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Verejný Obstarávateľ :   Mestská časť Bratislava-Petržalka, Kutlíkova 17, 
                                                852 12 Bratislava
 PREDMET ZÁKAZKY:   Budovanie Zelených ciest pre nemotorovú dopravu v mestskej časti Bratislava-Petržalka

Zákazka s nízkou hodnotou

Výzva na predkladanie ponúk  
vypracovaná v súlade  s § 102    zákona  č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 282/2006 Z. z.,   zákona č. 102/2007 Z.z. , zákona č. 232/2008 Z.z. a zákona č. 442/2008 Z.z.( ďalej len „zákon“)
na uskutočnenie služby: Projekt budovania Zelených ciest pre nemotorovú dopravu v mestskej časti Petržalka

1. Identifikácia verejného obstarávateľa: 
    Mestská časť Bratislava-Petržalka, 
     Sídlo : Kutlíkova 17, 852 12 Bratislava
   V zastúpení: Doc. RNDr. Milan Ftáčnik, CSc., starosta           
    IČO: 603201
    Kontaktná osoba: Ing. Richard Urbanovič

2. Predmet zákazky:  Projekt budovania Zelených ciest pre nemotorovú dopravu v mestskej časti Petržalka
            Časť A : Hlavné trasy – Dolnozemská, Rusovská, Kutlíkova  
        Časť B : Kopčianska ulica
        Časť C : Návrh opatrení na bezbariérový pohyb v lokalite Dvory  

3. Typ zmluvy: Zmluva o dielo na celý predmet obstarania 	

4.  Klasifikácia predmetu zákazky :  Spoločný slovník obstarávania :
      Hlavný predmet obstarávania       CPV :  71322000-1, 71322500-6

 5. Opis predmetu zákazky: Projekt bude pozostávať z návrhu orientačného značenia, návrhu osadenia informačných tabúľ a návrhu dopravného značenia vodorovného aj zvislého. V projekte budú navrhnuté aj oddychové altánky. V hlavných bodoch bude aj geodetické zameranie. Jednostupňový projekt ako zámer s realizačnou podrobnosťou. Uchádzač uvedie v jednotlivých častiach cenu bez DPH, DPH, cenu celkom s DPH.
  
6. Lehoty ukončenia práce alebo trvanie zmluvy: 
	Trvanie zmluvy :  Časť A predmetu zákazky :  06/2009 – 07/2009
                                   Časť B predmetu zákazky:   07/2009 – 09/2009 
                                   Časť C predmetu zákazky:   07/2009 – 10/2009
                                                                                                                                                                                    
7. Množstvo alebo rozsah predmetu zákazky: 

    ČasťA – Podľa spracovanej a odsúhlasenej koncepcie budovania Zelených ciest pre nemotorvú dopravu spracovať projektovú dokumentáciu pre realizáciu označenia ciest, chodníkov a lávok tak aby bolo bezpečné prechádzanie jednotlivých účastníkov nemotorovej dopravy. Spracovanie aj projektového podkladu zamerania hlavných bodov resp. dôležitých častí. Projekt bude spracovaný – návrh orientačného značenia ciest podľa STN 018028( aj orientácia v MČ), návrh osadenia informačných tabúľ, návrh dopravného značenia (vodorovného aj zvislého) aby bolo možné využiť jestvujúce komunikácie.    Časť B – spracovanie projektu pre realizáciu Zelenej cesty od železničnej stanici Petržalka pozdĺž komunikácie Kopčianska až do Kittsee s využitím jestvujúcich komunikácií. 
    Časť C – spracovanie návrhu opatrení pre bezbariéroví pohyb po časti Dvory – vychádzajúc zo spracovaného pasportu je potrebné overenie priamo v teréne a návrhu bezbarierových úprav pre skvalitnenie nemotorovej dopravy po mestskej časti.
            
