Bratislavské kultúrne a informačné stredisko (ďalej len BKIS) ako verejný obstarávateľ podľa §7
odsek 2 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní Z.z. (ďalej len ZVO) vyhlasuje na zákazku
s nízkou hodnotou (ďalej len ZNH)

VÝZVU
na predloženie cenovej ponuky na poskytnutie služby s predmetom
zákazky: „Stavebné práce menšieho rozsahu, maliarske práce,
vodoinštalačné práce, údržba budov.“
Identifikácia verejného obstarávateľa:
●
●
●
●
●
●
●

Názov: BRATISLAVSKÉ KULTÚRNE A INFORMAČNÉ STREDISKO;
Adresa: Židovská 1, 81515 Bratislava;
IČO: 30794544; DIČ: 2021795358;
Štatutár: Ing. Vladimír Grežo;
Kontaktná osoba: Ing. Gabriela Klinková;
Kontaktný e-mail: bkis@bkis.sk
Kontaktný tel.: 0915 794 325.

Predmet zákazky:
Stavebné práce menšieho rozsahu, maliarske práce, vodoinštalačné práce, údržba budov.

Kódy CPV a kategórie:
●
●

kategória služby: Stavebné práce
CPV: 4521 - Stavebné práce na stavbe budov
5080 - Rôzne opravárske a údržbárske služby

Detailná špecifikácia zákazky:
Stavebné práce menšieho rozsahu, maliarske práce, vodoinštalačné práce, údržba budov BKIS:
− MDPOH na Gorkého č. 17, Bratislava,
− Židovská č. 1, Bratislava,
− Kostol Klarisky, Farského č. 1, Bratislava
− Mlynská dolina č. 47, Bratislava.

Miesto dodania a dodacia lehota predmetu zákazky:
Objekty BKIS vymenované vyššie - rok 2020

Možnosť predloženia ponuky na celý predmet zákazky, resp. jeho časť:
Cenovú ponuku požadujeme predložiť – cena prác za 1 hodinu bez DPH.

Dĺžka uzatvorenia zmluvného vzťahu:
1.1.2020-31.12.2020

Predpokladaná hodnota zákazky (PHZ):
20 000€ bez DPH
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Spôsob určenia ceny:
Ponuková cena musí zahŕňať všetky náklady spojené s predmetom zákazky.
Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, túto skutočnosť uvedie vo svojej ponuke aj slovne.

Kritérium, miesto a spôsob vyhodnotenia cenovej ponuky:
Kritérium na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena.
Po doručení a vyhodnotení ponúk na základe kritéria najnižšej cenovej ponuky vyberieme firmu, od
ktorej dostaneme najvýhodnejšiu čiže najnižšiu ponuku.

Podmienky účasti:
Splnenie podmienok účasti je minimálne doloženie týchto dokladov od úspešného uchádzača:
● Doklad preukazujúci oprávnenie poskytovať zákazku (napr. živnostenský list, výpis z OR,
registračný list o.z., atp.);
● Referencie (treba špecifikovať aké);
● Čestné prehlásenie o splnení požiadavky, že poskytovateľ nemá zákaz účasti vo VO a nie je v
konflikte záujmov pre danú zákazku.

Obsah a spracovanie ponuky:
Uchádzačom môže byť fyzická alebo právnická osoba preukázateľne odborne spôsobilá pre
zabezpečenie obstarávanej služby po stránke technickej, technologickej a personálnej;

Predložená ponuka musí obsahovať tieto dokumenty a náležitosti:
Údaje o uchádzačovi (obchodné meno, IČO, DIČ, IČ DPH, sídlo, telefónne číslo, e-mail
kontaktnej osoby a ostatné kontaktné údaje);
2. Cenovú ponuku podľa zadania z výzvy;
Ak ponuka uchádzača nebude úplná, tak ponuka bude vylúčená z verejného obstarávania.
1.

Lehota na predloženie ponuky, miesto a spôsob predloženia ponuky:
Uchádzač predloží ponuku e-mailom na adresu bkis@bkis.sk (elektronická podateľňa BKIS)
najneskôr dňa 20.11.2019 do 14:00 hod.

Oznámenie výsledku:
BKIS
oznámi
výsledok
verejného
obstarávania
uchádzačom
písomne
e-mailom.
S víťazom súťaže bude na základe vyhodnotenia ponúk uzatvorená Rámcová zmluva o dielo na dobu
od 1.1.2020-31.12.2020.
BKIS si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených ponúk v prípade, ak cena ponuky
uchádzača prekročí predpokladanú hodnotu zákazky.

