MESTO SVÄTÝ JUR
Mestský úrad, Prostredná ul. č. 29, 900 21 Svätý Jur

Váš list číslo
Náš list číslo: 1513/595/2012
Vec:

Vybavuje: Šišovic Roman, Ing.

Dňa: 12.03.2012

Prieskum na informačné tabule.

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 Vám zasiela podklady potrebné k predloženiu Vašej
ponuky.
Ponuka musí byť vyhotovená v písomnej forme a to písacím strojom, tlačiarňou
počítača, alebo perom s nezmazateľným atramentom a to vo výkaze výmer.
V prípade, že uchádzač ocení ďalšie položky, ktoré nebudú uvedené v prílohe č.1, tieto
budú ocenené zvlášť a označené ako príloha č. 2, prípadný iný návrh v prílohe č. 3.
Súčasťou základných zmluvných podmienok bude :
1.
Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia svojich pracovníkov na stavbe
a dodržiavanie ustanovení vyhl. 374/90 Zb. a nasl. o bezpečnosti práce a technických
zariadeniach pri stavebných prácach a zák. č.330/1996 Z.z. a nasl. o bezpečnosti a ochrane
zdravia pri práci a za zabezpečenie a organizovanie požiarnej ochrany v zmysle príslušných
predpisov
2.
Zhotoviteľ zodpovedá za ochranu životného prostredia okolitých priestorov a na svoj
náklad bude odstraňovať odpad, ktorý bude vznikať pri jeho činnosti na stavbe priebežne,
resp. najneskôr v lehote, dohodnutej pri preberacom konaní.
3.
Obstarávateľ neposkytuje preddavok, ani zálohovú platbu.
Predmetom obstarávania je

Miesto stavby

: grafické spracovanie, vytlačenie, dodanie a polep
informačných tabuľ, vrátane uchytenia a stĺpikov
(zobrazenie informačných tabúľ - príloha č. 2).
: Vstupy do mesta Svätý Jur a MsÚ Svätý Jur.

Termín predloženia ponuky
Termín realizácie predmetu obstarávania

: do 16.03.2012 do 12.00 hod.
: do 29.03.2012

Ponuka musí obsahovať :
- Ocenený výkaz s uvedením celkovej ceny,
- požiadavky na obstarávateľa,
- v cene budú zarátané náklady aj na dodávku vrátane dopravy,
- celková cena za poskytnutú službu s DPH,
- cena za poskytnutú službu bez DPH,
- cena za poskytnutia tých prác, ktoré nie sú uvedené v prílohe a ktoré uchádzač zistí
a vyšpecifikuje na základe miestnej obhliadky prípadne iným spôsobom a toto
ocenenie bude samostatnou prílohou ponuky.
Telefón
02/44971321
02/44970435

Fax
02/44971320

IČO
00304832

DIČ
2020662138

Bankové spojenie
624112/0200

Internet
www.svatyjur.sk

E-mail
msu@svatyjur.sk

Predmetné územie, objekty a pozemky vo vlastníctve mesta Svätý Jur.
Predpokladaný termín oznámenia výsledku prieskumu
:
20.03.2012.
Obstarávateľ predpokladá termín ukončenia prác do
:
29.03.2012.
Uplynutie lehoty na predloženie ponúk
:
Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť :

do 16.03.2012 do 12.00 hod
Mestský úrad Svätý Jur
Prostredná 29
900 21 Svätý Jur
msu@svatyjur.sk

Ponuka musí obsahovať nasledovné údaje :
- adresu uchádzača (názov, alebo obchodné meno a adresa sídla, alebo miesta
podnikania),
- označenie heslom „Partnerské mestá“.
Ďalšie podmienky :
1. V cene diela zhotoviteľ zahrnul všetky náklady spojené s vyhotovením diela podľa
tejto zmluvy, vrátane nákladov na obstaranie, vybudovanie, prevádzku, údržbu,
používanie telefónu a primeraný zisk.
2. Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia svojich pracovníkov na stavbe
a dodržiavanie ustanovení vyhl. 374/90 Zb. a nasl. o bezpečnosti práce a technických
zariadeniach pri stavebných prácach a zák. č.330/1996 Z.z. a nasl. o bezpečnosti a
ochrane zdravia pri práci a za zabezpečenie a organizovanie požiarnej ochrany v
zmysle príslušných predpisov
3. Zhotoviteľ zodpovedá za ochranu životného prostredia okolitých priestorov a na svoj
náklad bude odstraňovať odpad, ktorý bude vznikať pri jeho činnosti na stavbe
priebežne, resp. najneskôr v lehote, dohodnutej pri preberacom konaní.
4. Obstarávateľ neposkytuje preddavok, ani zálohovú platbu.
Obhliadka nie je nutná, termín obhliadky dohodnúť vopred s Ing. Roman Šišovič,
telefón 0907 717 754.
Ďalšie informácie od obstarávateľ je možné získať v úradných hodinách od 9.00 hod.
do 14.00 hod., alebo na základe vopred dohodnutého termínu.
Prieskum trhu sa uskutočňuje z dôvodu informácie verejnosti.
Náklady spojené s vypracovaním ponuky znáša uchádzač na vlastné náklady.
Obstarávateľ si vyhradzuje právo na základe predložených ponúk v prieskume
nevybrať ani jednu z ponúk a zrušiť súťaž.

S pozdravom

Ing. Alexander ACHBERGER
primátor mesta

Príloha č. 1.
Špecifikácia:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Grafická príprava podkladov pre tlač...
pozinkovaná tabula 80 x 120 cm s hliníkový lemom „c“ profil na chrbte...
tabula komatex 10 mm 80 x 120 cm...
uchýtový materiál voči konštrukcií (rúram)...
pozinkované rúry, priemer 60 mm, 3 m dlhé...
ukončovacie štuple...
plnografický polep 80 x 120 cm (8 ročná fólia), UV lamino, kašír na tabule...

Montáž informačných tabúľ si zabezpečí MsÚ Svätý Jur na vlastne náklady.
Podklady:
 Dve prílohy sú len vo formáte JPG, jedna v zlej kvalite!!!
 Dve vo formáte EPS.

1 ks
2 ks
1 ks
8 ks
4 ks
4 ks
3 ks

Príloha č. 2

