
        MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-KARLOVA VES
        Nám.  sv.  Františka č. 8, 842 62  B r a t i s l a v a 

VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY

Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:

Názov organizácie: Mestská časť Bratislava-Karlova Ves
IČO: 00 603 520
DIČ: 20 20 91 91 64
Sídlo organizácie: Námestie sv. Františka č. 8, 842 62  Bratislava 4
Štatutárny orgán: Dana Čahojová, starostka

2. Názov predmetu zákazky:

„Rekonštrukcia spojovacej lávky medzi ZŠ Majerníkova č. 62 a ZŠ Majerníkova 60, Bratislava – 
Karlova Ves“

            Spoločný slovník obstarávania CPV – hlavný slovník:           
            45214210-5     Stavebné práce na objektoch základných škôl
 
            Doplňujúce predmety:
            hlavný slovník:
            44112200-0     Podlahové krytiny
            44112210-3     Pevné podlahy
            45261410-1     Strešné izolačné práce
            45321000-3     Tepelnoizolačné práce
            45310000-3     Elektroinštalačné práce
            31216200-5     Bleskozvody
            
3. Predpokladaná hodnota zákazky v EUR bez DPH: 57.900,- Eur

4. Podrobný opis predmetu zákazky a jeho rozsah:

Predmetom  zákazky  je  realizácia  stavebných  prác  –  v interiéri  zbrúsenie  a odstránenie  zvyškov
samonivelačného poteru vnútornej pochôdznej časti lávky,   vytvorenie novej systémovej podlahy, výmena
dverí a svietidiel. V exteriéri demontovanie sklenených výplní, následná montáž poplastovaných plechových
tabúľ, obnova strechy vrátane bleskozvodu, osadenie chýbajúceho zateplenia a podhľadu v stropnej časti.
Podrobný  opis  je  v súhrnnej  správe  ktorá  je  prílohou  výzvy.  Časti  projektu  sú  prílohou  výzvy
a kompletná dokumentácia je k nahliadnutiu u kontaktnej osoby.

 Pre všetky zabudované a použité materiály pri oprave fyzikálne vlastnosti týchto materiálov musia byť
doložené technickými listami ako preukaz vhodnosti pre navrhovanú technológiu a použitie

  Presný rozsah stavebných prác je zrejmý z výkazu výmer (príloha č. 1 ), ktorý je zároveň podkladom
pre vypracovanie ponuky.



 Tento  výkaz  výmer  nie  je  prípustné  akýmkoľvek  spôsobom zmeniť  (doplniť  položku,  zmeniť  vecný
rozsah položky,  neoceniť  položku,  rozšíriť  položku,  rozčleniť  položku,  integrovať  položku,  atď.).   V 
prípade,  že  uchádzač  niektorú  položku  zahrnie  do  inej  položky,  resp.  položku  ponúkne  za  nulovú
hodnotu, musí takúto položku označiť nulovou hodnotou v EUR.

Požadované vedenie stavebného denníka postupom ako je to uvedené v zmysle zákonom stanovených
kritérií.

 Požadovaná kvalita zabudovaných a použitých materiálov  je 1. akosť ,
 Požadovaná záruka minimálne 6 rokov a na strešnú krytinu 10 rokov
 záručný a pozáručný servis; 

 
Pre  všetky zabudované a použité materiály  pri  oprave,  fyzikálne vlastnosti  týchto  materiálov  musia  byť
doložené technickými listami ako preukaz vhodnosti pre navrhovanú technológiu a použitie

5. Obhliadka:

Záujemcom  sa  odporúča  vykonať  obhliadku  miesta  stavby  tak,  aby  si  sami  overili  a získali  potrebné
informácie, ktoré budú potrebovať na prípravu a spracovanie ponuky.

Kontaktná osoba: Ing. Július Melišek     tel.:  0940 634 173

6. Miesto dodania predmetu zákazky:

Názov: Základná škola
Adresa: Majerníkova 60 - 62, Bratislava-Karlova Ves
Kontaktné miesto: Námestie sv. Františka č. 8, 842 62 Bratislava 4
Kontaktná osoba: Ing. Július Melišek
Tel.: 0940 634 173
E-mail: julius.melisek@karlovaves.sk

7. Lehota dodania predmetu zákazky:

Dielo  sa  skladá  z     dvoch  funkčných  celkov,   t.z.  pre  uchádzača  vystavenie  a  fakturácia  na  dve
samostatné faktúry,  prvá po odovzdaní interiéru a     druhá po odovzdaní exteriéru.

                Prvý funkčný celok  - Interiér lávky

                Druhý funkčný celok  - Exteriér lávky

                Termín dodania interiéru:              najneskôr  do  31.01.2018

                Termín dodania exteriéru:             najneskôr  do  30.04.2018

8. Možnosť rozdelenia predmetu zákazky na časti:

Rozdelenie predmetu zákazky na samostatné časti nie je možné.

