Oznámenie o vyhlásení metódy verejného obstarávania
Zákazka s nízkou hodnotou
Projekt sadovníckych úprav – Ovsištské námestie
1. Obstarávateľ:
Mestská
časť Bratislava-Petržalka v súlade s § 102 ods. (1) zákona č. 25/2006 Z. z.
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov vyzýva na predloženie
ponúk, v rámci zadania zákazky s nízkou hodnotou na obstaranie služieb: „Projekt
sadovníckych úprav – Ovsištské námestie“.
2. Predmet zákazky:
Vypracovanie projektu sadovníckych úprav Ovsištského námestia pre zlúčené územné
a stavebné konanie. Námestie je situované v katastri Petržalka; parcelné číslo 765, výmera
4.270 m2, zverené hlavným mestom Slovenskej republiky Bratislavou do užívania mestskej
časti Bratislava-Petržalka zverovacím protokolom č. 5/1992. Situácia širších vzťahov a detail
parcely je v prílohe výzvy na predkladanie ponúk.
Na riešenom území budú vykonané sadovnícke úpravy v rozsahu:
- realizácia chodníkov zo zámkovej dlažby,
- osadenie prvkov drobnej architektúry – lavičiek a košov,
- výsadba kríkov a vyrastených stromov,
- nebude vykonaná komplexná rekonštrukcia trávnika; trávnik bude riešený mechanickou
úpravou podkladu, vyrovnaním terénnych nerovností, dosypaním humusovou zeminou
a dosiatím trávnym semenom.
Poznámka: Druh zámkovej dlažby, plochu a dispozičné riešenie spevnených plôch, materiál
a dizajn prvkov drobnej architektúry a druhové zloženie drevín bude víťazný uchádzač
konzultovať s odbornými zamestnancami obstarávateľa.
3. Príprava ponuky:

Uchádzač predloží cenovú ponuku na zhotovenie projektovej dokumentácie sadovníckych
úprav Ovsištského námestia a jej dodanie obstarávateľovi v termíne do 15. 04. 2009. Uchádzač
sa zaväzuje na dodanie projektovej dokumentácie fyzicky v ôsmich vyhotoveniach a súčasne
v elektronickej podobe, ktorá bude spracovaná minimálne v rozsahu:
1.
2.
3.
3.
4.
5.

výkresová dokumentácia sadovníckych úprav
výkresová dokumentácia spevnených plôch (vrátane vzorového rezu zámkovou dlažbou)
výkresová dokumentácia prvkov drobnej architektúry (lavičiek a košov)
súhrnná technická správa
výkaz výmer
rozpočet

Uchádzač uvedie návrh ceny za dielo v eurách, t. zn. základnú cenu, DPH a celkovú cenu.
Pokiaľ uchádzač uvedie len jednu cenu bez deklarovania, či je s DPH alebo bez DPH, bude
sa považovať za cenú konečnú, t. zn. vrátane DPH.
4. Kritériá na hodnotenie ponúk
Kritérium na hodnotenie ponúk je cena za dodanie projektovej dokumentácie v rozsahu
podľa bodu 3 tejto výzvy.
5. Podmienky účasti uchádzačov v zákazke s nízkou hodnotou:
Uchádzač preukáže odbornú a technickú spôsobilosť predložením:
- dokladu, preukazujúceho odbornosť uchádzača v predmetnej oblasti, t. zn. že uchádzač je
zapísaný v Slovenskej komore architektov ako autorizovaný krajinný architekt.
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6. Lehota na predkladanie ponúk:
Uchádzač predloží ponuku do podateľne Miestneho úradu mestskej časti BratislavaPetržalka Kutlíkova 17, 852 12 Bratislava v termíne do 19. 03. 2009 do 1200 hod.
v zapečatenej obálke, podpísanej štatutárom, s adresou uchádzača uvedenou v ľavom
hornom rohu obálky a zreteľne označenej heslom: „Projekt sadovníckych úprav Ovsištské námestie - zákazka s nízkou hodnotou - neotvárať.“
7. Otváranie a vyhodnotenie ponúk:
Otváranie obálok s ponukami sa uskutoční dňa 19. 03. 2009 o 1230 hod. v zasadačke
Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Petržalka, miestnosť č. 816, Kutlíkova 17,
852 12 Bratislava za účasti uchádzačov.
S uchádzačom, ktorého ponuka bude vyhodnotená v súlade s bodom č. 4 ako najvýhodnejšia, bude podpísaná zmluva o dielo na vypracovanie projektovej dokumentácie podľa
bodu č. 3 tejto výzvy.
8. Dorozumievanie a vysvetľovanie:
Zodpovedné osoby pre styk s uchádzačmi: Ing. Miloš Šaling, RNDr. Jana Lištiaková
v stránkových dňoch.
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