Verejný Obstarávateľ : Mestská časť Bratislava-Petržalka, Kutlíkova 17,852 12 Bratislava
PREDMET ZÁKAZKY: Vypracovanie projektovej dokumentácie plynofikácie objektu Fedinova 7, Bratislava                                                 

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., zákona č. 442/2008 Z.z. a zákona č. 503/2009 Z.z. ( ďalej len „zákon“) pre zákazku s nízkou hodnotou na poskytnutie služby: Vypracovanie projektovej dokumentácie plynofikácie objektu Fedinova 7, Bratislava      

 Identifikácia verejného obstarávateľa: Mestská časť Bratislava-Petržalka
    Sídlo: Kutlíkova 17, 852 12 Bratislava
    V zastúpení: Milan Ftáčnik - starosta
    IČO: 603 201
    Kontaktná osoba: Ing. Milan Lezo, riaditeľ Strediska služieb školám a školským  
                                    zariadeniam Petržalka, Bohrova 1, 851 01 Bratislava, 
                                    mobil: 0903 230 933, e-mail: lezo.m@stonline.sk
	                             (Ladislav Lányi, vedúci technického úseku SSŠaŠZP,
                                    mobil: 0907 207 094, e-mail: lanyi.l@stonline.sk" lanyi.l@stonline.sk

2. Predmet zákazky: Vypracovanie projektovej dokumentácie plynofikácie objektu  
                        Fedinova 7, Bratislava      

3. Typ zmluvy: zmluva o dielo	

4.  Klasifikácia predmetu zákazky:  Spoločný slovník obstarávania : 
         Hlavný predmet obstarávania       CPV :  71321200-6

 5. Opis predmetu zákazky: Vypracovanie projektovej dokumentácie plynofikácie  objektu Fedinova 7, Bratislava. Samostatne pre časť materskej školy a samostatne pre služobný byt.  Opis predmetu obstarania je v prílohe č. 1  
 
6. Lehoty ukončenia práce alebo trvanie zmluvy: 
	- Projektová dokumentácia do 19. 3. 2010
      - Inžinierska činnosť do ukončenia realizácie
      - Činnosť projektanta do ukončenia realizácie
                                                                                                                                                                                    
7. Množstvo alebo rozsah predmetu zákazky: 
Podľa opisu obstarania (príloha č.1) a výkazu požadovaných prác a činností (príloha č.2)
           
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, platobné podmienky a zmluvné podmienky: 
      Platba sa uskutoční  v súlade so zmluvou o dielo na základe vystavenej faktúry za vypracovanie projektovej dokumentácie po jej prevzatí obstarávateľom a po ukončení diela za inžiniersku činnosť a činnosť projektanta. Doba splatnosti faktúry: 30 dní odo dňa doručenia faktúry verejnému obstarávateľovi.
      Verejný obstarávateľ preddavky neposkytuje.


		Zmluvné podmienky:
            -     Splatnosť faktúry po ukončení prác do 30 dní od doručenia faktúry.
-	Obstarávateľ neposkytuje zálohu.
-	Fakturácia bude rozdelená na dve časti.
	Faktúra za vypracovanie projektovej dokumentácie

Faktúra za výkon inžinierskej činnosti a činnosť projektanta po ukončení realizácie.
-	Zmluvné pokuty 0,05% za každý deň z omeškania úhrady faktúry a 20 € za každý deň oneskoreného odovzdania diela.
-	Doba pre vypracovanie projektovej dokumentácie do 25.2.2010, vybavenie palivovej základne a podanie na stavebné povolenie do 25.3.2010.
-	Predpokladané ukončenie realizácie diela do 29.10.2010.
        
10. Podmienky účasti  vo verejnom obstarávaní  
-	Overený doklad oprávňujúci vykonávať predmetné práce, nie starší ako 3 mesiace. 
-	Čestné prehlásenie, že firma nemá evidované daňové nedoplatky, nedoplatky zdravotného, sociálneho a dôchodkového poistenia.
-	Zoznam realizácie min. troch obdobných akcií realizovaných  v období rokov 2007 až 2009
-	Čestné prehlásenie, že uchádzač súhlasí s podmienkami financovania, platovými podmienkami a so zmluvnými podmienkami. 

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 (splnil – nesplnil).
	V prípade, že uchádzač nesplní podmienky účasti, bude zo súťaže vylúčený.
                                                                                                                                                                                                                                                                  
12. 12.    Označenie, či sa vyžaduje uviesť mená a odbornú kvalifikáciu osôb zodpovedných                   za plnenie zmluvy: Nie                                                                                                                                        
13. Lehota na predkladanie cenových ponúk: 
      Ponuku je potrebné doručiť do podateľne Strediska služieb školám a školským zariadeniam Petržalka, Bohrova 1, 851 01 Bratislava 1, najneskôr dňa 1.2.2010 
	do 12 .00 hod. SEČ.
      
14. Obsah ponuky :   
       - Doklady  podľa bodu 10 tejto výzvy. 
       - Cenová ponuka, ktorú uchádzač rozpíše podľa výkazu požadovaných prác a činností  
                                      (príloha č.2).   
   Ponuka môže obsahovať návrh zmluvy o dielo.
      
15. Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť: adresa uvedená v bode 13 tejto výzvy.  

16. Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku.
      Ponuka musí mať označenie: „Verejné obstarávanie  – neotvárať“;
                   -  heslo súťaže: „Plynofikácia Fedinova“
                          
17. Kritéria na hodnotenie ponúk:    
Najnižšia  cena za celý predmet zákazky rozpísaná podľa prílohy č. 2.. 
                                                                                 
18. Lehota viazanosti ponuky: do 25. 2. 2010.

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:    
-  Obdobná realizácia plynofikácie objektu materskej školy už bola realizovaná v roku 2000.
-  Obhliadka objektu sa uskutoční dňa 26.1.2010 o 930 hod., zraz uchádzačov je pred objektom bývalej materskej školy na Fedinovej 7, Bratislava – Petržalka.
-  Uchádzačom budú pri obhliadke  poskytnuté pôdorysy priestorov objektu.
 
21. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo uverejnené podmienky meniť, alebo verejné obstaranie zrušiť.


                                Schválil: doc. RNDr. Milan Ftáčnik, CSc.                                                    
	

