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MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-KARLOVA VES
Nám. sv. Františkaě.8,84262 Bratislava

Príloha č. 4

VÝZVA NÁ PREDLOŽENIE PONUKY

Zákazka podl'a § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaiií
a o zmene a doplnení niektorýcli zákonov v znení neskorších predpisov

1. Identifikácia verejného obstarávatel'a:

Názov organizácie:
IČO:
DIČ:
Sídlo organizácie:
Štatutárny orgán:

Mestská časť Bratislava-Karlova Ves
00 603 520
20 20 91 91 64

Námestie sv. Františka č. 8, 842 62 Bratislava 4
Dana Čahojová, starostka

2. Názov predmetu zákazky:

,,sš Tiignerova 14, sanaěné a udržiavacie práce striech jednopodlažného komplexu
telocviční - stavebné práce?

Spoločný slovník obstarávania CPV - hlavný slovník:
45000000-7 Stavebné práce
45214210-5 Stavebnéprácenaobjektochzákladnýchšk51
45214220-8 Stavebné práce na objektoch stredných šl<ól

3. Predpokladaná hodnota zákazky v EUR bez DPH: 75 421,16 €

4. Podrobný opis predmetu zákazky a jeho rozsah:

Predmetom zákazky sú stavebné práce pre opravu 5-tich striech jednopodlažného komplexu
telocviční - pozostávajúceho z dvoch teiocviční, posilovne, tanečného štúdia, kabinetu,
šatne, skladu špoitového náradia avýmeníkovej stanice vobjekte SŠ Tilgnerova 14,
Bratislava -Karlova Ves, v rozsahu podra projektovej dokumentácie na realizáciu, najmá:

podchytenie trapézových plechov novou l'ahkou konštrukciou - zo sústavy trapézových
plechov s uložením na sústavu nových nosnfkov a s uložením na existujúce vázníky,
podchytenie poškodených častí konštrukcie trapézových plechov na lanový záves,
posilnenie prierezu diagonál v;ázníkov privarením prídavných profilov rady L,
dostužovanie dialonál v;ázníkov V 1,
bodové podopretie zavetrovacích U - nosníkov,
zhotovenie novej hydroizolačnej vrstvy striech, osadenie separačnej vrstvy,
klampiarske práce (nové okapy, dažd'ové zvody, oplechovanie atík), nátery
protipožiarny a protikorózny náter ocel'ovej konštrukcie,
súvisiace udržiavacie práce.
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Podkladom pre vypracovanie poiiukv Výkaz výmer, v ktorom sú zadefinované rozsahy prác
rekonštruovaných častí.

Projektoyá dokumentácia na realizáciu vypracovaná oprávneným projektantom je k dispozícii
k nahliadnutiu u kontaktnej osoby.

5. Obhliadka: Záujemcom sa odporúča vykonat' obhliadku, aby si sami overili a získali
potrebné informácie na prípravu cenovej ponuky. Obhliadku možno dohodnút'
u kontaktnej osoby. Vlastné výdavky záujemcu spojené s miestnou obhliadkou idú na jeho
t'archu.

Kontaktná osoba:

Tel.:

E-mail:

Ing. Jana Moravcová
02/707 11171 , 0940 634 105
jana.moravcova@karlovaves.sk

6. Miesto dodania predmetu zákazky:
Názov: SŠ Tilgnerova 14
Adresa: Tilgnerova 14, Bratislava - Karlova Ves
Kontaktné miesto: Námestie sv. Františka č. 8, 842 62 Bratislava 4
Kontaktná osoba: Ing. Jana Moravcová.
Tel.: 02/707 11171
E-mail: ?jana.moravcova@karlovaves.sk

7-Lehota dodania predmetu zákazky: od podpisu zmluvy a odovzdania staveniska 3 mesiace
realizácia v termíne 1.8 2018 - 30.10.2018 - z toho stavebné práce v interiéri je
potrebné zrealizovat' v lehote 1 .8.20l8 - 30.9.2018, v exteriéri - 1 .8.2018 - 30. 10.2018
(vrátane vypratania a vyčistenia staveniska).

8. Možnost' rozdelenia predmetu zákazky na časti:

Rozdelenie predmetu zákazky na samostatné časti nie je možné.

