Mestská časť Bratislava - Lamač
Malokarpatské námestie 9, 841 03 Bratislava 47
V zastúpení: E-VO, s.r.o., DIGITAL PARK EINSTEINOVA III.,
Einsteinova 19, 851 01 Bratislava

Zadanie zákazky podľa § 117
zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní
Identifikačné údaje
1

Verejný obstarávateľ

2

Kontaktná osoba
(meno, telefón, email)
Kontaktná osoba pre verejné
obstarávanie (meno, telefón,
email)
Kontaktná osoba pre obhliadku
(meno, telefón, email)

3

4

Mestská časť Bratislava - Lamač
Adresa : Malokarpatské námestie 9, 841 03 Bratislava 47
Mgr. Michaela Kövari Mrázová, +421 (2) 64 78 00 65,
prednosta@lamac.sk
Marek Havaš, +421 (2) 2102 5897,
klient@tenders.sk
Miroslav Jesenský, +421 948 246 327
miroslav.jesensky@lamac.sk

Predmet zákazky
5

Názov zákazky

6

Druh zákazky
(tovary/služby/stavebné práce/
potraviny):
Spoločný slovník obstarávania
(CPV):

7

8

Stručný opis predmetu zákazky

9

Predpokladaná hodnota
zákazky

„Rekonštrukcia hlavných rozvodov vody v objekte
Materskej školy, Heyrovského č. 4, Bratislava “
Stavebné práce

44162000-3 - Potrubné rozvody/siete
45214100-1 - Stavebné práce na stavbe budov
materských škôl
Rekonštrukcia rozvodov studenej a teplej úžitkovej vody
formou montáže novej inštalácie vedenej prevažne
povrchovo pod stropom, prekrytie riešené v budúcnosti
zavesenými podhľadmi, ktoré nie sú predmetom zákazky
s nadväzujúcimi
podomietkovými
rozvodmi
ku
koncovým ZDT zariadeniam.
17 699,27 EUR bez DPH

Výsledok zadania zákazky
10
11
12

Zmluva, rámcová zmluva alebo
objednávka
Doba trvania zmluvy

Zmluva o dielo

Požadované obchodné
a platobné podmienky

Splatnosť faktúry do 30 dní odo dňa vystavenia

3 mesiace od podpisu Zmluvy o dielo
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Kritériá na vyhodnotenie ponúk
13

Kritérium na vyhodnotenie
ponúk

Najnižšia cena za predmet zákazky v EUR s DPH

Termín dodania tovaru
14

Termín dodania stavebných
prác

Do 3 mesiacov od podpisu Zmluvy o dielo

Miesto dodania tovaru
15

Miesto dodania stavebných
prác

MŠ Heyrovského ul. č. 4, 841 03 Bratislava

Podmienky účasti uchádzačov
16

Verejný obstarávateľ požaduje
predloženie týchto
dokladov/dokumentov:

1. kópia dokladu o oprávnení dodávať predmet
obstarávania
2. referencie/referencií
rovnakého
alebo
podobného charakteru, ako je tento predmet
zákazky, pričom referencia/referencie majú byť
kumulatívne
s
rozpočtovým
nákladom
minimálne: 17 699,27 EUR bez DPH za
predchádzajúce 3 roky od vyhlásenia verejného
obstarávania

Predloženie ponuky
17
18

Požadovaný spôsob určenia
ceny v cenovej ponuke
Obsah ponuky

19

Označenie ponuky

Celková cena v EUR s DPH
1. základné identifikačné údaje uchádzača
2. doklady požadované verejným obstarávateľom (bod
16 tejto výzvy)
3. návrh na plnenie kritéria (Príloha č. 1)
4. vyhlásenie uchádzača (Príloha č. 2)
5. vyplnená príloha s názvom „Výkaz výmer“ (Príloha č.
3)
6. Zmluva o dielo (Príloha č. 10)
Heslo súťaže – „Rekonštrukcia hlavných rozvodov vody
v objekte Materskej školy, Heyrovského č. 4, Bratislava“
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20
21

22
23

Miesto a spôsob doručenia
Ponuka sa doručuje e-mailom na adresu uvedenú
ponuky
v bode 3 tejto výzvy
Lehota na predkladanie ponúk 06.09.2019, 12:00 hod.
(deň a hodina)
Lehota na otvárania ponúk
06.09.2019, 12:30 hod./neverejné otváranie ponúk
(deň a hodina)
Lehota viazanosti ponuky
30.11.2019
(dátum)
Všetky výdavky spojené s prípravou, predložením dokladov a predložením cenovej ponuky
znáša výhradne uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi.

Obhliadka stavebných prác
24

25

Za účelom špecifikácie rozsahu prác, množstiev a druhov potrebných materiálov
a spôsobu realizácie verejný obstarávateľ stanovil záujemcom dobrovoľnú ohliadku
miesta uskutočnenia prác, aby si mohli overiť a získať informácie, ktoré sú nevyhnutné na
prípravu a spracovanie ponuky.
Termín obhliadky je po dohode s kontaktnou osobou uvedenou v bode 4.

