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Verejný Obstarávateľ :   Mestská časť Bratislava-Petržalka, Kutlíkova 17, 
                                                852 12 Bratislava
 PREDMET ZÁKAZKY:  Výber dodávateľa licencie na elektronické aukcie a súvisiace služby

Podprahová zákazka

Výzva na predkladanie ponúk  
vypracovaná v súlade  s § 99 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 dodanie tovaru a uskutoènenie služby: Licencia na softvér na elektronické aukcie a súvisiace služby 

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: Marek Harum       tel. č.: 02/68286909
	                                                      e-mail:  marek.harum@petrzalka.sk
2. Predmet zákazky:  
Licencia na softvér na elektronické aukcie a súvisiace služby

3. Typ zmluvy: Zmluva o dielo na celý predmet obstarania 	

4.  Klasifikácia predmetu zákazky:  Spoločný slovník obstarávania:
      Hlavný predmet obstarávania       CPV: 72260000-5    	
	                                                   CPV: 48470000-3	

5. Opis predmetu zákazky:
- èasovo neobmedzená licencia na elektronický softvér na realizáciu elektronických aukcií prostredníctvom prístupu do virtuálnej aukènej siene s neobmedzeným poètom on-line výberových konaní a s umiestnením na serveri poskytovate¾a, 
- hosting, zálohovanie dát, aktualizácia softvéru v závislosti od legislatívy a miestnych podmienok, hotline a help desk s možnos�ou rozšírenia licencie pre ïalšie ekonomické subjekty po dobu troch rokov,
- zaškolenie 10 zamestnancov v mieste sídla obstarávate¾a,
- doh¾ad pri rozbehu softvérového systému (pre  prvých 10 aukcií), 
- celková suma musí by� koneèná vrátane všetkých služieb a nákladov súvisiacich s dodaním predmetu obstarávania v požadovanom rozsahu.

podrobný popis požadovaného softvéru je uvedený v prílohe tejto výzvy

6. Lehoty trvania zmluvy na súvisiace služby: 
Trvanie zmluvy: 3 roky s možnos�ou predåženia 
                                                                                                                                                                                    
7. Množstvo alebo rozsah predmetu zákazky: 
    Softvér musí spåòa� technické špecifikácie uvedené v prílohe tejto výzvy

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
Hodnotenie splnenia podmienok úèasti uchádzaèov bude založené na posúdení: 
	10.1 Osobného postavenia uchádzaèa 
         Uchádzaè musí spåòa� podmienky úèasti pod¾a § 26 ods. 1, písm. f) zákona o verejnom obstarávaní a preukáže ich pod¾a § 26 ods. 2, písm. e) zákona o verejnom obstarávaní predložením originálnych dokladov alebo ich overených kópií nie starších ako 3 mesiace.
 	10.2  Technickej a odbornej  spôsobilosti uchádzaèa 
Pod¾a § 28 ods. 1 písm. a) zákona - zoznam uskutoènených zákaziek za predchádzajúce tri roky (2007, 2008 a 2009), s uvedením objednávate¾ov,  cien, miest a lehôt uskutoènenia projektov. Uchádzaè v zozname uvedie aspoò tri subjekty, u ktorých realizoval obdobný predmet zákazky.

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.   Poskytovanie súťažných podkladov                                              
Súťažné podklady si záujemca môže osobne vyzdvihnúť alebo písomne vyžiadať v termíne od 18.1.2010 do 28.1.2010 v čase od 9,00 do 13,00 hod na adrese:
Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Petržalka, Kutlíkova 17, Bratislava
kontaktná osoba: Marek Harum, 02/68286909
e-mail: marek.harum@petrzalka.sk

Súťažné podklady sú verejné a tvoria prílohu tejto výzvy

13. Otváranie ponúk sa uskutoční: na adrese Mestská časť Bratislava-Petržalka, Kutlíkova 17, 852 12 Bratislava, zasadačka na 8. poschodí, dňa 4. 2. 2010 o 15,00 hod. 


14. Lehota na predkladanie  ponúk: 
      Ponuku  je potrebné doručiť na adresu verejného obstarávateľa podľa bodu 1 tejto výzvy, najneskôr do 4. 2. 2010 do 12,00 hod SEČ.
 
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 : „E-aukcie“
                          
17. Kritéria na hodnotenie ponúk: Najnižšia  cena za  celý predmet zákazky. 
                                                                                 
18. Lehota viazanosti: do 26. 2. 2010

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 si vyhradzuje právo uzatvorenia zmluvy s ïalším v poradí.

20. Mestská èas� si vyhradzuje právo uverejnené podmienky ponukového konania meni�, alebo ponukové konanie zruši�.
     Verejný obstarávate¾ si vyhradzuje právo neuzatvori� zmluvu so žiadnym uchádzaèom v prípade ak podmienky predložené v ponuke budú pre obstarávate¾a zjavne nevýhodné.



V Bratislave 11. 1. 2010




	Schválil: Milan Ftáčnik, starosta						




	


 

