MIESTNY ÚRAD MESTSKEJ ČASTI
BRATISLAVA-KARLOVA VES
Námestie sv. Františka 8, 842 62 Bratislava 4
Výzva na predkladanie cenovej ponuky
(v súlade s §9 ods . 9 zák. č. 25/2006 o verejnom obstarávaní)
1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov organizácie:
IČO:
DIČ:
Sídlo organizácie:
Štatutárny orgán:

Mestská časť Bratislava – Karlova Ves
006 03 520
20 20 91 91 64
Námestie sv. Františka 8, 842 62 Bratislava 4
MUDr. Dana Čahojová, starostka

Kontaktná osoba:
a) vo veciach verejného obstarávania: Ján Hrčka
telefón:
+421 02 602 59 232
e-mail:
prednosta@karlovaves.sk
b) vo veciach predmetu obstarávania : Július Melišek
telefón:
+421 02 602 59 235, +421 905 534 874
e-mail:
julius.melisek@karlovaves.sk
2.

Predmet zákazky a typ zmluvy:

- Názov zákazky :

„Kompletná výmena prívodného elektrického kábla a hlavnej rozvodovej
skrine“

- Druh zákazky :

prieskum trhu - služba

- Miesto dodania :

Karloveské centrum kultúry, Molecova 2, 841 02, Bratislava – Karlova Ves

-

Typ zmluvy:

3.

Opis predmetu zákazky:

na predmet zákazky bude uzatvorená Zmluva o dielo

Predmetom zákazky je kompletná výmena (demontáž pôvodného a montáž nového)
prívodného elektrického kábla vrátane kompletnej výmeny hlavného rozvádzača a s tým
všetkých súvisiacich prác vrátane odvozu a likvidácie vzniknutého odpadu.

Ďalšie požiadavky
Obhliadka predmetu zákazky je nutná. Požadovaný termín realizácie je najneskôr do 24.04.2016
(nedeľa). Výmena musí byť zrealizovaná dňa 23.04.2016 (sobota) z dôvodu užívania priestorov.
Prípravné práce môžu byť realizované pred týmto termínom, ale nemôže byť nijakým spôsobom
obmedzené fungovanie priestorov. Dodávateľ si je povinný vybaviť všetky potrebné povolenia a
ohlásenia potrebné k realizácii.
4.

Predpokladaná hodnota zákazky:

- Predpokladaná hodnota zákazky: 5 .000,00 EUR vrátane DPH
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5.

Spôsob určenia ceny:

- Cena za predmet zákazky musí zahŕňať všetky náklady spojené s predmetom zákazky
ako cena maximálna, pevná, konečná, vrátane všetkých nákladov.

- Uchádzač vo svojej ponuke ocení Tabuľku č. 1, ktorá je prílohou tejto výzvy.
- Ak je uchádzač platcom dane z pridanej hodnoty, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu bez DPH,
sadzbu a výšku DPH a navrhovanú zmluvnú cenu vrátane DPH.

- Ak uchádzač nie je platcom DPH, v ponuke na to upozorní.
6. Variantné riešenie:

- Verejný obstarávateľ neumožňuje predložiť variantné riešenie .
- Ak bude súčasťou variantné riešenie, variantné riešenie nebude zaradené do
vyhodnotenia a bude sa naň hľadieť akoby nebolo predložené.
7.

Možnosť predloženia ponuky:

- Cenová ponuka sa predkladá na celý predmet zákazky.
- Cena za predmet zákazky musí zahŕňať všetky náklady spojené s obstarávaním poskytovanej
služby.

- Cena musí byť stanovená v EUR s DPH. Ak nie je uchádzač platcom dane z pridanej hodnoty
postupuje podľa bodu č.5..

8. Podmienky financovania predmetu obstarávania:

- Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtu verejného obstarávateľa.
- Verejný obstarávateľ neposkytuje zálohy na plnenie predmetu zákazky.
- Predmet zákazky bude hradený bezhotovostnou platbou na základe predloženej faktúry po
odovzdaní finálnej verzie diela a jeho akceptovaní zo strany obstarávateľa formou
preberacieho protokolu.

