MIESTNY ÚRAD MESTSKEJ ČASTI
BRATISLAVA-KARLOVA VES
Námestie sv. Františka 8, 842 62 Bratislava 4
Výzva na predkladanie ponúk
ktorá je robená zákazkou s nízkou hodnotou
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
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 : „Rekonštrukcia a modernizácia palubovky na SŠ Tilgnerova 14“
• Druh zákazky :

Zákazka s nízkou hodnotou na rekonštrukciu a modernizáciu palubovky

• Miesto dodania : Spojená škola Tilgnerova 14, 841 05 Bratislava
• Typ zmluvy:
3.

Na predmet zákazky bude uzatvorená Zmluva o dielo

Opis predmetu zákazky:

Rekonštrukcia a modernizácia palubovky v telocvičniach vrátane prác potrebných na dostatočné
odizolvanie podkladu a stien pred opätovnou deformáciou podlahovej krytiny (v zmysle
priloženého posudku z roku 2014).
Celková plocha všetkých miestností (veľká telocvičňa, malá telocvičňa a náraďovňa) je 510 m2.
Ďalšie požiadavky
Obhliadka predmetu zákazky je nutná. Pred začatím rekonštrukcie je potrebné vypracovať
znalecký posudok rekonštruovaných priestorov obsahujúci kontrolu priepustnosti vonkajšej a
vnútornej kanalizácie a napojenie dažďových zvodov pod podlahou a v tesnej blízkosti a
odstránenie nahromadenej vlhkosti, ktorá ovplyvnila deformáciu drevených parkiet v telocvičniach
ako aj výsledky 6 ks sondáží podlahových vrstiev (3x veľká telocvičňa, 2x malá telocvičňa a 1x
náraďovňa) minimálne 200 x 200 mm. Posudok musí byť dodaný v papierovej aj elektronickej
forme. Na jeho základe a výsledkov ako aj podľa predchádzajúceho posudku sú požadované
nasledujúce činnosti:
• kompletné odizolovanie proti vode a zemnej vlhkosti prechádzajúcej cez podkladovú
konštrukciu ako aj steny do výšky 1 meter.
• požadovaná bitumenová hydroizolácia minimálne v hrúbke 3,5 mm
• montáž epoxidovej dvojzložkovej živičnej penetrácie v dvoch vrstvách (ktoré zahŕňa
1

•

•

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
4.
•
5.

