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

Naša značka: 1834/706/2012 Vybavuje: technický úsek / Ing. R. Šišovič Dňa: 26.03.2012
VEC: Prieskum trhu – MINI BAGER - služby pre mesto Svätý Jur na rok 2012.
Mestský úrad ako výkonný orgán mesta Svätý Jur 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.
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.
Predmet obstarávania :

Mini bager do hmotnosti 1,8 t s minimálnym príslušenstvom
(hydraulickým kladivom, lyžicou 30, 40 a 60 cm).

Miesto stavby
Termín predloženia ponuky
Termín realizácie predmetu obstarávania

: mesto Svätý Jur
: do 30.03.2012 do 12.00 hod.
: do 24 hodín od telefonickej objednávky.

Predmetné územie je v meste Svätý Jur.
Predpokladaný termín oznámenia výsledku prieskumu 03.04 2012.
Obstarávateľ predpokladá termín ukončenia prác do 30.11.2012.
Uplynutie lehoty na predloženie ponúk
Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť

:
:

alebo :
Telefón
02/44971321

Fax
02/44971320

IČO
00304832

DIČ
2020662138

do 30.03.2012 do 12.00 hod.
MESTO SVÄTÝ JUR
Mestský úrad Svätý Jur
Prostredná 29
900 21 Svätý Jur
msu@svatyjur.sk

Bankové spojenie
624-112/0200

Internet
www.svatyjur.sk

E-mail
msu@svatyjur.sk

Ponuka musí obsahovať :
Cenu za 1 km jazdy (doprava na stavenisko).
Cenu za 15 min kopania / práce s hydraulickým kladivom.
Ak na základe Vášho posúdenia vznikne potreba naviac prác, oproti predloženému
výkazu výmer, treba tieto práce oceniť osobitne a budú tvoriť prílohu ponuky.
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.
Obstarávateľ neposkytuje preddavok, ani zálohovú platbu
Obhliadka: nie je nutná
Kontaktná osoba: Ing. Roman Šišovič, telefónne číslo: 0907/717754, 02/44971321.
Prieskum trhu sa uskutočňuje z dôvodu potrieb mesta Svätý Jur.
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 ACHBEREGER
primátor mesta

Príloha č. 1
P.č.

Názov pracovného stroja

1.

Mini bager hmotnosti do 1,8 t.

Cena
za 1 km
prepravy

Cena
za 15 min
kopania

Cena
za 15 min
práce s hydr. kladivom

