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

Vaša značka:
Naša značka: 1469/584/2012

Vybavuje: Ing. Roman Šišovič

Dňa: 08.03.2012

VEC: Prieskum na dodávku zámkovej dlažby a obrubníkov.
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.
Predmetom obstarávania je: Dodávku zámkovej dlažby a obrubníkov.
Požiadavky na dodávku zámkovej dlažby :
1. dlažba normál rozmer: 22,5 x 11,25 cm
2. dlažba polovička rozmer: 11,25 x 11,25 cm
o výška 6 cm,
o farba šedá a červená
3. dlažba pre nevidiacich drážková rozmer: 20 x 20 cm
4. dlažba pre nevidiacich nopková rozmer: 20 x 20 cm
o farba červená
o dlažba musí byť certifikovaná
Požiadavky na dodávku obrubníkov :
5. obrubník cestný nábehový rozmer: 100 x 20 cm
o výška 15 cm / 10 cm
6. obrubník cestný so skosením rozmer: 100 x 26 cm
o výška 15 cm
7. obrubník cestný so skosením rozmer: 33 x 26 cm
o výška 15 cm
8. obrubník parkový rozmer: 100 x 20 cm
o hrúbka 5 cm
o farba šedá
o obrubníky musia byť certifikované
Odber bude vykonávaný druhovo po celých paletách a množstve po kamiónoch (15 paliet).
Predpokladaný odber zámkovej dlažby 2000 m2.
Podmienky :
A/ poskytnutie služby (definovanej zákonom č. 25/2006 ako zákazka s nízkou hodnotou),
ktorej predmetom je poskytnutie služby, elektrický zabezpečovací systém.
Zariadenie musí byť certifikované pre potreby využitia.
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B/ v ponuke uchádzač predloží :
1. Cenu za 1 m2, poprípade 1 ks bez dopravy,
2. cenu za dopravu, vrátane nakládky a vykládky,
3. cena za poskytnutú službu bez DPH.
Miesto stavby (dodávky)
Termín predloženia ponuky

:
:

Svätý Jur.
do 16. 03. 2012 do 12.00 hod.

C/ Predmetné územie sú chodníky, ktoré sa nachádzajú v meste Svätý Jur.
Predpokladaný termín oznámenia výsledku prieskumu 23.03 2012.
Obstarávateľ predpokladá termín ukončenia prác do 30.11.2012.
Uplynutie lehoty na predloženie ponúk
Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť

:
:

alebo :

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 „Dodávka zámkovej dlažby.“
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. Obstarávateľ neposkytuje preddavok, ani zálohovú platbu.
Obhliadka stavby nie je nutná.
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 sa uskutočňuje z dôvodu nutnosti rekonštrukcie chodníkov v meste Svätý Jur.
Náklady spojené s vypracovaním ponuky znáša uchádzač.
Obstarávateľ si vyhradzuje právo na základe predložených ponúk, v prieskume nevybrať
ani jednu z ponúk.

S pozdravom

Ing. Alexander ACHBEREGER
primátor mesta

