MESTO SVÄTÝ JUR
Mestský úrad, Prostredná ul. č. 29, 900 21 Svätý Jur
Naša značka: / / 2012
Dňa
: 08. 03. 2012

VEC:
Fotografické služby - prieskum
Mesto Svätý Jur v zastúpení primátorom mesta Ing. Alexandrom Achbergerom
v súlade so Zákonom 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov § 6 písmeno b, §4 odst.1 , §102 vyhlasuje prieskum s nasledovným predmetom
obstarávania .
Predmetom obstarávania je:
1/ Poskytnutie fotografických služieb za účelom zdokumentovania
priebehu Svätojurských hodov 2012 a MTB maratón.
Podmienky :
A/ poskytnutie služby ( definovanej zákonom č.25/2006 ako zákazka s nízkou
hodnotou) , ktorej predmetom je poskytnutie služby , podľa požiadaviek
objednávateľa :
a) Služba bude poskytnutá a fotograficky zaznamenaná počas štyroch dní cca 48 hodín
nasledovne :
 20.04. 2012 od 10.00 – 24.00 hod.(akcia HODY)
 21 04. 2012 od 07.00 – 23.00 hod. (akcia HODY)
 22.04. 2012 od 10.00 – 20.30 hod. (akcia HODY)
 28.04. 2012 od 8,00 – 16,00 hod (MTB maratón)
 Uchádzač musí byť mobilný, nakoľko jednotlivé akcie sa konajú v rôznych
častiach mesta.
 Najvzdialenejší bod konania akcie od centra mesta ( budovy MsÚ ) je do 4
km.
 Uchádzač obdrží program hodov .
b) Uchádzač ( fotograf) dodá objednávateľovi:
Z akcie HODY: fotografický materiál na 30 ks DVD nosičoch vrátane potlačeného
obalu. Na každom nosiči minimálne 400 fotografií zodpovedajúcich profesionálnej
práci vo vysokom rozlíšení (minimálne 6 megapixelov), formát jpg. Podľa výberu
obstarávateľa.
Z akcie MTB maratón: fotografický materiál na 5 ks DVD 150 fotografií formát podľa
predchádzajúceho odseku
c) Uchádzač dodá 200 ks vytlačených fotografii 10x15 cm na fotografickom papieri
založených vo fotoalbume podľa výberu obstarávateľa z akcie HODY.
d) Uchádzač súhlasí s prevodom všetkých autorských práv na odovzdané fotografie na
Mesto Svätý Jur a súhlasí so zverejnením fotografií na web stránke mesta,
v občasníkoch mesta ako i s použitím fotografií na reklamné účely mesta bez nároku
na ďalšiu odmenu.
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B/ v ponuke uchádzač predloží :
vyhlásenie uchádzača, že súhlasí s podmienkami určenými obstarávateľom v prieskume,
podpísané uchádzačom alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača
požiadavky na obstarávateľa
výpis z obchodného alebo živnostenského registra, oprávnenie poskytovať danú
službu (živnostenský list alebo aktuálny výpis z Obchodného registra) v súlade
s predmetom oslovenia – kópia
referencie z akcií podobného typu

Miesto akcie
: Svätý Jur
Uplynutie lehoty na predloženie ponúk
: do 15. 03. 2012 do 11.00 hod.
Termín odovzdania predmetu obstarávania HODY : do 30. 04. 2012 do 15.00 hod.
Termín odovzdania predmetu obstarávania MTB : do 07.05.2012 do 15,00 hod
Predpokladaný termín oznámenia výsledku
: do 09. 04. 2012
Kritérium na hodnotenie ponúk: Cena v EUR s DPH
Mesto Svätý Jur nie je platiteľom DPH
Ponuka musí obsahovať :
- celková cena za poskytnutú službu s DPH
- cena za poskytnutú službu bez DPH
Predmet obstarávania bude dodaný komplet.
V cene ponuky uchádzač zahrnie všetky náklady spojené s predmetom obstarávania .
Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom. Súčasne na túto
skutočnosť (že nie je platcom DPH) v ponuke upozorní.
Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť

:

Mestský úrad Svätý Jur
Prostredná 29
900 21 Svätý Jur

alebo elektronicky : msu@svatyjur.sk
V ponuke bude uvedené :
- adresu uchádzača (názov alebo obchodné meno a adresa sídla alebo miesta
podnikania),
- označenie heslom „FOTOGRAFICKE SLUŽBY“
Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku a náklady na vypracovanie ponuky znáša
uchádzač .
Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtu mesta Svätý Jur.
Preddavky verejný obstarávateľ neposkytuje .
Všetky výdavky spojené s prípravou, predložením dokladov a predložením ponuky znáša
výhradne uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi.
Pracovný čas verejného obstarávateľa pre účely tohto verejného obstarávania, kedy je možné
doručovať písomnosti osobne, je v pracovných dňoch
pondelok, utorok, štvrtok od 7.30 hod. do 16:00 hod.
streda
od 8:00 hod. do 17: 30 hod.
piatok
od 8:00 hod. do 12:00 hod.
Prieskum sa uskutočňuje z dôvodu nutnosti zabezpečenia
Svätojurských hodov 2012 a MTB Kaktus bike – cyklomaratón.

zdokumentovania akcie

Návrh musí byť v súlade s platnou legislatívou a príslušnými predpismi. Náklady spojené

s vypracovaním ponuky znáša uchádzač .
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku z predložených ponúk
v prípade, že predložené ponuky nebudú výhodné pre verejného obstarávateľa alebo budú
v rozpore s finančnými možnosťami verejného obstarávateľa.
Ponuky uchádzačov musia byť vypracované v rozsahu a forme podľa požiadaviek verejného
obstarávateľa podrobne stanovených v tejto výzve.

Ing. Alexander ACHBERGER
primátor mesta

