
Vyhlásenie
prieskumu trhu

na obstaranie zákazky s nízkou hodnotou

Verejný obstarávateľ Mestská časť Bratislava - Cunovo
Hraničiarska 144, 851 10 Bratislava
ICO: OO 641 243

Druh zákazky Služby
Predmet obstarávania: Spracovanie projektovej dokumentácie na výstavbu

materskej školy a vonkajšieho areálu - detské ihrisko
a vnútorné vybavenie MŠ v mestskej časti Bratislava -
Cunovo

Podrobnejšia špecifikácia Spracovanie projektovej dokumentácie na výstavbu
predmetu obstarávania (popis materskej školy a vonkajšieho areálu - detské ihrisko
činností, počet ks, rozmery, druh a vnútorné vybavenie MŠ v mestskej časti Bratislava -
materiálu a pod.) Cunovo
Lehota vykonania prieskumu:

19.01.2015 - 28.01.2015
Spôsob vykonania prieskumu písomne poštou / osobne

Termín odovzdania ponuky 28.01.2015 do 12,00 hod. SEC
Ponuky doručené po tomto termíne nebudú zohl'adnené

Adresa na zaslanie ponuky Mestská časť Bratislava - Cunovo
Hraničiarska 144, 851 10 Bratislava
alebo
e-mail: miestnyurad@mc-cunovo.sk

Hodnotiace kritérium

Predpokladaný termín dodania Marec 2015
služby
Náležitosti ponuky 1. Identifikácia účastníka

presný názov PO/FO
úplná adresa sídla, prípadne aj adresa pre poštový styk,
IČO
olča
Ič DPH
meno a priezvisko osoby na komunikáciu o ponuke
tel. kontakt tejto osoby
2. Doklady (jeden z uvedených)
výpis zo obchodného registra
živnostenský list

oprávnenie/osvedčenie o získaní odbornej spôsobilosti
3. Cena
cena bez DPH
cena s DPH

Formulár zverejnený na web 19.01.2015
stránke MČ

Bratislava dňa 16.01.2015 jíJ
Za správnosť: Renáta Kovašichová /LJ;~

MESTSKÁ ČASŤ
Bratislava-Čunovo

HraniČiar~~
85110B_~

Gabriela Ferenčáková
starostka mestskej časti Bratislava - Čunovo



Výzva na predloženie cenovej ponuky na Vyhlásenie prieskumu trhu na obstaranie
zákazky s nízkou hodnotou:

Spracovanie projektovej dokumentácie na výstavbu materskej školy
a vonkajšieho areálu - detské ihrisko a vnútorné vybavenie MŠ v mestskej

časti Bratislava - Čunovo

Opis predmetu zákazky

- predmetom zákazky je vypracovanie kompletnej projektovej dokumentácie na troj triednu
materskú školu (d'alej MŠ), areál MŠ, napojenie na inžinierske siete, detské ihrisko

a vnútorné vybavenie MŠ na úrovni architektonickej štúdie s dopracovaním do
realizačného projektu vrátane výkazu výmer a rozpočtu.

- projektovú dokumentáciu (predmet obstarávania) žiadame dodať v papierovej a digitálnej
forme (AŠ 3x, RP 6x pare a 2x na CD). Výkaz výmer a rozpočet dodať ako súbor EXCEL.

- projektovú dokumentáciu požadujeme vypracovať (t.j. prerokovať) v súlade s požiadavkami
Regionálneho úradu verejného zdravotníctva hlavného mesta Bratislavy.

- pred zaslaním ponuky požadujeme osobnú obhliadku. Ponuka predložená bez osobnej
účasti na obhliadke bude vylúčená.

Miesto a lehota na predkladanie ponúk

Predkladanie ponúk: osobne alebo poštou
Termín obhliadky: 23.01.2015 o 10,00 hod.
Miesto stretnutia: Miestny úrad Bratislava-Čunovo, Hraničiarska 144,Bratislava-Čunovo
Kontaktná osoba: Renáta Kovašichová, Č. telefónu 02/62850621
Lehota na predloženie ponuky: 28.1.2014 do 12,00 hod.

Miesto a lehota plnenia:

Miesto plnenia zákazky: Miestny úrad Bratislava-Čunovo, Hraničiarska 144,
851 10 Bratislava

Lehota plnenia zákazky: spracovanie AŠ do 2 mesiacov od podpísania Zmluvy o dielo
spracovanie RP do 4 mesiacov od písomnej výzvy objednávateľa

Cena a spôsob určenia ceny:

Cena za predmet zákazky musí zahŕňať všetky náklady spojené s predmetom zákazky ako
celku a za jednotlivé položky. Uchádzačom ponúknutá cena bude maximálnou a túto nie je
možné v budúcnosti navyšovať.
Akje uchádzač platcom DPH, stanoví cenu v štruktúre: celková cena bez DPH

sadzba a výška DPH
celková cena s DPH



Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie celkovú cenu a upozornenie, že nie je platcom DPH.

Uchádzač v rámci svojej ponuky predloží:

Opis predmetu zákazky
Fotokópiu aktuálneho dokladu o oprávnení podnikať v predmete zákazky
Fotokópiu Autorizačného osvedčenia
Referencie: - aspoň jedna zrealizovaná MŠ

- aspoň jedna zrealizovaná ZŠ
- aspoň jeden projekt MŠ okrem už zrealizovaného objektu
- k ponuke žiadame doložiť pôdorys typického podlažia, minimálne 1 ks

fotografie zrealizovaného objektu nie staršieho ako 5 rokov
- referencia musí obsahovať kontakt na odberateľa
- predložiť návrh zmluvy o dielo. S úspešným uchádzačom sa bude o znení

zmluvy rokovať.

Hodnotenie ponúk:

- ponuky s neprimerane nízkou a vysokou cenou budú automaticky vylúčené.
- cenová ponuka bude obsahovať všetky činnosti uvedené v predmete zákazky.
- vybratá bude ekonomicky najvýhodnejšia ponuka, pričom bude zohľadnená konečná cena za

celý projekt.
- verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neuzatvoriť s uchádzačom zmluvu na dodanie

tovaru, resp. poskytnutie služby alebo zhotovenie diela v prípade, ak nastanú okolnosti,
ktoré v čase uverejnenia výzvy nemohol predpokladať.

Bratislava dňa 16.01.2015
L. /

Renáta KOVaf,iChOVá~Za správnosť:

MESTSKÁ ČASŤ
Bratíalave-Čunovo

Hraničiarska 144/22
851 10 BRATISLAVA

-2-

~
Gabriela Ferenčáková

starostka mestskej časti Bratislava - Čunovo