- Splatnosť faktúry je 28 dní odo dňa doručenia faktúry obstarávateľovi.
9. Podmienky účasti uchádzačov:
Uchádzač musí vo svojej ponuke predložiť:
1) Doklad o oprávnení podnikať alebo iný relevantný doklad, že je oprávnený
poskytovať verejným obstarávateľom požadovanú službu podľa opisu predmetu zákazky
podľa bodu č.3.
- aktuálny výpis zo živnostenského registra (predkladá fyzická osoba - podnikateľ a
príspevková organizácia podnikateľ) a živnostenské oprávnenie,
- aktuálny výpis z obchodného registra (predkladá právnická osoba - podnikateľ, fyzická
osoba - podnikateľ zapísaná v obchodnom registri),
-

aktuálny výpis z registra organizácií (predkladá právnická osoba - nepodnikateľský
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subjekt) .
- doklad o oprávnení podnikať/poskytovať službu musí odrážať skutočný stav v čase , v
ktorom sa uchádzač zúčastňuje zadávania zákazky . Tento doklad môže byť predložený ako
neoverená kópia, resp. aktuálny výpis z obchodného registra na internete. Verejný
obstarávateľ príjme aj iné dôkazy predložené uchádzačom, ktorý je rovnocenný a
ekvivalentný doklad zo svojej krajiny, ak nepochádza z územia Slovenskej republiky.
2) Čestné prehlásenie, že nemá voči mestu Bratislava alebo ním riadeným organizáciám
alebo založeným spoločnostiam dlhy (napr. na daniach a poplatkoch TKO, na zaplatení
kúpnej ceny, na nájomnom za byt, nebytový priestor a pod.).
3) Referencie o predchádzajúcich skúsenostiach s realizáciou predmetu zákazky
10. Náklady na ponuku:
Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez
akéhokoľvek finančného nároku na verejného obstarávateľa.
11. Obsah cenovej ponuky:
Ponuka predložená uchádzačom na celý predmet zákazky musí byť predložená v slovenskom
jazyku, vyhotovená v písomnej forme, písacím strojom alebo tlačiarenským výstupným
zariadením výpočtovej techniky musí obsahovať:
- vyplnenú Tabuľku číslo 1
- doklady z bodu 9:
- výpis z živnostenského registra alebo obchodného registra
- čestné prehlásenie
- referencie o predchádzajúcich realizáciách predmetu zákazky)

12. Spôsob, lehota a miesto predkladania ponúk:
- Každý uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku.
- Uchádzač vloží ponuku do samostatnej obálky.
- Obálka musí byť uzatvorená a musí obsahovať nasledovné údaje:
-

adresu Verejného obstarávateľa uvedenú vo výzve ,
adresu uchádzača (uvedie sa názov alebo obchodné meno a adresa sídla alebo
miesta podnikania uchádzača),

- Obálka musí byť označená - „ELEKTRIKA KCK – HLAVNÝ ROZVÁDZAČ - NEOTVÁRAŤ".
- Uchádzač doručí svoju ponuku verejnému obstarávateľovi osobne do podateľne na
adresu: Miestny úrad mestskej časti Bratislava – Karlova Ves, Námestie sv. Františka 8, 842
62 Bratislava 4 alebo poštou na adresu: Miestny úrad mestskej časti Bratislava – Karlova
Ves, Námestie sv. Františka 8, 842 62 Bratislava 4.