9. Spósob určenia ceny predmetu zákazky:

Cena predmetu zákazky bude určená v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení
neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky
č. 87/ 1996 Z. z, ktorou sa vykonáva zákon o cenách ako cena konečná, t. j. v cene sú zahrnuté
všetky náklady spojené s realizáciou stavebných prác, okrem prípadov zákonnej úpravy DPH.

10. Podmienky financovania:
Na predmet zákazky verejný obstarávatel' neposkytuje žiadne preddavky ani zálohové platby.
Predmet zákazky sa bude financovat' z rozpočtovýcl'i prostriedkov verejného obstarávatel'a
nazáklade faktúry, ktorej prílohou bude odovzdávajúci/ preberacf protokol diela. Cenu
za uskutočnené práce sa verejný obstarávatel' zavázuje zaplatit' zhotovitel'ovi na základe faktúr
s lehotou splatnosti30 dní odo dňa jej doručenia. Faktúry vystavené zhotovitel'om musia spÍňat'
náležitosti podl'a všeobecne závázných právnych predpisov platných v Slovenskej republike.
V opačnom prípade je vei-ejný obstarávatel' oprávnený faktúry zhotovitel'ovi vrátit' na opravu.
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Lehota splatnosti opravenej faktúry začne v takom prípade plynút' až odo dňa doručenia
opravenej faktúry obsahujúcej všetky potrebné zákonné náležitosti. Prílohou faktúry bude
doklad preukazujúci odovzdanie uskutočnených služieb riadne a včas v zmysle požiadaviek
verejného obstarávatel'a podpísaný zodpovednými osobami verejného obstarávatel'a
a zhotovitel'a.

11. Typ zmluvy: zmluva o dielo

12. Požadovaíié doklady:

Každý uchádzač musí spÍňat" podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia uvedené v
§32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní. K preukázaniu stanovenej podmienky
účasti musí uchádzač v ponuke predložit':

doklad o oprávnení podnikat', a to zaslaním kópie výpisu z Obchodného re2istra
Slovenskej-republiky-v prípade právnickei osobv alebo zaslaníin kópie vÝpisu zo
Živnostenského registra Slovenskej republiky v prípade fyzickei osoby - podnikatel'a -
?
doklad o oprávnení vykonávat' vedenie uskutočňovania stavieb - v súlade s prísl.
ustanoveniami zákona č. 13 8/ 1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných
stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov, a to zaslaním kópie osvedčeiiia
pre činnost' stavbyvedúci s originálnou pečiatkou a podpisom,

V: '
'J.
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základné údaje ouchádzačovi: obchodný názov a sfdlo uchádzača, alebo miesto
podnikania, meno a funkcia štatutárneho orgánu, IČO, DIČ, bankové spojenie, číslo
účtu, kontaktné telefónne číslo a emailovú adresu.

13. Podmienky účasti uchádzačov voverejnom obstarávaní týkajúce sa oďbornej
spósobilosti:

* Uchádzač musí svoju odbornú spósobilost' preukázat' predložením i'ninimálne troch
referencií k úspešne zrealizovanej zákazke voblasti realizácie stavebných prác
rovnakého alebo podobného charakteru ako predmet zákazky za predchádzajúcich 5
rokov, resp. zatie, ktoré sú dostupné vzávislosti odvzniku alebo začatia
prevádzkovania činností, v hodnote každej z nich min. 70 000,- € vrátane DPH.

Zoznam poskytnutých prác (referencia) musí obsahovat':
názov a sídlo odberatel'a,
kontaktné údaje odberatel'a (meno, tel. č., e-mail),
predmet poskytnutej služby,
cena a lehota dodania.*

14. Obsali cenovej ponuky:

Cenová ponuka musí byt' v štátnom jazyku (t. j. v slovenskom jazyku), resp. v českom jazyku,
bude vyhotovená v písomnej forme tlačiarenským zariadením zaručujúcim stálost' tlače a musí
obsahovat":
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Cena za predmet zákazky (priloha ě. 1 ),
základrié údaie o uchádzačovi, t. j. obchodný názov a sídlo uchádzača alebo miesto
podnikania, meno a funkcia štatutárneho orgánu, IČO, DIČ, bankové spojenie, číslo
účtu, kontaktné telefónne číslo a e-mailovú adresu,
požadované doklady - doklad o oprávííení podnikatl doklad o oprávnení vykonávat'
vedenie uskutočňovania stavieb - stavbyvedúci,
nacenen ý výkaz výmer (prílOha ě.2a, 2b) - poznámka: Výkaz v<)mer pozostáva z dvoch častí, a
to: príloha č. 2a - s názvoin ,Strechy č. ] až 5" - týka sa prác v exteriéri budovy

