Mestská časť Bratislava–Vrakuňa
Šíravská 7, 821 07 Bratislava
_________________________________________________________________________________________

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo
sp.
/2020
z.
/2020

Vybavuje/linka
Mgr. Pavel Aschenbrenner
+421901739852

Bratislava
05.06.2020

Vec: Prieskum trhu „Oprava asfaltového povrchu okolo dopravného ihriska ZŠ Železničná“
- Výzva na predloženie ponuky
Podľa ustanovenia 117 zákona NR SR č.343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a
doplnení niektorých zákonov.
1.

Identifikácia verejného obstarávateľa
Názov organizácie: Mestská časť Bratislava - Vrakuňa
Sídlo organizácie: Šíravská 7, 821 07 Bratislava
Kontaktná osoba pre verejné obstarávanie:
Meno priezvisko:
Mgr. Pavel Aschenbrenner
+421 901739852
e-mail: pavel.aschenbrenner@procurio.sk

2.

Predmet zákazky – stručný opis
Oprava asfaltového povrchu okolo dopravného ihriska zahŕňa rezanie starého asfaltu, postrek
a pokládku asfaltového betónu, osadenie mreží uličnej vpuste, nakladanie, premiestnenie
a uloženie stavebnej sute.

Predpokladaná dĺžka výstavby do 14 kalendárnych dní.
CPV: 45214210-5
3.
Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH
Predpokladaná hodnota zákazky bola určená na 11 040, 37 Eur bez DPH
4.
Lehota na predkladanie ponúk
Lehota na predkladanie ponúk je do 12.06 .2020 do 10:00 hod.
5.

Lehota viazanosti ponuky: 31. 07. 2020

6.
Miesto predkladania ponúk
Uchádzač predloží ponuku v listinnej forme v zalepenej obálke na adresu verejného obstarávateľa
(Mestská časť Bratislava – Vrakuňa, Šíravská 7, 821 07 Bratislava). Heslo súťaže „Oprava
asfaltového povrchu okolo dopravného ihriska ZŠ Železničná“ uchádzač uvedie na obálku

7.
Jazyk ponuky
Slovenský jazyk
8.
Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Kritérium na vyhodnotenie ponúk bude najnižšia ponuka v Euro s DPH. Úspešnou ponukou sa stane
ponuka uchádzača, ktorého ponuka nebola vylúčená, a ktorého ponuka bude najnižšia. V celkovej
cene za predmet zákazky budú zahrnuté všetky náklady uchádzača.
9.
Typ zmluvy a trvanie zmluvy
Verejný obstarávateľ s úspešným uchádzačom uzatvorí zmluvu, viď príloha č.3 Výzvy.
10.
Miesto dodania PZ
Areál základnej školy Železničná 14, 821 07 Bratislava, parc.č. 631/92, mestská časť BratislavaVrakuňa, k.ú. Vrakuňa
11.

Doplňujúce doklady a informácie

11.1. Uchádzač musí byť oprávnený dodávať predmet zákazky.
12.

Vaša ponuka bude obsahovať:

12.1.
12.2.
12.3.
12.4.

Cenovú ponuku s DPH za celú zákazku – Tabuľka k predloženiu ponuky v zmysle prílohy č. 1
Ocenený Výkaz výmer (príloha č. 2 Výzvy)
Podpísaný návrh zmluvy o dielo (príloha č. 3 Výzvy)
Identifikačný list uchádzača (Názov subjektu, sídlo, IČO, email a t.č.)

13.

Termín otvárania a vyhodnotenia ponúk: 12. 06. 2020 o 10:30 hod.
Otváranie a vyhodnotenie ponúk bude neverejné.

Touto výzvou sa verejný obstarávateľ nezaväzuje predmet zákazky objednať.
S pozdravom
Mgr. Pavel Aschenbrenner
Procurio s.r.o., zástupca VO
v.r.

Prílohy Výzvy:
č.1 - Návrh na plnenie kritérií je súčasťou Výzvy
č.2 – Výkaz výmer k oceneniu (dostupná po prihlásení záujemcu na portáli www.ezakazky.sk)
č. 3 –Návrh zmluvy o dielo (dostupná po prihlásení záujemcu na portáli www.ezakazky.sk)
č.4 – Opis predmetu zákazky (dostupná po prihlásení záujemcu na portáli www.ezakazky.sk)

