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VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK
Hlavné mesto SR Bratislava vyzýva na predkladanie ponúk na zákazku na poskytnutie služby
s názvom Geodetické zameranie na oddelenie pozemkov pod stavbou Kanalizačný zberač
A VIII-8-1 v komunikácii A2 a oporného múru kanalizačného zberača postupom podľa § 9 ods.
9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov
1. Identifikácia verejného obstarávateľa
Názov: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislavy
Sídlo: Primaciálne nám. č. 1, 814 99 Bratislava
IČO: 00 603 481
DIČ : 2020372596
IČ DPH : nie je platiteľ DPH
Telefón: +421259356262
Kontaktná osoba: Mgr. Jana Ryšavá
e-mail: jana.rysava@bratislava.sk
2. Predmet zákazky
2.1. Poskytnutie geodetických služieb na vyhotovenie geometrických plánov na oddelenie pozemkov
pod kanalizačným zberačom A VIII-8-1 v komunikácii A2 a oporného múru kanalizačného
zberača.
2.2. Číselný kód služby pre predmet zákazky so Spoločného slovníka obstarávania (CPV):
71354300-7 Katastrálne vymeriavanie
3. Opis predmetu zákazky
Vyhotovenie geometrických plánov na oddelenie pozemkov pod kanalizačným zberačom A VIII-8-1
v komunikácii A2 a oporného múru kanalizačného zberača pre zápis vlastníckeho práva vykúpených
častí parciel, resp. spoluvlastníckych podielov, ktorými budú z vykúpených častí parciel vytvorené
samostatné nové parcely
4. Miesto plnenia predmetu zákazky
Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. č. 1, 814 99 Bratislava, Slovenská republika
5. Predpodkladaná hodnota zákazky
20 000,- EUR vrátane DPH
6. Spôsob stanovenia ceny
6.1. Navrhovaná cena musí byť stanovená podľa § 3 zákona NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení
neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách
a vyjadrená v eurách.
6.2. Navrhovaná cena bude stanovená ako celková cena vrátane DPH.
6.3. Cena musí byť uvedená ako konečná za všetky geometrické plány. Podkladom pre výpočet ceny
je situácia uvedená v prílohe č. 1. Geometrické plány budú spracovávané pre pozemky
vyznačené v prílohe č. 1 žltou farbou.
6.4. Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie navrhovanú cenu celkom. Na skutočnosť, že nie je
platiteľom DPH, upozorní v ponuke.
6.5. Ceny sú platné po celú dobu plnenie zákazky.
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6.6. Verejný obstarávateľ neposkytuje preddavky na predmet zákazky.
7. Kritéria na vyhodnotenie ponúk
Verejný obstarávateľ stanovuje ako jediné kritérium najnižšiu celkovú cenu v EUR vrátane DPH.
8. Realizácia
Požadovaný termín plnenia je do 3 týždňov od doručenia objednávky
9. Predkladanie návrhov
9.1. Uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku.
9.2. Uchádzač vloží svoju ponuku a požadované doklady do samostatnej nepriehľadnej obálky.
Obálka ponuky musí byť uzatvorená prípadne zabezpečená proti nežiaducemu otvoreniu
a označená údajmi:
9.2.1. adresa verejného obstarávateľa (podľa bodu 1 tejto výzvy)
9.2.2. adresa uchádzača (jeho obchodné meno a adresa sídla alebo miesta)
9.2.3. označenie: „súťaž – GP kanalizačný zberač – NEOTVÁRAŤ“
9.3. Obálku s ponukou a požadovanými dokladmi je potrebné doručiť osobne alebo poštou –
kuriérom do podateľne Hlavného mesta SR Bratislavy, Primaciálne nám. č. 1, 814 99 Bratislava
9.4. Lehota na predkladanie ponúk je stanovená na 14.11.2013 do 10.00 hod..
9.5. Ponuka uchádzača doručená po uplynutí lehoty nebude vyhodnocovaná.
9.6. Ponuka bude vylúčená z verejného obstarávania, ak :
9.6.1. nebude obsahovať doklady požadované verejným obstarávateľom uvedené v tejto výzve
9.6.2. ponuka na predmet zákazky alebo cenová ponuka nebude zodpovedať požiadavkám
verejného obstarávateľa podľa tejto výzvy.
10. Podmienky účasti uchádzačov
Uchádzač vo svojej ponuke predloží:
10.1. Aktuálny doklad o oprávnení poskytovať služby, ktoré sú predmetom zákazky (výpis
z obchodného registra, výpis zo živnostenského registra alebo iné oprávnenie vydané podľa
osobitných predpisov – do ponuky postačuje výtlačok z internetovej stránky alebo kópia
dokladu; originál predloží až úspešný uchádzač ako prílohu k objednávke.).
10.2. vyhlásenie, že súhlasí s podmienkami určenými verejným obstarávateľom vo výzve na
predkladanie ponúk. Citované vyhlásenie musí byť podpísané uchádzačom alebo osobou
oprávnenou konať za uchádzača.
11. Termín vyhodnotenia ponúk : 15.11.2013
12. Ďalšie informácie
12.1. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť verejné obstarávanie bez udania dôvodu.
12.2. Verejný obstarávateľ doručí každému uchádzačovi, ktorého ponuka bola vyhodnocovaná,
oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk. Úspešnému uchádzačovi verejný obstarávateľ
zašle objednávku na dodanie služby.
Bratislava, 29.10.2013

Mgr. Rastislav Gajarský, v.r.
riaditeľ

