpokladá:

· Staticky zabezpečiť havarijný stav sadania existujúceho ihriska a betónových stien.

(uchytenie svahu v spodnej časti tvárnicami, dobetónovanie vencov a iných beton. častí

v zmysle PD statiky )

· Realizácia osvetlenia a oplotenia

· Realizácia odvodnenia s drenážami

· Rekonštrukcia povrchov nášľapných a stien

           ► Obhliadku objektu doporučujeme z dôvodu upresnenia stavebných prác ◄

          Súčasťou výzvy sú prílohy:

1. Projektová dokumentácia športoviska

2. Výkaz výmer – oporný múr

3. Výkaz výmer – multifunkčné ihrisko

4. Výkaz výmer – odvodnenie

5. Návrh Zmluvy o dielo

4. Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH: 170 728,62 €

 5. Miesto a lehota na predkladanie ponúk

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

5.2 Ako predmet správy treba uviesť ,,Športovisko Ladzianskeho ul.,,

            Kontaktná osoba: Ing. Jozef Varga ( 02/49 253 132, jozef.varga@banm.sk )

            Termín obhliadky: na základe vzájomného telefonickej dohody s kontaktnou osobou

            Miesto obhliadky: Športovisko na Ladzianskej ulici č.12, Bratislava – Nové Mesto

5.3 Lehota na predloženie ponuky do: 25.08.2020 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
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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: Športovisko – Ladzianska ulica č.12, Bratislava – Nové mesto

Lehota plnenia: na základe Zmluvy o dielo ( Článok III.  – Termín plnenia )

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 predloží:

· musí disponovať oprávnením na podnikanie v predmete zákazky

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

registroch

· predloží nacenený výkaz – výmer (oporný múr, multif. ihrisko, odvodnenie)

· 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.

Ing. Daša Effenbergerová, v. r.

Oddelenie investícií a verejného obstarávania


