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

                V Bratislave 14.09.2020

                9512/2020/IVO/HOMJ

Vec

Zadanie zákazky Zabezpečenie PD pre realizáciu stavby – "Rekonštrukcia bytových domov

Bojnická ulica„ 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. Jozef Varga (  02/49 253 132

jozef.varga@banm.sk

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

        Predmetom zákazky je vypracovanie projektovej dokumentácie pre realizáciu stavby ,,Rekonštrukcia

        bytových domov Bojnická ulica,,.

Špecifikácia predmetu zákazky:

· Zabezpečenie vstupných podkladov vrátane zamerania a digitalizácie pôvodnej projektovej

dokumentácie

· Príprava Investičného zámeru

-  súhlas pôvodného  autora  architektonického návrhu ak pôjde o zásah do existujúcej architektúry

      -  statický posudok na novo navrhované konštrukcie

· Kompletné energetické opatrenia  objektov, pričom bude nutné dosiahnuť zvýšenie energetickej

efektívnosti budovy

-  minimálne na tepelno-energetický stupeň  v zmysle  zákona o energetickej hospodárnosti budov,

· Kompletná výmena výplní stavebných otvorov

      -  kompletný návrh vykurovacieho systému s návrhom inteligentného ovládania (vykurovanie

         pomocou kombinácie tepelného čerpadla a fototermických, resp. solárnych panelov)

· Rekonštrukcia vstupných a spoločných nebytových priestorov

- navrhnúť bezbariérovosť objektu - minimálne vstup a časť priestorov musí byť bezbariérová,

minimálne 1 byt musí byť bezbariérový

· Sanácia spodnej stavby, v riešení prehodnotiť návrh kompletnej výmeny skladby podláh na teréne

(min. nová hydroizolácia)

· Nové zvislé a ležaté rozvody  vody a kanalizácie, vrátane zariaďovacích predmetov

· Rekonštrukcia elektroinštalácie, osvetlenia a bleskozvodu

· Návrh odvodnenia dažďových vôd, prednostne  mimo zústenia do splaškovej kanalizácie

-  rekonštrukcia prípojok na inžinierske siete

      -  projekt požiarnej bezpečnosti budovy

      -  rekonštrukcia prevádzkového súboru prečerpávacej stanice kanalizácie

· Návrh nevyhnutnej rekonštrukcie bytov

· Rekonštrukcia vonkajších spevnených plôch, statickej dopravy  a sadových úprav

· Zabezpečenie potrebných povolení v rámci stavebného konania pri povoľovaní stavby a

zabezpečenie kolaudácie

· PD musí spĺňať podmienky pre podanie žiadosti o dotáciu zo ŠFRB, vrátane jej posúdenia na TI

-  inžinierska činnosť

      -  výkonu odborného autorského dohľadu podľa špecifikácii  prílohy č. 4 Sadzobníka pre

         navrhovanie ponukových cien projektových prác a inžinierskych činností“ – UNIKA 2020

      -  spolupráca pri  verejnom obstarávaní aj opakovane
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· Obsah a rozsah projektovej dokumentácie bude zodpovedať špecifikácii podľa prílohy č.2 a prílohy

č. 3 „Sadzobníka pre navrhovanie ponukových cien projektových prác a inžinierskych činností“ –

UNIKA 2020  a to pre všeobecne záväzné časti a časti platné pre objekty pozemných stavieb,

- projektové hodnotenie energetickej hospodárnosti budov a odborný výpočet predpokladaných

energetických úspor porovnaním stavu pred a po realizácii projektu,

         Štruktúra cenovej ponuky:

PD – Bojnická ulica Cena v EUR bez DPH Cena v EUR s DPH

Dielo

Autorský dozor

Spolupráca na VO

                                  Celkom

4. Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH: 20 000,00 €

5. Miesto a lehota na predkladanie ponúk

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

5.2 Ako predmet správy treba uviesť ,,PD – Bojnická ul.,,

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

            Termín obhliadky: Na základe vzájomnej telefonickej dohody s kontaktnou osobou

            Miesto obhliadky: Bojnická ulica,  Bratislava – Nové Mesto

5.3 Lehota na predloženie ponuky: 29.09.2020 do 10:00 hod.

5.4 Platnosť ponuky: ponuky zostávajú platné počas lehoty viazanosti ponúk do 06/2021

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: Miestny úrad mestskej časti Bratislava – Nové Mesto, Junácka č.1

Lehota plnenia: na základe ZoD

1. Dielo do 30-tich pracovných dní odo dňa účinnosti zmluvy.

         2. Autorský dozor priebežne až do vydania právoplatného kolaudačného rozhodnutia, pričom
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         záverečnú správu je zhotoviteľ povinný odovzdať objednávateľovi v lehote najneskôr do 3 dní odo

         dňa právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia alebo ukončenia diela.

3. Spolupráca na VO priebežne, v termíne určenom na základe  písomnej výzvy objednávateľa

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

skutočnosti v príslušných registroch

· predloží podpísaní 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.

  Vedúca oddelenia investícií a verejného obstarávania