13. Lehota na predkladanie cenovej ponuky:
- Lehota na predkladanie ponúk: 14. apríla 2016 (štvrtok) do 14:00 hod
- Ponuky zaslané po tomto termíne nebudú vyhodnocované a verejný obstarávateľ ich vráti
uchádzačovi neotvorené.
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14. Kritériá a hodnotenie ponúk:
- Kritériom na vyhodnotenie ponúk bude ekonomicky najvýhodnejšia cenová ponuka, to
znamená celková cena za dodanie predmetu zákazky, vyjadrená v EUR s DPH resp. celkom
v EUR (v prípade uchádzača, ktorý je nie platca DPH), ponúknutá uchádzačom na základe
vyplneného rozpočtu v zmysle Tabuľky č.1.
- Víťazom sa stane uchádzač, ktorého konečná cena v EUR za predmet zákazky bude zo
všetkých predložených ponúk najnižšia.

15. Oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk:
-

Víťaznému uchádzačovi bude do troch dní zaslané oznámenie o úspešnosti jeho ponuky.
Ostatní uchádzači budú elektronicky (e-mailom) informovaní o neúspešnosti ich cenovej
ponuky.
16. Použitie elektronickej aukcie:
nie
17. Doplňujúce informácie:

-

Dokumenty a doklady , ktorých predloženie sa vyžaduje musia byť predložené v origináli alebo
v overenej kópii originálu a musia byť podpísané štatutárnym orgánom záujemcu alebo
splnomocnenou oprávnenou osobou , ak v príslušnom bode nie je uvedené inak. Ak tieto budú
podpísané splnomocnenou oprávnenou osobou, v takom prípade záujemca predloží aj originál
alebo overenú fotokópiu splnomocnenia tejto osoby na zastupovanie.

-

Ak úspešný uchádzač z akéhokoľvek dôvodu odstúpi od podpisu zmluvy o dielo, verejný
obstarávateľ môže vyzvať na uzavretie zmluvy o dielo ďalšieho uchádzača v poradí.
- V prípade, že ponuky presiahnu predpokladanú cenu zákazky, verejný obstarávateľ si
vyhradzuje právo označiť ponuky za neprijateľné, a ak ani jedna ponuka nebude prijateľná,
vyhradzuje si právo zrušiť túto súťaž.
- Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť túto súťaž, ak sa do nej prihlási iba jeden
uchádzač.

12. apríla 2016

Dana Čahojová
starostka
Mestskej časti Bratislava-Karlova Ves
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Tabuľka č. 1

VÝKAZ VÝMER
Stavba:

KCK Molecova

Objekt:

KCK Molecova – Prípojka

Objednávateľ:

Mestská časť Bratislava - Karlova Ves

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto:

Molecova 2, 841 04 Bratislava

Dátum:

Č.

