Verejný Obstarávateľ : Mestská časť Bratislava Petržalka, Kutlíkova 17, 
                                                852 12 Bratislava
 PREDMET ZÁKAZKY:   Nákup materiálneho vybavenia - SSS, Vavilovova 18, Bratislava-Petržalka

Podprahová zákazka

Výzva na predkladanie ponúk
  
vypracovaná v súlade  s § 99 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 prác: Nákup materiálneho vybavenia - 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 materiálneho vybavenia SSS, Vavilovova 18,  Bratislava 

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 :  33192100-3, 39143123-4, 39113100-8, 39122000-3, 39143112-4 
5. Opis predmetu zákazky: nábytok pre imobilných a čiastočne mobilných klientov  
       zariadenia 											-  nočný stolík  s  výklopnou servírovacou doskou, obojstranné otváranie dvierok a   
         šuplíka	  
      -  kreslo pre kardiakov - poťah prev. koženka, kostra prev. lakovaný hliník  		-  uzamykateľná šatníková skriňa – ½ poličky, ½  vešiak, rozmer š-80,h-40,v-200,        
      -  ekonomické polohovacie a zdvíhacie lôžko elektrické s polohovaním chrbta,  nôh – 
         skladacie, vrátane hrazdy, hrazdičky, antidekubitného matracu, postranníc – set. 
      -  farba  jelša alebo buk  ( na celé vybavenie) 
      -  materiál drevotrieska laminovaná  
      -  montáž a osadenie resp. postavenie a skompletizovanie v zariadení všetkého tovaru
podrobný popis v súťažných podkladoch, označenie dodaného tovaru logom MPSVaR
  
6. Lehoty ukončenia práce alebo trvanie zmluvy: 
	Trvanie zmluvy :  08/2009 – 10/2009
                                                                                                                                                                                                                       
7. Množstvo alebo rozsah predmetu zákazky: 
     Rozsah prác je podrobne opísaný v časti B.1 Opis predmetu zákazky a v neocenenom výkaze, ktorý je súčasťou súťažných podkladov.  
Nočný stolík 20 ks, kreslo 10 ks, skriňa 20 ks, zdvíhacie lôžko 20 ks   
            
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 súpis dodaného tovaru, 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. c) a f) zákona o verejnom obstarávaní a preukáže ich podľa § 26 ods.2 písm. b) a e) zákona o verejnom obstarávaní predložením originálnych dokladov alebo ich overených kópií nie staršie ako 3 mesiace,

   10.2  finančného alebo ekonomického postavenia uchádzača: 
10.2.1 - podľa  § 27 ods. 1 písm. b) zákona - potvrdením  o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone povolania alebo potvrdením od príslušnej poisťovne  preukáže, že má uzatvorenú platnú, aktuálnu a účinnú zmluvu o požadovanom poistení s poistnou sumou vyššou alebo rovnou 33 000 Eur (1 mil. SKK) alebo ekvivalent v inej mene a uhradené poistné. 
10.3  technickej alebo odbornej  spôsobilosti uchádzača 
   10.3.1 - podľa  § 28 ods. 1 písm. a) zákona - zoznam uskutočnených dodávok tovarov za predchádzajúce tri roky (2006, 2007 a 2008), s uvedením dodávateľov, cien, miest a lehôt uskutočnenia dodávok tovarov. Uchádzač v zozname uvedie aspoň tri dodávky , pre koho dodával obdobný predmet zákazky s rozpočtovým nákladom  min. 33 000 Eur (1 mil. SKK bez DPH) za jednu zákazku a tieto boli realizované v rokoch 2006 až 2008.
  10.3.3 - podľa § 28 ods. 1 písm. l) bod 2  zákona – uchádzač predloží k výrobkom, ktoré sa majú dodať - vyhlásenia zhody a doplňujúce podklady k nim, certifikáty vydané autorizovanými osobami alebo notifikovanými osobami  Európskymi spoločenstvami, ktoré majú oprávnenie na posudzovanie zhody výrobkov s technickými špecifikáciami.
   10.3.4 – ostatné podmienky účasti vo verejnom obstarávaní - uchádzač musí predložiť:
            Zmluvu o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi uzatvorenú podľa § 269 ods. 2. Obchodného zákonníka, § 39 ods. 7 zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 12/2001 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v znení neskorších 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.   Poskytovanie súťažných podkladov                                              
Súťažné podklady si záujemca môže písomne vyžiadať na adrese:
	Miestny úrad Mestskej časti Bratislava-Petržalka, Kutlíkova 17, 851 02 Bratislava

kontaktná osoba: Ing. Richard Urbanovič, tel: 02/ 68286 841
e-mail: richard.urbanovic@petrzalka.sk
Súťažné podklady sa budú vydávať:                                                                          v pracovných dňoch od dňa zverejnenia tejto výzvy na internetovej stránke verejného obstarávateľa do 17.8. 2009 do 12,00 hod.  SELČ                
Spôsob prevzatia súťažných podkladov:                                                                                     - osobné prevzatie na uvedenej adrese
                                                                               
14. Otváranie  ponúk sa uskutoční 24.8.2009 o 14,30 hod. SELČ na adrese : Mestská časť Bratislava - Petržalka, zasadačka na 8. poschodí,  Kutlíkova 17, 852 12 Bratislava. 
     Otváranie ponúk je neverejné.

15. Lehota na predkladanie  ponúk: 
      Ponuku  je potrebné zaslať na adresu verejného obstarávateľa podľa bodu 1 tejto výzvy, najneskôr dňa  21.8.2009 do 12,00 hod. SELČ.
 
16. Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť: do podateľne Miestneho úradu mestskej časti Bratislava Petržalka, Kutlíkova 17, Bratislava   

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

Na obálke musí byť uvedená adresa odosielateľa

                          
18. Kritéria na hodnotenie ponúk : 
     18.1 Najnižšia  cena za  predmet zákazky v súlade s bodom 2 tejto výzvy, na základe oceneného výkazu výmer, ktorý je  súčasťou výzvy. 
  18.2 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.                                                                    
19. Platnosť zmluvy: 
      Odo dňa  účinnosti zmluvy o dielo  do 11/2009. 

20. 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
   3. Verejný obstarávateľ po skončení elektronickej aukcie  uzavrie zmluvu  na základe  výsledku elektronickej aukcie.

21. Ďalšie informácie verejného  obstarávateľa:    
     1. Verejný obstarávateľ uzavrie s úspešným uchádzačom zmluvu o dielo podľa   Obchodného zákonníka  § 409 a nasl..
     2.  Úhrada za súťažné podklady sa nevyžaduje. 
     4.   Všetky dodávky sa budú realizovať za prevádzky zariadenia.
     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. Uchádzači budú vyzvaný najneskôr 25.8.2009 elektronickými prostriedkami.    
     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 finančné možnosti obstarávateľa budú nedostatočné.

                                                                                        

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