Typ zmluvy, zdroj finančných prostriedkov, platobné podmienky:
Ako výsledok verejného obstarávania predmetu zákazky prieskumom trhu s výzvou na predloženie
cenovej ponuky bude uzatvorená zmluva BKIS na dodanie predmetu zákazky v celom rozsahu podľa
špecifikácie tejto výzvy. Predmet zákazky bude financovaný z prostriedkov štátneho rozpočtu, bez
poskytnutia preddavku, so splatnosťou faktúry 30 dní. Obstarávateľ neposkytuje preddavok.
V Bratislave dňa 11.11.2019
……………………..
Ing. Gabriela Klinková
vedúca úseku prevádzky
Odborný úsek BKIS, ktorý vykonal výpočet PHZ a TBZ: PRE
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Výzvu vypracoval a výpočet PHZ a TBZ vykonal:
Veronika Rusnaková, dňa 11.11.2019 : podpis:.......................................................................................
“Vyhlasujem, že spĺňam podmienky nestrannosti a nie som v konflikte záujmov vo vzťahu k
záujemcovi, uchádzačovi, ani dodávateľovi a spĺňam požiadavky nestrannosti”
Obsah výzvy, výpočet PHZ a TBZ schválil vedúci úseku:
Ing. Gabriela Klinková, dňa 11.11.2019: podpis: .....................................................................................
“Vyhlasujem, že spĺňam podmienky nestrannosti a nie som v konflikte záujmov vo vzťahu k
záujemcovi, uchádzačovi, ani dodávateľovi a spĺňam požiadavky nestrannosti. Výpočet PHZ, výsledok
Testu bežnej dostupnosti a text výzvy schvaľujem.”

Prílohy:
1. Výpočet predbežnej hodnoty zákazky (PHZ)
2. Test bežnej dostupnosti zákazky (TBD)
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Príloha č.1 - Výpočet PHZ
●
●
●
●
●

●

Predmet zákazky: Oprava a údržba budov a zariadení BKIS
Druh predmetu: stavebné práce
CPV kód a kategória: 4521, 5080
PHZ: 20 000.-€ bez DPH
Spôsob výpočtu / určenia PHZ:
○ Výpočet na základe predpokladaného množstva alebo rozsahu jednotiek zákazky na
zmluvné obdobie a aktuálne zisťovanej jednotkovej ceny na trhu.
○ Sumou za ostatné obdobie za predpokladu rovnomernej potreby na úrovni
obstarávania BKIS podľa faktúr za ostatné obdobie. (napr. 12 mesiacov)
Zápis celého výpočtu / určenia PHZ:

Z prehľadu uskutočnených opráv a údržby budov BKIS za rok 2019 bola suma za vykonané
práce cca 10 000€. V roku 2019 dodávateľ fakturoval 6.-€/HZS bez DPH. Na rok 2020
vzhľadom na zlý stav budov v správe BKIS je predpokladaná hodnota zákazky do 20 000,-€
bez DPH s navýšením o plánované rekonštrukcie budov a naliehavé stavebné rekonštrukcie
vzhľadom na zvýšené riziká havárií.

Príloha č.2 - Test bežnej dostupnosti
Je ZNH vyrábaná, poskytovaná alebo uskutočňovaná na základe áno*
špecifických a pre daný prípad jedinečných požiadaviek?

nie*

Je ZNH ponúkaná v takej podobe, v ktorej je bez väčších úprav áno*
(vlastností alebo prvkov) aj dodaná, poskytnutá alebo uskutočnená?

nie*

Je ZNH dodávaná, poskytovaná alebo uskutočňovaná pre všetkých áno*
spotrebiteľov na trhu rovnako ako pre BKIS?

nie*

Je ZNH určená na uspokojenie bežných prevádzkových potrieb?

áno*

nie*

Je ZNH spotrebného charakteru?

áno*

nie*

Záverečné vyhodnotenie: Je ZNH bežne dostupná na trhu?

áno*

nie*

Odôvodnenie bežne dostupnej zákazky:

Vzhľadom k pamiatkovo chránenému objektu je potrebné prekonzultovať obmedzenia
s dodávateľom údržbových prác. Pred návrhom ceny (cenovej ponuky) je potrebné posúdiť
objekty osobnou obhliadkou. Objekty sú kultúrnym zariadením, kde sa konajú divadelné
predstavenia a iné kultúrno-spoločenské podujatia, nie je možné vopred špecifikovať
harmonogram a požiadavky na poskytovateľa služby.
Zatriedenie

zákazky

podľa

predpokladanej

hodnoty

a

testu

bežnej

A. EKS*
B. Výzva so zverejnením*
C. Výzva bez zverejnenia*
text* - nehodiace sa, preškrtnite
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dostupnosti:

