Verejný Obstarávateľ : Mestská časť Bratislava Petržalka, Kutlíkova 17, 
                                                852 12 Bratislava
 PREDMET ZÁKAZKY:   Nákup motorového vozidla pre Stredisko sociálnych služieb, Vavilovova 18, 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 dodanie tovaru: Úžitkového motorového vozidla pre SSS, Vavilovova 18, Bratislava-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, Odd ÚRaD, 02/68286841, email: richard.urbanovic@pertzalka.sk

2. Predmet zákazky: Nákup motorového vozidla pre Stredisko sociálnych služieb, Vavilovova 18, Bratislava-Petržalka

3. Typ zmluvy: Kúpna zmluva podľa zák.č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník § 409 a nasl. 	

4.  Klasifikácia predmetu zákazky :  Spoločný slovník obstarávania :
           Hlavný predmet obstarávania  CPV :  34144700-5, 34351100-3 
 5. Opis predmetu zákazky: Kúpa osobného motorového vozidla 1 ks, pre rozvoz stravy a ľudí v sociálnej opatere.  Podrobný  charakteristika dodávky: 
				- motor : diesel o výkone min. 75hp
				- spotreba max. 7,0 l/100km v meste
				- zdvihový objem min. 1 500 cm3
				- 5 miestne, 5 dverové
				- zadné dvere spolujazdcov budú posuvné (pravé aj ľavé)
				- klimatizácia, 
				- posilňovač riadenia, ABS, elektrický rozdeľovač brzdných síl
				- zadné sedadlá sklopné a delené
				- objem batožinového priestoru min. 620 max. 2800 dm3
				- sada zimných pneumatík – komplet
				- užitočná hmotnosť (vrátane vodiča) min. 610 kg
				- ochranné prvky min. elektronický imobilizér a defendlock
				- ťažné zariadenie
Dostupnosť záručného a pozáručného servisu ( miesto servisu, rýchlosť vykonania servisnej opravy, resp. možnosť poskytnutia náhradného vozidla)
Dopňujúce možnosti uchádzača nezahrnuté do súťažnej ceny:
	rádio s CD prehrávačom

kryt batožinového priestoru
administratívna pomoc pri prihlásení vozidla do evidenčného stavu (značky EVČ)
	záručná doba

6. Lehoty dodania tovaru: 
	Trvanie zmluvy :  08/2009 – 10/2009, do 30 dní od podpisu zmluvy
                                                                                                                                                                                                                       
7. Množstvo alebo rozsah predmetu zákazky: 
1 ks osobné motorové vozidlo podľa špecifikácie v bode 5
            
8. Rozdelenie predmetu zákazky na časti:  Nie 
Uchádzač predloží jednu ponuku na  celý predmet obstarávania .
9. Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky: 
      Platba sa uskutoční  v súlade s kúpnou zmluvou na základe vystavenej faktúry, ktorej prílohou bude opis dodávaného tovaru, potvrdený objednávateľom. Doba splatnosti faktúry: 14 dní odo dňa doručenia faktúry verejnému obstarávateľovi.
  
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,
         - doklad o oprávnení podnikať alebo potvrdenie príslušného orgánu, v ktorom musí byť zapísaný predmet podnikania oprávňujúci uchádzača na dodanie požadovaného predmetu zákazky alebo čestné vyhlásenie podľa predpisov v krajine svojho sídla, že uchádzač je oprávnený na dodanie požadovaného predmetu zákazky,
		- výpis zo živnostenského registra, 
		- výpis z obchodného registra ,
		- iné než živnostenské oprávnenie, vydané podľa osobitných predpisov.

11.   Hodnotenie splnenia podmienok účasti vo verejnom obstarávaní: 
         Splnenie podmienok účasti bude posudzované na základe predloženia požadovaných dokumentov a dokladov v súlade so zákonom, s touto výzvou a súťažnými podkladmi   nasledovne: Splnil - nesplnil.                                                                                                                                                                                                                                                                   
12.   Označenie, či sa vyžaduje uviesť mená a odbornú kvalifikáciu osôb zodpovedných                    za plnenie zmluvy:    Nie		                                                                                                                                          
                                                                               
13. Otváranie  ponúk sa uskutoční 17.8.2009 o 15,00 hod. SELČ 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 zaslať na adresu verejného obstarávateľa podľa bodu 1 tejto výzvy, najneskôr dňa  17.8.2009 do 12,00 hod. SELČ.
15. Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť: do podateľne Miestneho úradu mestskej časti Bratislava Petržalka, Kutlíkova 17, Bratislava   

16. Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku.
      Ponuka musí mať označenie: „Verejné obstarávanie  – neotvárať“;
	heslo súťaže : „AUTO - SSS Vavilovova 18, Bratislava“.

      Na obálke musí byť uvedená adresa odosielateľa.
                          
17. Kritéria na hodnotenie ponúk : 
     17.1 Najnižšia  cena za predmet zákazky v súlade s bodom 2 a 5 tejto výzvy, 

  17.2 Po úvodnom úplnom vyhodnotení  sa uskutoční elektronická aukcia, účelom ktorej bude zostavenie  poradia ponúk automatizovaným vyhodnotením. Pretože kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena za predmet zákazky, východiskom elektronickej aukcie budú ceny uvedené v ponukách uchádzačov. 
18. Platnosť zmluvy: 
      Odo dňa  účinnosti kúpnej zmluvy do 10/2009. 

19. Vyhodnotenie ponúk: 
    1.Verejný obstarávateľ  bude postupovať podľa § 99 ods.1 písm. f ) a  g) zákona,   na otváranie a vyhodnotenie  ponúk zriadi komisiu v súlade s § 40 zákona. Verejný obstarávateľ nepoužije § 41 zákona. 
    2. Po úvodnom úplnom vyhodnotení ponúk  verejný obstarávateľ za účelom predkladania nových cien upravených smerom nadol použije  elektronickú aukciu, východiskom ktorej  sú ceny. Verejný obstarávateľ vyzve  uchádzačov, ktorí splnili podmienky na predloženie nových cien. Verejný obstarávateľ bude postupovať v súlade s § 43 zákona podľa ustanovení týkajúcich  sa  predmetného postupu verejného obstarávania. Elektronická aukcia sa uskutoční 27.8.2009. Uchádzači ktorý splnia podmienky účasti budú oslovený elektronicky najneskôr dňa 18.8.2009.
   3. Verejný obstarávateľ po skončení elektronickej aukcie  uzavrie zmluvu  na základe  výsledku elektronickej aukcie.

20. Ďalšie informácie verejného  obstarávateľa:    
     1. Verejný obstarávateľ uzavrie s úspešným uchádzačom kúpnu zmluvu podľa   Obchodného zákonníka návrh ktorej uchádzač predloží v ponuke.
     4. Verejný obstarávateľ použije elektronickú aukciu. Verejný obstarávateľ vyzve   uchádzačov, ktorí splnili podmienky na predloženie nových cien. Výzva bude obsahovať všetky potrebné údaje  pre uchádzačov podľa § 43 ods. 7 zákona.    
     5. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo uzatvoriť zmluvu v prípade odstúpenia úspešného uchádzača s uchádzačom ktorý svojou ponukou skončil na druhom mieste.
     6. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neuzatvoriť zmluvu so žiadnym uchádzačom v prípade ak podmienky predložené v ponuke budú pre obstarávateľa zjavne nevýhodné alebo ponuky budú vyššie ako finančné možnosti obstarávateľa.
 

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