vybrúsenie, otryskanie betonóveho podkladu z dôvodu otvorenia kapilárnej štruktúry,
aplikácia epoxidovej penetrácie v množstve 0,6 kg/m2 valcovaním a zakefovaním
kefami, za čerstva posypať kremičitým prieskom frakcie 0,7 – 1,2 mm, spotreba 1,5
kg/m2. Po 24 hodin8ch nadbytočný piesok odsať a následne realizovať druhú vrstvu v
množstve 0,4 kg/m2, presypať kremičitým pieskom a následne opäť po 24 hodinách
odsať nadbytočný piesok
dodávka a montáž odpruženého systému plošne – pružnej podlahy (podľa špecifikácie)
• systém typu plošne – pružnej podlahy musí spĺňať technické parametre podľa normy
EN 14 904 povrchy pre športoviská – halové plochy pre viacúčelové použitie, príp.
staršia norma DIN 18 032
• požadovaná hodnota absorpcie nárazu podľa normy viac ako 55%
• požadovaná hodnota vertikálnej deformácie v intervale 2,3 – 5,0 mm
• požadovaná hodnota výšky odrazu lopty viac ako 90%
• požadovaný odpružený dvojitý rošt musí obsahovať pružné podložky zabezpečujúce
odpruženie celého systému, ktoré sú súčasťou kmitového nosiča
• športový povrch – trojvrstvová športová parketa hrúbky minimálne 15 mm, ktorá musí
spĺňať športovo technické parametre v zmysle normy STN EN 14 904 – povrchy pre
športoviská – halové povrchy pre viacúčelové použitie
• požadované hodnoty uchádzač preukáže technickým listom výrobcu dodávaného
systému
demontáž starého a montáž nového obkladu
• 310 m2 brezovej preglejky vrátane pomocného roštu, pomocného materiálu, lakovania
(3x náter + materiál)
demontáž a montáž športového náradia vrátane otvorov a kotiev na ich ukotvnie (napr.
tyče, hrazda, rebriny a podobne)
búracie práce:
• demontáž pôvodných parkiet
• odstránenie pôvodného lepiaceho podkladu
• demontáž náradia a drevených zábran po obvode pripevnených k podlahe
• odstránenie vlhkých omietok po obvode stien
odstránenie sklobetónu po obvode
úprava povrchov, podlahy, stien
vymurovanie a izolácia namiesto sklobetónu
príprava podkladu pre odpružený systém podlahy - brúsenie, vysávanie
vyznačenie čiar, maľovanie , farba pre volejbal, basketbal a florbal
certifikovaný protišmykový náter
súčasťou ceny musí byť odvoz a likvidácia vzniknutého odpadu (doložený vážnymi lístkami)
súčasťou ceny musí byť všetko materiál a práce potrebné na riadne a kompletné vykonanie
všetkých požadovaných prác v požadovanej kvalite v súlade so všetkými aktuálnymi
normami
do ceny diela je potrebné zahrnúť všetky súvisiace práce spojené s výmenou povrchu
vrátane úpravy prechodov do susedných miestností z dôvodu zvýšenia pôvodnej podlahy
súčasťou diela musia byť všetky potrebné certifikáty a doklady
požadovaná záruka minimálne 5 rokov (60 mesiacov)
požadovaný termín realizácie do 8 týždňov najneskôr do 20.11.2016 (nedeľa)
požadovaný harmonogram prác prihliadajúci na výkon počas školského roka a potreby
školy čo najkratšieho vylúčenia používania telocvične
vyúčtované budú skutočne vykonané práce a skutočná spotreba materiálu
Predpokladaná hodnota zákazky:
Predpokladaná hodnota zákazky: 80.000,00EUR vrátane DPH (cenová ponuka nesmie
prekročiť sumu 83.900,00 EUR).

Spôsob určenia ceny:
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• 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
• 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
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
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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. Minimálne tri
referencie za posledné tri roky. Súčet hodnoty zákaziek v referenciách minimálne v objeme
80 000 EUR. Ku každej referencii uviesť zadávateľa, kontaktnú osobu, kontakt a hodnotu
zákazky.
4) Potvrdenie o tom, že uhádzač nemá dlžbou voči Sociálnej poisťovni, Daňovému úradu ani
žiadnej zdravotnej poisťovni. Potvrdenia nesmú byť staršie ako 3 mesiace.
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(výkaz výmer)
• doklady z bodu 9:
•
výpis zo živnostenského registra alebo obchodného registra
•

potvdenie zo sociálnej poisťovne, daňového úradu a všetkých troch
zdravotných poisťovní

•

čestné prehlásenie

•

minimálne tri referencie o predchádzajúcich realizáciách predmetu zákazky
v požadovanej štruktúre podľa bodu 9.3

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 - „Rekonštrukcia a modernizácia palubovky na SŠ
Tilgnerova 14“.

• 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.
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13. Lehota na predkladanie cenovej ponuky:
• Lehota na predkladanie ponúk: 14. septembra 2016 (streda) do 12:00 hod.
• Ponuky zaslané po tomto termíne nebudú vyhodnocované a verejný obstarávateľ ich vráti
uchádzačovi neotvorené.
14. Kritériá a hodnotenie ponúk:
• 1. 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 neplatca DPH), ponúknutá uchádzačom na základe
vyplneného rozpočtu v zmysle Tabuľky č.1 (výkaz výmer)
• Víťazom sa stane uchádzač, ktorého konečná cena v EUR za predmet zákazky bude zo
všetkých predložených ponúk najnižšia pričom musia byť splnené všetky stanovené kritéria.
15. Oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk:
• Víťaznému uchádzačovi bude do troch dní od vyhodnotenia súťaže zaslané oznámenie o
úspešnosti jeho ponuky s návrhom zmluvy o dielo.
• 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.
• Víťazný uchádzač po oznámení podľa bodu 15 bezodkladne vykoná kroky k podpísaniu
obojstranne odsúhlasenej zmluvy o dielo ktorej návrh obdržal spolu s oznámením.
• 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.

