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

Vaša značka:
Naša značka: 7452/928/2013

Vybavuje: Ing. R. Šišovič, správne odd.

Dňa: 15.05.2013

VEC: Úprav merania elektrickej energie objektu MsÚ - prieskum trhu.
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:
A/
1/ Poskytnutie stavebných prác (definovanej zákonom č.25/2006 ako zákazka s nízkou
hodnotou) pri akceptovaní platných predpisov pre objekty daného typu v rozsahu uvedenom
vo výkaze, výmere, ktorí je prílohou tohto prieskumu.
2/ Poskytnutie tých stavebných prác, ktoré nie sú Výkaze výmer a ktoré uchádzač zistí a
vyšpecifikuje na základe miestnej obhliadky prípadne iným spôsobom ocení zvlášť.
3/ Mestský úrad sa nachádza v centre mesta Svätý Jur, v mestskej pamiatkovej rezervácii.
Objekt spadá Jeho poloha je priamo viditeľná z ulice. Jedná sa o sčasti podpivničený objekt
s vyvýšeným prízemím a podkrovím. Jestvujúce prekládka merania EE sa realizuje z dôvodu
plánovanej nadstavby MsÚ, tak aby bola v súlade so súčasnými požiadavkami a v súlade
s platnými predpismi a normami.
Kontaktná osoba:
telefón:
mail:

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

Miesto stavby
:
Termín predloženia ponuky :
Termín ukončenia prác
:

Svätý Jur, Prostredná č. 29/92.
do 28.05.2013 do 12.00 hod
30.06.2013

B/ Ponuka musí obsahovať :
- celková cena za poskytnutú službu s DPH,
- celková cena za poskytnutú službu bez DPH,
- termín realizácie – dĺžka trvania stavebných prác,
- kópiu dokladu o oprávnení podnikať (OR, ŽR) – vykonávať stavebné práce,
- oprávnenie technika s odbornou spôsobilosťou za realizáciu stavebných prác – priložiť
kópiu oprávnenia s originálom pečiatky,
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zoznam zrealizovaných zákaziek – NN elektrikárskych prác s uvedením objemu prác,
objednávateľa a kontaktom na objednávateľa,
platnosť cenovej ponuky,
termín dodávky a realizácie vrátane konečných úprav,
požiadavky na obstarávateľa,
záruka minimálne 3 roky - uchádzač uvedie v ponuke svoju ponuku vo veci záruky,
v cene diela zhotoviteľ zahrnie všetky náklady spojené s vyhotovením diela.
vyhlásenie uchádzača, že súhlasí s podmienkami určenými obstarávateľom
v prieskume, podpísané uchádzačom, alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača
čestné vyhlásenie , že uchádzač nemá evidované nevysporiadané finančné a iné záväzky
voči Mestu Svätý Jur
Vyhlásenie uchádzača, že súhlasí so zverejnením svojej ponuky v súlade so zákonom
o verejnom obstarávaní.

Predpokladaný termín oznámenia výsledku prieskumu : 31.05.2013.
Verejný obstarávateľ predpokladá termín ukončenia predmetu obstarávania : 30.06.2013.
Verejný obstarávateľ neposkytuje finančnú zálohu.
Uchádzač nesmie mať evidované nevysporiadané finančné a iné záväzky voči Mestu Svätý Jur
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zadržať 10% z ceny diela bez DPH do termínu,
odstránenia vád a nedorobkov zistených pri odovzdávaní diela, o odstránení vád a nedorobkov
bude spísaný záznam.
Uplynutie lehoty na predloženie ponúk

: 28.05.2013 do 12.00 hod

Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť:

Mesto Svätý Jur
Mestský úrad Svätý Jur
Prostredná 29
900 21 Svätý Jur

Predloženie ponuky :
Ponuku je možné predložiť do termínu 28.05.2013 do 12.00 hod. nižšie uvedeným spôsobom:
a) Uchádzač vloží ponuku do samostatného obalu, ktorý musí obsahovať nasledovné údaje :
- adresu uchádzača (názov alebo obchodné meno a adresa sídla alebo miesta
podnikania),
- označenie heslom Neotvárať „Meranie EE“
Obhliadka objektu je nutná.
V ponuke musia byť zahrnuté všetky náklady spojené so zabezpečením a vyhotovením
predmetu obstarávania Obstarávateľ nezabezpečí strojné ani iné vybavenie pre záujemcu
o účasť v prieskume, ktoré bude potrebné k vyhotoveniu a zabezpečeniu predmetu
obstarávania.
UPOZORNENIE: Pri úprave nie je nutné meniť meranie na polopriame, ale je nutné
osadiť takú skriňu do ktorej je možné v budúcnosti osadiť polopriame meranie.
Ďalšie informácie od obstarávateľ je možné získať v úradných hodinách od 9.00 hod
do 14.00 hod., alebo na základe vopred dohodnutého termínu.
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 12.00 hod a od 13.00 hod. do 16:00 hod.
streda
od 8:00 hod. do 12.00 hod a od 13.00 hod. do 17:30 hod.
piatok
od 8:00 hod. do 12:00 hod.
Prieskum sa uskutočňuje z dôvodu nutnosti zabezpečenia prekládku merania EE pred
samotnou realizáciou nadstavby MsÚ, v súlade s platnou legislatívou a príslušnými predpismi.

Všetky výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez
akéhokoľvek finančného alebo iného nároku voči verejnému obstarávateľovi a to aj v prípade,
že verejný obstarávateľ neprijme ani jednu z predložených ponúk alebo zruší tento postup
zadávania zákazky.
Obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených ponúk, ak
nevyhovujú požiadavkám a najmä finančným predpokladom verejného obstarávateľa alebo sú
neregulárne, alebo inak neprijateľné.

S pozdravom

Ing. Alexander ACHBERGER
primátor mesta