9. Spôsob určenia ceny predmetu zákazky:

Ponuka predložená uchádzačom musí  obsahovať  cenu za     celý  predmet  zákazky  v     EUR s     DPH  podľa
priloženého výkazu výmer. Všetky ceny uvádza uchádzač zaokrúhlené na     dve desatinné miesta. 
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 Súčasťou ceny musí byť odvoz a likvidácia vzniknutého odpadu

 Súčasťou  ceny  musí  byť  všetok  materiál  a  práce  potrebné  na  riadne  a  kompletné  vykonanie
všetkých požadovaných prác v požadovanej kvalite v súlade so všetkými aktuálnymi normami

10. Podmienky financovania:

Na predmet  zákazky  verejný  obstarávateľ  neposkytuje  žiadne  preddavky  ani  zálohové  platby.  Predmet
zákazky sa bude financovať z rozpočtových prostriedkov verejného obstarávateľa. Cenu za uskutočnené
práce sa verejný obstarávateľ zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi na základe faktúry s lehotou splatnosti 30 dní
odo  dňa  jej  doručenia.  Faktúra  vystavená  poskytovateľom  musí  spĺňať  náležitosti  podľa  všeobecne
záväzných právnych predpisov platných v Slovenskej republike. V opačnom prípade je verejný obstarávateľ
oprávnený  faktúru  poskytovateľovi  vrátiť  na opravu.  Lehota  splatnosti  opravenej  faktúry  začne  v takom
prípade plynúť až odo dňa doručenia opravenej faktúry obsahujúcej všetky potrebné zákonné náležitosti.
Prílohou  faktúry  bude  doklad  preukazujúci  odovzdanie  predmetu  zákazky  riadne  a včas  v zmysle
požiadaviek  verejného  obstarávateľa  podpísaný  zodpovednými  osobami  verejného  obstarávateľa
a úspešného uchádzača.

Náklady súvisiace s vypracovaním ponuky znášajú záujemcovia.

11. Typ zmluvy:   Zmluva o dielo

12. Požadované doklady:

 doklad o     oprávnení podnikať, v ktorom musí byť zapísaný predmet podnikania oprávňujúci uchádzača
na uskutočnenie požadovaných prác,  prípadne iné oprávnenie vydané podľa osobitných predpisov -
kópia

 základe údaje 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,

13. Podmienky účasti uchádzačov vo verejnom obstarávaní týkajúce sa odbornej spôsobilosti:

Uchádzač musí svoju odbornú spôsobilosť preukázať  predložením minimálne troch referencií k úspešne
zrealizovanej zákazke v oblasti realizácie stavebných prác za predchádzajúcich 5 rokov, resp. za tie, ktoré
sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činností v súhrnnej hodnote min. 70.000,-
Eur vrátane DPH

Zoznam poskytnutých stavebných prác a prípadný dôkaz o plnení musí obsahovať:

a) názov a sídlo zadávateľa,
b) kontaktné údaje zadávateľa (meno, tel. č., e-mail),
c) predmet  zákazky,
d)  termín realizácie zákazky.
e) cenu a lehotu realizácie stavebných prác.

14. Obsah cenovej ponuky:

Ponuka predložená uchádzačom na celý  predmet zákazky musí  byť v štátnom jazyku (t.j. v slovenskom
jazyku),  resp.  v českom  jazyku,  vyhotovená  v písomnej  forme,  písacím  strojom  alebo  tlačiarenským
výstupným zariadením výpočtovej techniky a musí obsahovať:

 ponúknutú cenu za     celý predmet zákazky, pričom kritérium na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena
s DPH na celý predmet zákazky (príloha č. 2 výzvy),
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 vyplnený a nacenený výkaz výme  r (príloha č. 1 výzvy),
 základe údaje 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,

 doklady podľa bodu     12. a     13. výzvy na predloženie ponuky,
 Zmluva o dielo –    doplnená a podpísaná štatutárom (v jednom vyhotovení)
 Vypracovanie harmonogramu prác (vypracuje uchádzač) 

Dokumenty  a     doklady,  ktorých  predloženie  sa  vyžaduje,  musia  byť  predložené  v     origináli  alebo
v     overenej kópii (ak nie je uvedené inak) a     musia byť podpísané štatutárnym orgánom uchádzača.

15. Lehota na predkladanie cenových ponúk:

Ponuku je možné doručiť osobne v     lehote najneskôr    do      21.11.2017 do 12.00 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 je potrebné predložiť v     zalepenej obálke s     označením- „Rekonštrukcia spojovacej lávky ZŠ
Majerníkova č. 60 - 62, Bratislava – Karlova Ves – cenová ponuka – NEOTVÁRAŤ“

Každý uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku.

16. Kritériá na vyhodnotenie ponúk:
 Kritériom na vyhodnotenie ponúk bude, najnižšia celková cena za predmet zákazky vyjadrená v EUR s DPH

resp. celkom v EUR (v prípade uchádzača, ktorý je neplatca DPH).
 Úspešným uchádzačom sa stane uchádzač, ktorého celková cena za predmet zákazky bude zo všetkých

predložených ponúk najnižšia, pričom musia byť splnené všetky stanovené kritéria
 Cena musí byť stanovená v EUR s DPH. Ak nie je uchádzač platcom dane z pridanej hodnoty upozorní na to

v ponuke.

17. Iné požiadavky na predloženie cenovej ponuky:

V ostatných  právnych  vzťahoch  sa  budú  objednávateľ  a zhotoviteľ  riadiť  príslušnými  ustanoveniami
Obchodného zákonníka, vzťahujúcimi sa na zmluvu o dielo a ostatnými súvisiacimi všeobecne záväznými
právnymi predpismi.

18. Oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk:

 úspešnému uchádzačovi bude zaslané oznámenie o prijatí jeho ponuky.

19. Použitie elektronickej aukcie:

Nie
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20. Doplňujúce informácie:

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.

Práce  sa  budú  vykonávať  v     areáli  školy,  kde      treba  mať  na  zreteli  obzvlášť  bezpečnosť  žiakov
a     personálu školy, ktorí sa pohybujú na priľahlých chodníkoch a     vstupu do školy. Práce musia byť
skoordinované tak, aby nenarúšali proces výučby.

21. Dôvody zrušenia súťaže:

 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.

V Bratislave, dňa 07.11.2017

Dana Čahojová, v.r.
starostka
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