príloha ě. 2b - s názvom ,,Zosiínenie ocel'. konšh'ukcií striech" - týka sa prác v interiéri budovy
zoznam subdodávatel"ov (príloha ě.3) - vprípade, ak zhotovitel' bude práce
zabezpečovat' aj v subdodávke
podpísaná zmluva o dielo
referencie.

15. Lehota na predkladanie cenových ponúk:

Ponuku je možné doručit" osobne aiebo postou v lehote nainesk6r do 11.7.20]8 clo
14,oo hod. , na adresu - Miestny úrad Mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, Námestie
sv. Františka č. 8, 842 62 Bratislava 4.
Ponuky doručené po lehote na predkladanie ponúk sa vrátia uchádzačom neotvorené.
Ponuku .ie potrebné predložit' v zalepenei obálke s oznaěením:

,, SŠ Ti?gnerova 14, sanačné a udržiavacie práce striech jednopodiažného komplexu
telocviční -stavebné práce, - cenová ponuka - NEOTVÁRAŤ?

16. Kritériá na vyhodnotenie ponúk:
kritériom na vyhodnotenie ponúk bude celková cena za predmet zákazky vyjadrená v EUR
s DPH, resp. celkom v EUR (v prfpade uchádzača, ktorý nie je platcom DPH),
úspešným uchádzačom sa stane uchádzač, ktorého celková cena v EUR za predmet zákazky
bude zo všetkých predložených ponúk najnižšia.

17. Iné požiadavky na pred?oženie cenovej ponuky:
Vostatných právnych vzt"ahoch sa budú objednávatel' azhotovitel' riadit" príslušnými
ustanoveniaíni Obchodného zákonníka aostatnými súvisiacimi všeobecne záváznými
právnyrni predpismi.

18. Vylúčenie uchádzača

Mestská čast' Bratisla'va -Karlova Ves si vyhradzuje právo vylúčit' uchádzača alebo jeho
ponuku z procesu obstarávania, ak :

Uchádzač nesplnil stanovené podmienky účasti,
uchádzač nepreukázal splnenie podmienok účasti stanovenými dokladmi alebo
nedoručil požadované yysvetlenie alebo doplnenie dokladoy preukazujúcich splnenie

*
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podmienok účasti v lehote stanovenej v žiadosti o vysvetlenie alebo doplnenie
dokladov,
uchádzač vo svojej ponuke uviedol nepravdivé alebo zámerne skreslené údaje, alebo
predložil falšované alebo pozmenené doklady,
cenová ponuka uchádzača je mimoriadne nízka vzhl"adom na trhové podmienky
dodávania obstarávanej komodity,
ponuka uchádzača nespÍňa požiadavky na predmet obstarávania,
uchádzač je zaradený do zoznamu dodávaterov s negatívnym hodnotením vedenom
Mestskou čast'ou Bratislava -Karlova Ves,
uchádzač sa v predchádzajúcom dodávatel'skom závázkovom vzt'ahu uzavretom
s Mestskou čast'ou Bratislava -Karlova Ves dopustil podstatného porušenia zmluviiých
povinnostÍ.

19. Oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk:

Úspešnému uchádzačovi bude zaslané oznámenie o prijatí jeho ponuky.

Použitie elektronickej aukcie: Nie

DOVO(lY zrušenia sút'aže:

* nebola predložená žiadna ponuka,
* ani jeden uchádzač nesplnil podmienky výzvy a požiadavky na predmet zákazky,
* zmenili sa okolnosti, za ktorých bola výzva zverejnená,
* cena ponúknutá uchádzačmi za predmet zákazky je vyššia ako predpokladaná hodnota

zákazky.
Mestská čast" si vyhradzuje právo toto obstarávanie zrušitl ato aj bez uvedenia d«"vodu.
O zrušení bude informovat" všetkých záujemcov/uchádzačov. Á

V Bratislave, dňa 26.6.20l8
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