KCN

Kód položky

Skrátený popis

MJ

Množstvo
celkom

Cena
jednotková

Cena celkom

1

2

3

4

5

6

7

8

1 921

2 921

M

M

21-M

Elektromontážne práce

210040701

Drážka pre rúrku alebo kábel do D 29
mm s vysekaním, zamurovaním a
začistením
m

40,000

210100003

Ukončenie vodičov v rozvádzač.
vrátane zapojenia a vodičovej
koncovky do 16 mm2

10,000

ks

5

3 345

3452106300

G-Káblové oko CU 16x 6 KU

ks

10,000

4 921

210100006

Ukončenie vodičov v rozvádzač.
vrátane zapojenia a vodičovej
koncovky do 50 mm2

ks

8,000

5 345

3452119700

Káblové oko 50 Al 617094

ks

8,000

6 921

210100008

Kompletáž rozvádzača RE vč.
zapojenia koef. 0,4

ks

1,000

3570194200

El.skriňa trojfázový, jednotarif : 1 x
istič 3P-B80, nulový mostík 600x
1000

ks

1,000

8 921

210100252

Ukončenie celoplastových káblov
zmrašť. záklopkou alebo páskou do 4
x 25 mm2

ks

10,000

9 345

3451807030

Bužírka zmršťovacia čierna 6,4-3,2
mm typ: ZS064

ks

2,000

10 345

3451807040

Bužírka zmršťovacia hnedá 6,4-3,2
mm typ: ZS064B

ks

2,000

11 345

3451807050

Bužírka zmršťovacia zeleno žltá 6,43,2 mm typ: ZS064ZS

ks

2,000

12 345

3451807250

Zmršťovacia káblová koncovka 4 x 6
- 4 x 25 mm2 typ: VE3512

ks

4,000

13 921

210100253

Ukončenie celoplastových káblov
zmrašť. záklopkou alebo páskou do 4
x 50 mm2

ks

8,000

14 345

3451807060

Bužírka zmršťovacia čierna 9,5-4,8
mm typ: ZS095

ks

2,000

15 345

3451807070

Bužírka zmršťovacia hnedá 9,5-4,8
mm typ: ZS095B

ks

2,000

7 357

6

16 345

3451807080

Bužírka zmršťovacia zeleno žltá 9,54,8 mm typ: ZS095ZS

ks

2,000

17 345

3451807260

Zmršťovacia káblová koncovka 4 x
35 4 x 50 mm2 typ: VE4021

ks

2,000

18 921

210220010

Náter zemniaceho pásku do 120
mm2(1x náter včít. svoriek a
vyznač.žlt.pruhov)

M

20,000

19 246

2462740600

Chemicko odolná náterová hmota
SIKAGARD 64N

kg

0,750

20 246

246420300

Riedidlo do olejovo-syntetickej farby
S 6006

kg

0,500

21 345

3450913000

Krabica KO-125

ks

1,000

22 354

354040830

HR-Svorka SZ

ks

1,000

23 921

210220021

Uzemňovacie vedenie v zemi včít.
svoriek, prepojenia, izolácie spojov
FeZn do 120 mm2

m

2,000

24 354

3544222550

Zemniaca tyč oceľová žiarovo
zinkovaná označenie ZT 2 m

ks

2,000

25 921

210220361

Tyčový uzemňovač zarazený do
zeme a pripoj. vedenie do 2 m

ks

2,000

26 921

210220371

Uzemňovací kruh v jamke pre
spojenie uzemň. pásika včít. ich
pripojenia, bez náteru

ks

2,000

27 354

3544224150

Územňovací vodič oceľový žiarovo
zinkovaný označenie O 10

kg

2,500

28 354

3544219850

Svorka pripojovacia oceľová žiarovo
zinkovaná označenie SP 1

ks

1,000

7

29 354

3544219000

Svorka k zemniacej tyči D= 25
oceľová žiarovo zinkovaná
označenie SJ 02

30 921

210881367

Kábel bez halogénový, medený
uložený pevne N2XH 5x16

m

30,000

31 341

3410351013

N2XH 5x16 Nehorľavý kábel

m

30,000

32 921

210902116

Kábel hliníkový silový uložený pevne
1-AYKY 0,6/1 kV 4x50

m

10,000

33 341

3410350021

1-AYKY 4x50 Kábel pre pevné
uloženie, hliníkový STN

m

10,000

34 921

210950101

Označovací štítok na kábel hliníkový
(naviac proti norme)

ks

2,000

35 548

5489511000

Štítok plastový do 5 písmen 20x35
mm

ks

2,000

36 R

M21-PPV

Demontážne práce

ks

2,000

37 R

Odpínače

ks

6

38 R

ističe 16B/3

ks

6

39 R

deon 80A

ks

1

40 R

poskladanie rozvádzača

ks

1

ks

1

VRN

Vedľajšie rozpočtové
náklady

VRN10

Inžinierska činnosť

41 HZS

HZS-001

Východiskové revízie

42 HZS

HZS-001

Projektová dokumentácia skutočného
vyhotovenia
x

1,000

43 HZS

hzs-002

Vytýčenie inžinierskych sietí

1,000

x

8

44 HZS

HZS-008

Geodetické zameranie skutkového
stavu zariadenia po preložení

x

45 HZS

M21-DOP

Doprava

km

46 R

M21-PM

Podružný materiál

ks

1,000

47 R

M21-PPV

Ostatný materiál

ks

1,000

Odvoz a likvidácia odpadu

ks

1,000

48 R

Celkom:

1,000
150,000

…………..EUR
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