Verejný Obstarávateľ :   Mestská časť Bratislava-Petržalka, Kutlíkova 17, 
                                                852 12 Bratislava
 
PREDMET ZÁKAZKY: 	Výber dodávateľa na opravu okien na 8. a 9. poschodí a v suteréne budovy MÚ

Zákazka s nízkou hodnotou

Výzva na predkladanie ponúk  
vypracovaná v súlade  s § 102  zákona  è. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 282/2006 Z. z., zákona è. 102/2007 Z.z., zákona è. 232/2008 Z.z. a zákona è. 442/2008 Z.z. ( ïalej len „zákon“)
na uskutočnenie prác: oprava okien na 8.a 9. poschodí a v suteréne budovy MÚ.

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: PhDr. Stanislav Rumann     tel. č.: 02/68286808
	                                                                    e-mail: stanislav.rumann@petrzalka.sk" stanislav.rumann@petrzalka.sk 
2. Predmet zákazky:  
    Výber dodávateľa na opravu okien na 8. a 9. poschodí a v suteréne budovy MÚ

3. Typ zmluvy: Zmluva o dielo 

4.  Klasifikácia predmetu zákazky:  Spoločný slovník obstarávania:
      Hlavný predmet obstarávania         CPV: 50712000-9

5. Opis predmetu zákazky:
	Výmena závesov okien, osadenie nových k¾uèiek a gumového tesnenia 
 
6. Lehoty ukonèenia práce alebo trvanie zmluvy: 
Trvanie zmluvy: do 31. októbra 2009
                                                                                                                                                                                    
7. Množstvo alebo rozsah predmetu zákazky: 
     Výmena závesov 125 ks okien, osadenie nových k¾uèiek a gumového tesnenia.

8. Rozdelenie predmetu zákazky na èasti: Nie 
     Uchádzaè predloží ponuku na celý predmet obstarávania.

9. Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky: 
      Platba sa uskutoèní v súlade so zmluvou o dielo na základe vystavenej faktúry. Doba splatnosti faktúry: 30 dní odo dòa doruèenia faktúry verejnému obstarávate¾ovi.
      Verejný obstarávate¾ preddavky neposkytuje.         
  
10. Podmienky úèasti  vo verejnom obstarávaní  
      Splnenie podmienok úèasti uchádzaèov 
Na preukázanie splnenia podmienok úèasti vo verejnom obstarávaní uchádzaè predloží:
  - overenú kópiu o oprávnení podnika� v uvedenej oblasti,
  - èestné vyhlásenie uchádzaèa, že nemá evidované daòové nedoplatky, nedoplatky zdravotného, sociálneho a dôchodkového poistenia,
  - cenovú ponuku pod¾a špecifikácie zákazky,
  - referencie min. 3 a viac,
  - návrh zmluvy o dielo.  

11.   Hodnotenie splnenia podmienok úèasti vo verejnom obstarávaní: 
        Splnenie podmienok úèasti 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: 28. júla 2009 o 10,00 hod. na adrese: Mestská časť Bratislava-Petržalka, zasadačka na 8. poschodí, Kutlíkova 17, 852 12 Bratislava. Otváranie  ponúk je neverejné.

14. Lehota na predkladanie ponúk: 
      Ponuku  je potrebné doručiť na adresu verejného obstarávateľa podľa bodu 1 tejto výzvy, najneskôr do 27. júla 2009 do 12,00 hod. do podateľne miestneho úradu.
    
15. Adresa, na ktorú sa majú ponuky doruèi�: Miestny úrad mestskej èasti Bratislava-Petržalka, Kutlíkova 17, 852 12 Bratislava

16. Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku.
      Ponuka musí ma� oznaèenie: „Verejné obstarávanie  – neotvára�“;
-  heslo sú�aže: „Oprava okien“

17. Kritéria na hodnotenie ponúk: Najnižšia  cena za  predmet zákazky. 
      Po úvodnom úplnom vyhodnotení sa uskutoèní elektronická aukcia, úèelom ktorej bude zostavenie poradia ponúk automatizovaným vyhodnotením. Pretože kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena za celý predmet zákazky, východiskom elektronickej aukcie budú ceny.

18. Vyhodnotenie ponúk:
      1.Verejný obstarávate¾ bude postupova� pod¾a § 102.
      2. Po úvodnom úplnom vyhodnotení ponúk verejný obstarávate¾ za úèelom predkladania nových cien upravených smerom nadol použije elektronickú aukciu, východiskom ktorej sú ceny. Verejný obstarávate¾ vyzve uchádzaèov, ktorí splnili podmienky, na predloženie nových cien. Verejný obstarávate¾ bude postupova� v súlade s § 43 zákona pod¾a ustanovení týkajúcich sa predmetného postupu verejného obstarávania.
     3. Verejný obstarávate¾ po ukonèení elektronickej aukcie uzavrie zmluvu na základe výsledku elektronickej aukcie.

19. Ïalšie informácie verejného  obstarávate¾a:    
Verejný obstarávate¾ uzavrie s úspešným uchádzaèom zmluvu o dielo pod¾a   Obchodného zákonníka. V prípade, že uchádzaè s najnižšou cenou odmietne uzavrie� zmluvu, verejný obstarávate¾ vyzve k uzavretiu zmluvy druhého v poradí. 

Verejný obstarávate¾ si vyhradzuje právo neuzatvori� zmluvu o dielo v prípade, ak na uvedený predmet obstarávania nebudú poskytnuté finanèné prostriedky z rozpoètu mestskej èasti. 

Proti rozhodnutiu verejného obstarávate¾a o výbere najvhodnejšieho uchádzaèa pri postupe zadávania zákazky s nízkou hodnotou nie je možné poda� námietky v zmysle zákona è. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 


Bratislava 17. júla 2009



                                                                  Schválil:  Milan Ftáčnik 	
					                            starosta

