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Verejný Obstarávateľ : Mestská časť Bratislava-Petržalka, Kutlíkova 17,852 12 Bratislava
PREDMET ZÁKAZKY: Inžinierska činnosť

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“)

pre zákazku s nízkou hodnotou na poskytnutie služby/prác: Inžinierska činnosť

1. Identifikácia verejného obstarávateľa: 
     Mestská časť Bratislava-Petržalka, 
   Sídlo:    Kutlíkova 17, 852 12 Bratislava
   V zastúpení: .Milan Ftáčnik - starosta
    IČO: 603 201
    Kontaktná osoba: Ing. Briganová Alena

2. Predmet zákazky:  inžinierska činnosť  

3. Typ zmluvy: Zmluva o dielo	

4.  Klasifikácia predmetu zákazky :  Spoločný slovník obstarávania: 
         Hlavný predmet obstarávania       CPV:  71300000-1, 71315300-2, 71250000-5

5. Opis predmetu zákazky :             
       Predmet zákazky inžinierska činnosť, ktorej cieľom je zmena užívania 245 bytových jednotiek bytového domu na bytový dom s bytmi osobitného určenia v zmysle §3  zákona č. 189/1992 Zb.  
      Zákazka pozostáva z nasledovných služieb/prác:
	Spracovanie projektu súčasného stavu v digitálnej forme ako podklad pre následné projekčné práce, z jestvujúcich podkladov

Spracovanie projektovej dokumentácie ako jednostupňový projekt vyvolaných zmien a úprav v stupni a v rozsahu projektu pre stavebné povolenie s realizačnou podrobnosťou
	architektúra
požiarna ochrana
elektro
zdravotechnika
vzduchotechnika
statika
prepočet predpokladaných nákladov
	zabezpečenie stanovísk dotknutých orgánov a organizácií vrátane stanoviska stavebného úradu (stavebné povolenie)
Výkon stavebného dozoru – počas realizácie stavebných úprav a zmien 
Inžinierska činnosť – zabezpečenie kolaudácie bytového domu s bytmi osobitného určenia podľa zadania

 6. Lehoty ukončenia práce alebo trvanie zmluvy: 
	Trvanie zmluvy 08/2009 – 12/2009   
                                                                                                                                                                                    
7. Množstvo alebo rozsah predmetu zákazky: 

     Zákazka sa vzťahuje na realizáciu zmeny užívania 245 bytových jednotiek bytového domu na bytový dom s bytmi osobitného určenia v zmysle §3  zákona č. 189/1992 Zb. pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané na sociálnu službu poskytovaním opatrovateľskej služby. 
           
8. Rozdelenie predmetu zákazky na časti:  Nie		 
Ponuka musí  byť predložená na celý predmet zákazky podľa bodu 7 tejto výzvy. Uchádzač predloží jednu ponuku na celý predmet zákazky.
9. Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky : 
      Platba sa uskutoční  v súlade so zmluvou o dielo po prevzatí vykonaného diela na základe vystavenej faktúry. Doba splatnosti faktúry: 30 dní odo dňa doručenia faktúry verejnému obstarávateľovi.         
  
10. Podmienky účasti  vo verejnom obstarávaní  
 Na preukázanie splnenia podmienok účasti vo verejnom obstarávaní uchádzač predloží:
- overenú kópiu o oprávnení podnikať v uvedenej oblasti,
- čestné vyhlásenie uchádzača, že nemá evidované daňové nedoplatky, nedoplatky
  zdravotného, sociálneho a dôchodkového poistenia,
- cenovú ponuku  podľa špecifikácie zákazky,

Uchádzač predloží nasledovný doklad o odbornej spôsobilosti:
- doklad o odbornej spôsobilosti – stavebný dozor podľa zák. č. 236/2000 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zák. č. 138/1992 Zb. v znení zák. č. 554/2001 o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov s odbornou spôsobilosťou na pozemné stavby, rovnako budú akceptované osvedčenia vydávané v iných krajinách, akceptované Slovenskou komorou stavebných inžinierov; doklad musí byť predložený ako overená fotokópia osvedčenia s originálom odtlačku pečiatky a podpisom odborne spôsobilej osoby.

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 . 
                                                                                                                                                                                                                                                                  
12. Označenie, či sa vyžaduje uviesť mená a odbornú kvalifikáciu osôb zodpovedných                    za plnenie zmluvy:    ÁNO                                                                                                                                        
13. Lehota na predkladanie cenových ponúk: 
      Ponuku  je potrebné zaslať na adresu verejného obstarávateľa podľa bodu 1 tejto výzvy, najneskôr dňa  7.8. 2009 do 12 .00 hod. SELČ.
     
14. Obsah ponuky :   
       - Doklad  podľa bodu 7 tejto výzvy . 
      - Cenová ponuka , v ktorej  uchádzač uvedie  cenu bez  DPH a  spolu s DPH.   
   Ponuka môže obsahovať návrh zmluvy o dielo.
      
15. Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť:    adresa verejného obstarávateľa  uvedená     v bode  1  tejto výzvy.  
Kontaktná osoba: Ing. Alena Briganová

16. Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku.
      Ponuka musí mať označenie: „Verejné obstarávanie  – neotvárať“;
                   -  heslo súťaže: „DOS - projekt“
                          
17. Kritéria na hodnotenie ponúk: 
      
Najnižšia  cena za celý predmet zákazky. Ponuková cena bude pozostávať zo súčtu  cien za jednotlivé  činnosti  a  za  všetky požadované služby.  
                                                                                 
18. Platnosť zmluvy:  Do 31.12.2009 , Lehota viazanosti ponuky : 21.8.2009

19. Vyhodnotenie ponúk:
      Verejný obstarávateľ na základe prieskumu trhu a jeho vyhodnotenia určí úspešného uchádzača na základe najnižšej ponukovej ceny za celý predmet zákazky s DPH a vyzve ho na uzavretie zmluvného vzťahu.

20.
 Ďalšie informácie verejného  obstarávateľa:    
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neuzatvoriť zmluvu o dielo v prípade, ak na uvedený predmet obstarávania nebudú poskytnuté finančné prostriedky z rozpočtu mestskej časti.
Proti rozhodnutiu verejného obstarávateľa o výbere najvhodnejšieho uchádzača pri postupe zadávania zákazky s nízkou hodnotou nie je možné podľa námietky v zmysle zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 



	 
	                   
Milan Ftáčnik
starosta


