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Verejný Obstarávateľ : Mestská časť Bratislava - Petržalka, Kutlíkova 17, 852 12    
                                              Bratislava
 
PREDMET ZÁKAZKY: Dopravné značenie na komunikáciách v správe mestskej časti 
                                            Bratislava - Petržalka

Podlimitná 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 (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) na dodanie tovarov a uskutočnenie prác: Dopravné značenie a dopravné prahy na komunikáciách v správe mestskej časti 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:  Bc. Marek Harum	tel. 02/6828 6909
		email: marek.harum@petrzalka.sk

2. Predmet zákazky: Dopravné značenie a dopravné prahy na komunikáciách v správe    mestskej časti Bratislava - Petržalka

3. Typ zmluvy: Zmluva o dielo	

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

45233290-8 Inštalácia dopravných značiek
34992200-9 Dopravné značky
45233221-4 Natieračské práce povrchu vozoviek

5. Opis predmetu zákazky: 
Dodanie, oprava, demontáž a montáž nasledovných výrobkov pre mestskú časť Bratislava-Petržalka: zvislé dopravné značky, dopravné prahy, nosiče, spojovací materiál a dopravné zariadenia pre potreby obnovy ZDZ po poškodení a odcudzení alebo zmene ZDZ vrátane dopravy, v prípade potreby aj 1 ks. Doprava musí byť zahrnutá vo vykalkulovanej cene značky.
Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť B.1 Opis predmetu zákazky  súťažných podkladov spolu s cenníkom výrobkov a služieb, ktorý je prílohou súťažných podkladov.
  
6. Lehota trvania zmluvy: 
Trvanie zmluvy:  24 mesiacov odo dňa  podpísania zmluvy.  
                                                                                                                                                                                    
7. Množstvo alebo rozsah predmetu zákazky: 
Rozsah prác je podrobne opísaný v časti B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov a v cenníku výrobkov a služieb, ktorý je súčasťou súťažných podkladov.     
            
8. Rozdelenie predmetu zákazky na časti:  NIE 
Uchádzač musí predložiť ponuku na celý predmet zákazky.
9. Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky: 
Predmet zákazky sa bude financovať z vlastných zdrojov obstarávateľa. Úhrada za predmet zákazky  sa uskutoční v eurách bezhotovostným platobným stykom na základe predloženej faktúry s lehotou splatnosti do 21 dní po jej prevzatí verejným obstarávateľom. Platba bude vykonaná na základe súpisu vykonaných prác,   odsúhlaseným a podpísaným  verejným obstarávateľom.

Predpokladaná hodnota zákazky je vo výške 192.000,- EUR bez DPH. 
      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 § 26 ods. 1 zákona. Ich splnenie preukáže predložením dokladov v zmysle § 26 ods. 2 písm. a) až e), ods. 3, resp. ods. 4 zákona predložením originálnych dokladov alebo ich overených kópií nie starších ako 3 mesiace.
	Ak uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti spôsobom uvedeným v § 128 ods. 1 zákona, treba postupovať zároveň v zmysle § 155 ods. 8 písm. a) zákona. Ak uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti podľa § 128 ods. 1 zákona, v tom prípade treba predložiť aj platný doklad o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať práce, alebo poskytovať službu 

   10.2  finančného alebo ekonomického postavenia uchádzača: 
Podľa § 27 ods. 1 písm. d) zákona – prehľad o celkovom obrate alebo prehľadom o dosiahnutom obrate v oblasti, ktorej sa predmet zákazky týka, najviac za posledné tri hospodárske roky, za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti. 
Min. ročný obrat v predmete  zákazky musí byť vo výške 100 tis. € /1rok

10.3.  technickej alebo odbornej  spôsobilosti uchádzača: 
10.3.1. podľa  § 28 ods. 1 písm. a) zákona - zoznam dodávok uskutočnených za predchádzajúce tri roky s uvedením dodávateľov,  cien, miest a lehôt uskutočnenia prác. Uchádzač v zozname uvedie aspoň jedného odberateľa s uvedeným finančným objemom dodávok jednotlivo – osobitne za každý kalendárny rok v €, v minimálnej výške 100.000 € bez DPH.
         Uchádzač môže predmetné uviesť v tabuľke, ktorá bude obsahovať nasledovné údaje:

- názov alebo obchodné meno zmluvného partnera, adresu jeho sídla alebo miesta podnikania,
- stručný opis predmetu plnenia zmluvy,
- zmluvnú cenu za dielo v  €  bez DPH,
- údaje na kontaktnú osobu zmluvného partnera (odberateľa), potrebné na overenie si uvedených informácií.

10.3.2.  – ostatné podmienky účasti vo verejnom obstarávaní - uchádzač musí predložiť: doklad v zmysle § 29 – Tovar a práca musí zodpovedať kvalitatívnym požiadavkám a parametrom ustanoveným v technických normách a dokumentoch, alebo v platných predpisoch (STN 018020, Vyhláška MV SR č. 225*2004 technický predpis požiadavky na obstaranie, výrobku a skúšanie ZDZ, Vyhlášky MVRR SR č. 158/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú skupiny stavebných výrobkov s určenými systémami preukazovania zhody a podrobnosti a používaní značiek zhody.). Verejný obstarávateľ uzná ako rovnocenné certifikáty vydané príslušnými orgánmi členských štátov.
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.  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 písomne vyžiadať na adrese:
kontaktná osoba: Bc. Marek Harum
e-mail: marek.harum@petrzalka.sk
Súťažné podklady sa budú vydávať:                  
v pracovných dňoch od dňa zverejnenia tejto výzvy na internetovej stránke verejného obstarávateľa do  26. 3. 2010 do 14.00 hod.  SEČ.              
Spôsob prevzatia súťažných podkladov:                                                                                     - osobné prevzatie na adrese uvedenej v bode 1 tejto výzvy.
                                                                               
14. Otváranie  ponúk sa uskutoční: 6. 4. 2010 o 14.00 hod. SEČ na adrese: Mestská časť - Petržalka, zasadačka na 8. poschodí,  Kutlíkova 17, 852 12 Bratislava. Otváranie ponúk je verejné. 

15. Lehota na predkladanie  ponúk: 
      Ponuku  je potrebné doručiť na adresu verejného obstarávateľa podľa bodu 1 tejto výzvy, najneskôr dňa  6. 4. 2010 do 12 .00 hod. SEČ.
 
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: „Dopravné značenie“                       
                 
18. Kritéria na hodnotenie ponúk: 
     18.1. Najnižšia  cena za  predmet zákazky. 
  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 4/2012. 

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 uvedené v pôvodnej ponuke. Verejný obstarávateľ bude postupovať v súlade s § 43 zákona podľa ustanovení týkajúcich  sa  predmetného postupu verejného obstarávania.
 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.
     2. 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.    
                                                                                        
     
     




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