Doplňujúce informácie
26
27
28
29

30

31
32
33
34
35
36

V prípade potreby verejný obstarávateľ môže vysvetliť a ak to bude nevyhnutné aj doplniť
informácie uvedené v zadávaní zákazky.
Ponuky predložené po lehote na predkladanie ponúk budú uchádzačom vrátené.
Všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote predkladania ponúk bude zaslané
oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk.
V prípade, ak úspešný uchádzač odstúpi od svojej ponuky, verejný obstarávateľ opätovne
vyhodnotí ponuky ostatných uchádzačov a môže uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý
skončil druhý alebo tretí v poradí.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ponuku aj v prípade, keď sa podstatne
zmenia okolnosti, za ktorých sa výzva na predloženie cenovej ponuky vyhlásila, ak cenová
ponuka uchádzača bude vyššia ako predpokladaná cena predmetu zákazky alebo ak všetky
ponuky prekročia výšku finančných prostriedkov, ktoré má verejný obstarávateľ na tento
účel vyčlenené.
Úspešnou ponukou sa stane ponuka uchádzača, ktorého ponuka nebola vylúčená, a
ktorého ponuka bude cenovo najnižšia.
Uchádzač predloží cenovú ponuku na celý predmet zákazky.
Variantné riešenie sa nepripúšťa.
Ponuky sa predkladajú v slovenskom alebo českom jazyku.
Ponuky sa predkladajú v mene euro.
V tejto výzve na predkladanie ponúk a jej prílohách sú uvedené všetky podklady na
predloženie cenovej ponuky. Ďalšie súťažné podklady sa preto neposkytujú.
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37

Cenové ponuky uchádzačov musia spĺňať všetky náležitosti uvedené v tejto výzve na
predkladanie ponúk.

Podrobný opis predmetu zákazky
38

Opis predmetu zákazky:
Rekonštrukcia rozvodov studenej a teplej úžitkovej vody formou montáže novej inštalácie
vedenej prevažne povrchovo pod stropom, prekrytie riešené v budúcnosti zavesenými
podhľadmi, ktoré nie sú predmetom zákazky s nadväzujúcimi podomietkovými rozvodmi ku
koncovým ZDT zariadeniam. Výmena rozvodov vody od meradla v revíznej šachte po
prepojenie na rozvod jestvujúcich sociálnych zariadení v objekte materskej školy na 1. NP a
2. NP.
Zákazka pozostáva z nasledovných častí:
1) Realizácia prepojenia prívodu SV od meradla vo vodovodnej šachte s prestupom do
interiéru budovy,
2) Realizácia rozvodov v interiéry a ich izolácia (TUV, SV, cirkulácia) vrátane ich súčastí,
3) Pomocné, výkopové, búracie, sekacie práce,
4) Oprava a úprava povrchov stien,
5) Úprava výkopu so zhutnením.
Viď výkaz výmer a PD.
Technická a odborná spôsobilosť:
BOD I. § 34 ods. 1 pism. a) zákona o verejnom obstarávaní, technická spôsobilosť alebo
odborná spôsobilosť sa preukazuje podľa druhu, množstva, dôležitosti alebo využitia
dodávky tovaru, stavebných prác alebo služieb doloženým jedným alebo niekoľkými z
týchto dokladov: a) zoznamom dodávok tovaru alebo poskytnutých služieb za
predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt
dodania a odberateľov; dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ
alebo obstarávateľ podľa tohto zákona.
Odôvodnenie primeranosti a potreby predmetnej podmienky účasti: Verejný obstarávateľ
požaduje preukázať dodanie rovnakých alebo podobných stavebných prác ako predmet
zákazky v stanovenom minimálnom objeme z dôvodu výberu zmluvného partnera,
majúceho dostatočné skúsenosti s úspešnou realizáciou rovnakých alebo podobných
zákaziek.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov:
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AD BOD I): Splnenie uvedeného uchádzač preukáže predložením referencie/referencií
rovnakého alebo podobného charakteru, ako je tento predmet zákazky, pričom
referencia/referencie majú byť kumulatívne s rozpočtovým nákladom minimálne: 17 699,27
EUR bez DPH za predchádzajúce 3 roky od vyhlásenia verejného obstarávania.
Ak niektorý z použitých parametrov, alebo rozpätie parametrov identifikuje konkrétny typ
výrobku, alebo výrobok konkrétneho výrobcu, verejný obstarávateľ/obstarávateľ/osoba
podľa § 7 zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 umožňuje nahradiť takýto výrobok
ekvivalentným výrobkom. Pri výrobkoch, príslušenstvách konkrétnej značky, môže
uchádzač predložiť aj ekvivalenty inej značky v rovnakej alebo vyššej kvalite.

........................................................
Marek Havaš
osoba zodpovedná za proces VO

Zoznam príloh výzva na predloženie cenovej ponuky
Príloha č. 1 – Návrh na plnenie kritérií (tvorí samostatnú prílohu)
Príloha č. 2 – Vyhlásenie uchádzača (tvorí samostatnú prílohu
Príloha č. 3 – Výkaz Výmer (tvorí samostatnú prílohu)
Príloha č. 4 – 190812_ZTI_LAMAC_MS_Heyrovskeho_podorys-zoznam (tvorí samostatnú
prílohu)
Príloha č. 5 - 190812_ZTI_LAMAC_MS_Heyrovskeho_podorys-obalka (tvorí samostatnú
prílohu)
Príloha č. 6 - 190812_ZTI_TS_MS Heyrovskeho (tvorí samostatnú prílohu)
Príloha č. 7 - 190812_ZTI_LAMAC_MS_Heyrovskeho_SCHEMA-Model (tvorí samostatnú
prílohu)
Príloha č. 8 - 190812_ZTI_LAMAC_MS_Heyrovskeho_podorys-2NP(tvorí samostatnú prílohu)
Príloha č. 9 - 190812_ZTI_LAMAC_MS_Heyrovskeho_podorys-1NP(tvorí samostatnú prílohu)
Príloha č. 10 – Návrh Zmluvy o dielo
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