1. setptember 2016

Ján Hrčka
prednosta
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Tabuľka číslo 1 (výkaz výmer) - Rekonštrukcia telocviční SŠ Tilgnerova
P. č.
Názov položky
1 Demontáž pôvodnej podlahy
2 Presun hmôt pre povlakové podlahy v objektoch výšky do 6 m
Likvidácia povlakových hmôt a sutiny vrátane poplatku za
3 skladovanie
Vypracovanie znaleckého posudku oprávnenou osobou (podľa
4 špecifikácie v zadaní)
5
6
7
8
9
10

11
12
13
14
15
16
17 a)
17 b)
17 c)
17 d)
17 e)
17 f)
17 g)
17 h)
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Vyspravenie nerovností a zošívanie defektov a prasklín v
podklade
Demontáž a následná montáž športového náradia
Montáž epoxidovej dvojzložkovej živičnej penetrácie v dvoch
vrstvách (podľa špecifikácie v zadaní)
Samonivelozačná stierka podlahová hr. 10 mm
Prebrúsenie stierky, vysávanie
Montáž bitumenovej hydroizolácie min. hr. 3,5 mm
Dodávka odpruženého športového systému s drevenou parketou
vrátane stratného (podľa špecifikácie v zadaní)
Montáž športového systému
Pomocný materiál - "U" spona, "T" klince, lepidlo
Krytka kotviacich prvkov pr. 120 mm na volejbal
Montáž a demontáž drevenej dilatačnej soklovej lišty s
dilatačnými otvormi
Vyznačenie čiar - maľovanie, farba - volejbal, basketbal, florbal
demontáž pôvodného obkladu vrážane odvozu a likvidácie
dodávka brezovej preglejky 18x2500x1250 - vr. stratného
dodávka pomocného roštu 30x50x3000
pomocný materiál - vruty, hmoždinky, lepidlo
montáž roštu a preglejky, vr. prípravy podkladu
lakovanie preglejky 3 x náter + materiál
lešenie
doprava materiálu, lešenia, pracovníkov
Búranie priečok zo sklenených tvárnic hr. do 15 cm
Kompletné omietnutie a vyspravenie vybúraných priečok
Vnútorná hydroizolačná stierka na tesnenie proti vlhkosti hrúbka
1,5mm
Potiahnutie vnút. stien sklovláknitým pletivom vtlačeným do
tmelu
Omietka vnútorných stien zo suchej zmesy štuková + cem.
Prednástrek
Presun hmôt pre budovy murované výšky do 6 m
Ostatné murárske práce a vyspravky po rekonštrukci
Montáž a demontáž vykurovacích zariadení vrátane
vyregulovania
Murivo výplňové z pórobet. tvárnic YPOR P3-580 hr. 200 mm
dopravné náklady materiálu a pracovníkov
Celková cena bez DPH
DPH
Celková cena s DPH

jednotk. celková
cena
cena
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

m.j.
m2
m2

množstvo
510.00
510.00

m2

510.00

0.00 €

0.00 €

kpl

1.00

0.00 €

0.00 €

m2
kpl

510.00
1.00

0.00 €
0.00 €

0.00 €
0.00 €

m2
m2
m2

510.00
510.00
510.00

0.00 €
0.00 €
0.00 €

0.00 €
0.00 €
0.00 €

m2

510.00

0.00 €

0.00 €

m2
m2
m2
ks

535.00
510.00
510.00
2.00

0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

bm
bm
kpl
m2
m2
kpl
m2
m2
kpl
kpl
m2
m2

115.00
340.00
1.00
310.00
285.00
1.00
285.00
285.00
1.00
1.00
45.00
45.00

0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

m2

150.00

0.00 €

0.00 €

m2

150.00

0.00 €

0.00 €

m2
t
m2

150.00
150.00
500.00

0.00 €
0.00 €
0.00 €

0.00 €
0.00 €
0.00 €

ks
m3
kpl

1.00
9.00
1.00

0.00 €
0.00 €
0.00 €

0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
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