MESTO SVÄTÝ JUR
Mestský úrad, Prostredná ul. č. 29, 900 21 Svätý Jur
Č.j.:15513/2205/2013/Šiš

Výzva
na predloženie cenovej ponuky na dodanie služby „Prevádzka cestnej svetelnej
signalizácie v meste Svätý Jur.“ v rámci prieskumu trhu podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006
Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov pri zadávaní zákazky, ktorá nie je nadlimitná ani podlimitná a ktorá nespĺňa
podmienky podľa § 4 ods. 2 alebo ods. 3 citovaného zákona
1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Mesto Svätý Jur
IČO
00 304 832
Sídlo:
Prostredná 29, 90021, Svätý Jur
Tel.č:
02/44971321
E-mail: msu@svatyjur.sk
2. Typ zmluvy :
- Zmluva na služby podľa § 269 Obchodného zákonníka.
3. Miesto dodania predmetu zákazky:
- Mesto Svätý Jur.
4. Podrobný opis predmetu zákazky:
- Prevádzka cestnej dopravnej signalizácie.
5. Rozsah predmetu zákazky:
- Prevádzka cestnej dopravnej signalizácie :
5 križovatiek s dynamickým riadením CDS,
 JUR-01 Krajinská – Sasinkova
 JUR-02 Krajinská – Bratislavská – Kollárová
 JUR-03 Logistický park – Žabky
 JUR-04 Krajinská – Jurský obytný park
 JUR-05 Krajinská – Prostredná – SNP
2 výstražné blikače dvojité,
2 radarové zariadenia TEMPODIS.
1. Bežná údržba:
 pravidelná denná kontrola zariadení CDS s operatívnym odstránením závad
a porúch,
 kontrola svetelných zdrojov v návestidlách CDS (svetelné zdroje podľa
predpisu výrobcu) s bezodkladnou výmenou vadných,
 cyklická výmena svetelných zdrojov 2x ročne,
 pravidelná údržba 2 ks radarových zariadení,
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 vykonávať 1x za 6 mesiacov (pred letom a zimou) očistenie návestidiel,
konzervácia a kontrola tesnosti všetkých prvkov CDS,
 po nahlásení poruchy správcom začať práce na jej odstránení bezodkladne.
2. Odborné výkony:
 pravidelné inšpekcie radičov CDS podľa predpisu výrobcov,
 vykonávať mesačné pravidelné technické prehliadky (PTP) zariadení CDS
v zmysle predpisov.
Výkony uvedené v bodoch 1. a 2. bude zhotoviteľ vykonávať v rámci mesačných paušálov.
Nasledovné výkony je zhotoviteľ povinný vykonať na základe objednávok obstarávateľa:
3. Opravy havárií stožiarov, radičov, káblových rozvodov CDS vrátane rozpojovacích
skríň, dopytových tlačítok a indukčných slučiek detektorov.

Lehoty odstránenia porúch a havárií:
Porucha elektroniky, havária návestidla, dopytového tlačidla
Havária stožiara a porucha káblových rozvodov
- v pracovné dni
- v dni pracovného pokoja
Porucha koordinačných káblov CDS
Havária radiča
podľa rozsahu -

do 8 hodín
do 48 hodín
do 72 hodín
do 10 dní
dohoda

Poznámka:
Na križovatku JUR-04 sa nevzťahuje pravidelná denná kontrola svetelných zdrojov
(a ich prípadná bezodkladná výmena) a ani cyklická výmena, nakoľko je použitá
LED technológia.
6. Možnosť predloženia ponuky na celý predmet zákazky, resp. jeho časť:
Uchádzač musí predložiť ponuku na celý predmet obstarávania.
7. Spôsob tvorby ceny.
V cene diela zhotoviteľ zahrnie všetky náklady spojené s vyhotovením diela podľa tejto
zmluvy, vrátane nákladov na obstaranie, vybudovanie, prevádzku, údržbu, používanie
telefónu a primeraný zisk.
8. Lehota na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky :
Lehota dodania predmetu zákazky od 1.1.2014 do 31.12.2014.
9. Uplynutie lehoty na predkladanie cenových ponúk do:
a) Dňa 27.12.2013 o 12.00 hod.
b) Doručenie poštou na adrese uvedenej v bode 1. tejto výzvy a osobne na tej istej
adrese, do podateľne.
c) Označenie heslom „CSS Svätý Jur“.
d) Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku.
10. V ponuke uchádzač predloží
a) Ocenenú práce a služby v špecifikácii (príloha č. 1),
b) Oprávnenie na predmet obstarávania.
c) požiadavky na obstarávateľa.
d) celková cena za poskytnutú službu s DPH.
e) cena za poskytnutú službu bez DPH.
f) 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.

11. Podmienky financovania predmetu zákazky:
Predmet zákazky sa bude financovať formou bezhotovostného platobného styku v lehote
splatnosti 14 dní od jej doručenia objednávateľovi. Obstarávateľ neposkytuje preddavok.
12. Kritériá na hodnotenie cenových ponúk:
a) Kritéria
1. Najnižšia cena
b) Spôsob hodnotenia kritérií,
1. Systém poradový.
Osoba zodpovedná za verejné obstarávanie:
Ing. Roman Šišovič
Podpis osoby zodpovednej za verejné obstarávanie

V Svätom Jure, 18.12.2013