Rozsah : 
	- Geodetické zameranie polohopisu a výškopisu a zakreslenie inžinierskych sietí aj v digitálnej forme (dwg) podľa Prílohy č.1
	- Popis jednotlivých zelených ciest podľa vzoru viď Príloha č. 2
	- Návrh orientačného značenia jeho umiestnenie a vzhľad jednotlivých tabúľ podľa vzoru viď Príloha č. 3
	- Návrh dopravného značenia na usmernenie chodcov a cyklistov a jeho odsúhlasenie v Operatívnej dopravnej komisii
	- Návrh osadenia informačných tabúľ a mestského mobiliáru
	- Návrh stavebných úprav na jednotlivých trasách pre získanie štandardného prístupu
	- Návrh bezbariérových úprav pre jednotlivé časti
	- Položkovitý rozpočet podľa jednotlivých častí

8. Rozdelenie predmetu zákazky na časti:  Nie 
     Uchádzač môže predložiť ponuku na celý predmet obstarávania

9. Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky : 
      Platba sa uskutoční  v súlade so zmluvou o dielo na základe vystavenej faktúry, ktorej prílohou bude súpis vykonaných prác, potvrdený objednávateľom. Doba splatnosti faktúry: 30 dní odo dňa doručenia faktúry verejnému obstarávateľovi.
      Verejný obstarávateľ preddavky neposkytuje.         
  
10. Podmienky účasti  vo verejnom obstarávaní  
      Splnenie podmienok účasti uchádzačov
       Hodnotenie splnenia podmienok účasti uchádzačov bude založené na posúdení: 
10.1 osobného postavenia uchádzača: 
        Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti podľa v § 26 ods. 1, písm. f) zákona o verejnom   obstarávaní  a preukáže ich podľa § 26 ods.2, písm. e) zákona o verejnom obstarávaní predložením originálnych dokladov alebo ich overených kópií nie staršie ako 3 mesiace.
 10.2  technickej alebo odbornej  spôsobilosti uchádzača 
Podľa  § 28 ods. 1 písm. a) zákona - zoznam uskutočnených projektov za predchádzajúce tri roky (2006, 2007 a 2008), s uvedením objednávateľov,  cien, miest a lehôt uskutočnenia projektov. Uchádzač v zozname uvedie aspoň tri projekty , na ktorých realizoval obdobný predmet zákazky.

11.   Hodnotenie splnenia podmienok účasti vo verejnom obstarávaní: 
         Splnenie podmienok účasti bude posudzované na základe predloženia požadovaných dokumentov a dokladov v súlade so zákonom a s touto výzvou nasledovne : Splnil - nesplnil.                                                                                                                                                                                                                                                                   
12.     Označenie, či sa vyžaduje uviesť mená a odbornú kvalifikáciu osôb zodpovedných                    za plnenie zmluvy:    ÁNO		
                                                                                                                                          
13. Otváranie  ponúk sa uskutoční:   29.6.2009 o 15.00 hod. SEČ na adrese : Mestská časť - Petržalka, zasadačka na 8. poschodí,  Kutlíkova 17, 852 12 Bratislava. Otvárania sa môžu zúčastniť uchádzači. 

14. Lehota na predkladanie  ponúk: 
      Ponuku  je potrebné zaslať na adresu verejného obstarávateľa podľa bodu 1 tejto výzvy , najneskôr dňa   29.6.2009 do 14 .00 hod.SEČ.
 
15. Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť:    Miestny úrad mestskej časti Bratislava Petržalka, Kutlíkova 17, Bratislava

16. Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku.
      Ponuka musí mať označenie: „Verejné obstarávanie  – neotvárať“;
-  heslo súťaže : „Zelené cesty“
                          
17. Kritéria na hodnotenie ponúk:   Najnižšia  cena za  predmet zákazky (samostatne časť  A, samostatne časť B a somostatne časť C) v súlade s bodom 2 tejto výzvy, 
                                                                                 
18. Lehota viazanosti :   30.6.2009

19. Ďalšie informácie verejného  obstarávateľa:    
	Verejný obstarávateľ uzavrie s úspešným uchádzačom zmluvu o dielo podľa   Obchodného zákonníka. V prípade že uchádzač s najnižšou cenou odmietne uzavrieť zmluvu, verejný obstarávateľ vyzve k uzavretiu zmluvy druhého v poradí.
	Uchádzač je povinný zabezpečiť prerokovanie spracovania projektu min.2x počas spracovania a to v rozpracovanosti 30% a 80%.


V Bratislave: 16.6.2009  




	


 
Schválil :   Doc. RNDr. Milan Ftáčnik, CSc.
starosta


