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

Váš list číslo
Náš list číslo: 1848/1848/2013

Vybavuje: Správne odd./Ing. R. Šišovič

Dňa: 30.10.2013

VEC: Prieskum na zabezpečovanie zimnej údržby v meste Svätý Jur.
Mesto Svätý Jur , Prostredná 29, 90021 Svätý Jur, ako verejný obstarávateľ, zastúpené
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, oznamuje zadávanie zákazky vyššej ako 1.000 eur s limitom plnenia do 20.000 eur.
Predpokladaný termín uzatvorenia zmluvy je:
Predmetom obstarávania je: Zabezpečovanie zimnej údržby v meste Svätý Jur.
Požiadavky na prevádzku :
 vykonávať zimnú údržbu vlastným strojovým vybavením s obsluhou na výkon
dohodnutých služieb.
Podmienky :
A. poskytnutie služby (definovanej zákonom č. 25/2006 ako zákazka s nízkou hodnotou),
ktorej predmetom je poskytnutie služby, zabezpečovanie zimnej údržby.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

B. v ponuke uchádzač predloží :
Ocenenú práce a služby v špecifikácii (príloha č. 1),
oprávnenie na predmet obstarávania,
požiadavky na obstarávateľa,
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.
Miesto stavby

:

Termín predloženia ponuky

:

Mestské komunikácie
a priestranstvá v meste Svätý Jur.
do 06. 11. 2013 do 12.00 hod.

C. Predmetné územie je v meste Svätý Jur.
Predpokladaný termín oznámenia výsledku prieskumu 11.11 2013.
Predpokladaný termín uzatvorenia zmluvy je 13.11.2013
Obstarávateľ predpokladá termín ukončenia prác 15.03.2014.
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

Uplynutie lehoty na predloženie ponúk
Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť

:
:

do 06.11.2013 do 12.00 hod
MESTO SVÄTÝ JUR
Mestský úrad Svätý Jur
Prostredná 29
900 21 Svätý Jur

Ponuka musí obsahovať nasledovné údaje :
- adresu uchádzača (názov alebo obchodné meno a adresa sídla alebo miesta
podnikania),
- označenie heslom „ZÚ Svätý Jur“
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
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. 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 sa uskutočňuje z dôvodu nutnosti zabezpečenia zimnej údržby miestnych
komunikácii a chodníkov.
Náklady spojené s vypracovaním ponuky znáša uchádzač.
Obstarávateľ si vyhradzuje právo na základe predložených ponúk, v prieskume nevybrať
ani jednu z ponúk.
Proti rozhodnutiu verejného obstarávateľa pri postupe zadávania tejto zákazky (§ 9 ods. 9
zákona o verejnom obstarávaní v platnom znení) nie je možné podať námietky.

S pozdravom

Ing. Alexander ACHBERGER, v.r.
primátor mesta

Príloha číslo 1.

Špecifikácia, miesto plnenia zmluvy
Špecifikácia predmetu zmluvy :
Zimná údržba vo Svätom Jure je zabezpečená od 15.11.2013 do 15.3.2014.

Nástup na zimnú údržbu je:
v pracovných dňoch ............
v sobotu ...............................
v nedeľu a vo sviatok ..........

o 4.00 hodine,
o 5.00 hodine,
o 6.00 hodine

V prípade nepriaznivých poveternostných podmienok objednávateľ určí termín
nástupu a ukončenia zimnej služby mimo dohodnutých termínov.
Nástup na zimnú údržbu oznamuje kontaktná osoba mesta Svätý Jur, kontaktnej osobe
dodávateľa zimnej údržby.
Nástup na zimnú údržbu do 30 minút po oznámení.
Doba zabezpečenia je podľa aktuálnej potreby. Mechanizmy s obsluhou na zimnú
údržbu, ako aj posypový materiál, poskytuje podľa uzatvorenej dohody.
Dodávateľ bude fakturovať skutočné výkony v zimnej údržbe komunikácii objednané
odberateľom :
za 1 hodinu práce:
 Vozidlo s radlicou opatrenou gumou a sypačom
........ €
 UNC 060 s radlicou opatrenou gumou
........ €
 Pracovník pri údržbe a pomocných prácach
........ €
za posypový materiál:
 1000 kg lomového kameňa Ø 4-8 mm
........ €
 1000 kg lomového kameňa Ø 4-8 mm + 100 kg soli
........ €
 1000 kg soli
........ €
Ceny budú uvádzané vrátane príslušnej dane z pridanej hodnoty.
Fakturácia za práce mechanizmov bude vykonaná k poslednému dňu v mesiaci. Lehota
splatnosti faktúr: 14 dni.
Fakturácia za pohotovostné služby bude vykonaná k poslednému dňu v mesiaci
nasledovne:
 pracovný deň
.......... €
 sobota a nedeľa
.......... €
 sviatok
.......... €

Príloha číslo 2.

Plán komunikácii s rozdelením podľa dôležitostí :
I. ETAPA
-

Bratislavská ulica - 545 bm
Časť Dr. Kautza (zámková dlažba) - 100 bm
Prostredná ulica (zámková dlažba) - 670 bm
Horné predmestie - 360 bm
Podhradie - 590 bm
Hradištná - 250 bm
Časť Družstevnej - 190 bm
Časť Gaštanovej - 140 bm
Felcánova - 300 bm
Sasinkova - 150 bm
Hergottova - 220 bm
SNP - 415 bm
Kollárova - 508 bm
Staničná - 265 bm
Kúpelné - 770 bm
Žabky - 700 bm

III. ETAPA
IV. ETAPA
-

Družstevná (12 RD) - 190 bm
Časť Letohradskej - 150 bm
Hanzlíčková - 180 bm
Bernolákova - 345 bm
P. O. Hviezdoslava - 480 bm
F. Kráľa - 110 bm
M. Kukučina - 185 bm
Časť Dr. Kautza (zámková dlažba) - 100 bm
Pezinská - 845 bm
Štúrova - 320 bm
Nová Pezinská - 300 bm
Časť Zuby - 80 bm (nedá sa otáčať 470 bm)
Cibická cesta -140 bm (80 bm)
Hájniky - 200 bm (nedá sa otáčať)

II. ETAPA

Partizánska - 450 bm
Mierová - 570 bm
A. Dubčeka - 365 bm
Dukelská - 390 bm
Športová - 170 bm
Kozmonautov - 320 bm
1. mája - 285 bm
Časť Pri štadióne - 240 bm
Šúrska - 320 bm
Pri peci - 190 bm
Mariánska cesta - 175 bm
Bratislavské záhumenice - 110 bm
Mikovíniho - 130 bm
Pri Hornej skalke - 140 bm
Pezinská záhumenice
Na Pažiti - po Ovocný sad

