MESTO SVÄTÝ JUR
Mestský úrad, Prostredná ul. č. 29, 900 21 Svätý Jur
Naša značka: 9536/2082/2012
Dňa
: 19.11.2012
VEC: Výzva na predloženie cenovej ponuky na obstaranie predmetu zákazk :
„Výmena žiarovkových návestidiel cestnej dopravnej techniky za technológiu
LED.“
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 ods.1, §102 vyhlasuje prieskum s nasledovným predmetom
obstarávania.
Predmetom zákazky je:
1) Obstaranie odborne spôsobilej osoby pre zabezpečenie verejného obstarávania
predmetu zákazky :
„Výmena žiarovkových návestidiel cestnej dopravnej techniky za technológiu LED.“
Podmienky :
A. poskytnutie služby (definovanej zákonom č.25/2006 ako zákazka s nízkou hodnotou)
v rozsahu :
1) Celý proces obstarávania,
2) príprava súťažných podkladov v spolupráci s určeným pracovníkom,
3) menežovanie celého procesu verejného obstarávania – úplne riadenie od zadania po
vyhodnotenie výsledkov,
4) odovzdanie kompletného spisu z verejného obstarávania,
5) uchádzačom môže byť fyzická alebo právnická osoba odborne spôsobilá pre zabezpečenie
verejného obstarávania,
6) uchádzač - právnická osoba v ponuke záväzne určí konkrétnu odborne spôsobilú osobu na
zabezpečenie predmetu obstarávania,
7) uchádzač - fyzická osoba preukáže odbornú spôsobilosť kópiou svojho preukazu odbornej
spôsobilosti na verejné obstarávanie,
8) právnická osoba preukáže odbornú spôsobilosť kópiou preukazu odborne spôsobilej
osoby a výpisom z obchodného registra,
9) každý uchádzač môže uviesť iba jednu odborne spôsobilú osobu,
10) odborne spôsobilá osoba musí preukázať, že už zabezpečila obstaranie zákazky
obdobného typu a to čestným vyhlásením, v ktorom bude uvedený menovitý zoznam
obstarávaných
11) vecný a časový harmonogram obstarávania,
12) OSO Úradu pre verejné obstarávanie bezodkladne po uzavretí zmluvy, koncesnej zmluvy
alebo rámcovej dohody, po ukončení súťaže návrhov a po zrušení postupu zadávania
zákazky a súťaže návrhov pošle spôsobom podľa § 23 ods. 1 :
a) kópiu zápisnice o posúdení splnenia podmienok účasti vo verejnom obstarávaní,
b) kópie ponúk všetkých uchádzačov doručené v lehote na predkladanie ponúk,
c) kópiu zápisnice z otvárania ponúk,
d) kópiu zápisnice o vyhodnotení ponúk,
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e) kópiu zápisnice o zasadnutí poroty,
f) kópiu správy podľa § 21 ods. 2.
13) ponuka bude stanovená ako pevná cena, ktorá bude súčasťou príslušnej objednávky.
Kritérium : cena
Z verejného obstarávania bude vylúčený uchádzač, ak nesplnil podmienky účasti,
predložil neplatné doklady, nepredložil požadované doklady alebo informácie.
2) Ponuka musí obsahovať :
- konečná cena za poskytnutú službu na celý predmet obstarávania s DPH
- cena za poskytnutú službu bez DPH
V prípade ak uchádzač nie je platcom DPH o tomto upovedomí v svojej ponuke.
Lehota na predkladanie ponúk
Predpokladaný termín oznámenia výsledku prieskumu
Predpokladaný termín zahájenia prác

:
:
:

30.11.2012 do 12.00 hod.
20.12.2012
07.01.2013

Ponuky sa predkladajú poštou alebo osobne na adresu : Mestský úrad Svätý Jur,
Prostredná 29, 900 21 Svätý Jur
Ponuky sa predkladajú v uzatvorenom obale s označením NEOTVÁRAŤ a
s uvedeným heslom „OSO - PRIESKUM LED“
Kontaktná osoba vo veciach prieskumu :

Ing. Roman Šišovič
02/44971321, 0907 717 754
sisovic@svatyjur.sk

Pri samotnej zákazke „Výmena žiarovkových návestidiel cestnej dopravnej
techniky za technológiu LED.“ sa bude jednať o zákazku na poskytnutie služby v hodnote
do 22.000,00 EUR bez DPH.
Ďalšie informácie od obstarávateľa je možné získať osobne v stránkových hodinách
MsÚ Svätý Jur (v pondelok od 8:00 do 12:00 a od 13:00 do 15:30 hod. a v stredu od 8:30 do
12:00 a od 13:00 do 17:00 hod.), alebo na základe vopred dohodnutého termínu, prípadne
telefonicky na tel. čísle 02/ 449 71 321, u Ing. Roman Šišovič.
Náklady spojené s vypracovaním ponuky znáša uchádzač.
Obstarávateľ si vyhradzuje upraviť rozsah predmetu prieskumu pred zahájením prác
pri dodržaní cenovej kalkulácie predloženej uchádzačom v procese prieskumu.
Obstarávateľ si vyhradzuje právo na základe predložených ponúk, v prieskume
nevybrať ani jednu z ponúk.

Ing. Alexander ACHBERGER
primátor mesta

