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 „Dekontaminácia okolia
Zdravotného strediska 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 :
- Na základe potvrdenej objednávky a následnej fakturácie za službu.
3. Miesto dodania predmetu zákazky:
- Mesto Svätý Jur.
4. Podrobný opis predmetu zákazky:
- Dekontaminácia okolia Zdravotného strediska.
5. Rozsah predmetu zákazky:
Dekontaminácia okolia Zdravotného strediska:
Pozbieranie a povysávanie azbestocementových úlomkov z rastlin a pody do 180 m2,
Odstránenie cca 5 cm vrstvy pôdy v danej lokalite s jej odvozom na skládku
nebezpečného odpadu do 180 m2,
Povysávanie zaschnutých častí azbestových vlákien na streche, stenách, oknách a iných
častiach budovy vysávačmi triedy H do 350 m2. V uvedenej výmere je zahrnutá aj časť
priľahlej budovy na pozemku 434/14, podľa vyznačenia v Situácii.
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. Obhliadka objektu je možná po telefonickom dohovore.
8. Lehota na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky :
Lehota dodania predmetu zákazky najneskôr 10 dní po obdŕžaní všetkých potrebných
povolení.
Telefón
02/44971321

Fax
02/44971320

IČO
00304832

DIČ
2020662138

Bankové spojenie
624112 / 0200

Internet
www.svatyjur.sk

E-mail
msu@svatyjur.sk

9. Uplynutie lehoty na predkladanie cenových ponúk do:
a) Dňa 30.01.2013 o 12.00 hod.
b) Doručenie poštou na adrese uvedenej v bode 1. tejto výzvy a osobne na tej istej
adrese, do podateľne, alebo mailom na msu@svatyjur.sk
c) Označenie heslom „Dekontaminácia ZS“.
d) Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku.
10. V ponuke uchádzač predloží
- pred začatím činnosti podať návrh na RÚVZ Bratislava na vydanie rozhodnutia na
manipuláciu s chemickými karcinogénmi, odstraňovanie azbestu a nakladanie
s nebezpečnými odpadmi podľa § 13 ods. 4 písm. j), k, l)) zák. č. 355/2007 Z.z..
- povolenie na nakladanie s nebezpečnými odpadmi vydané príslušným orgánom
Okresným úradom odbor starostlivosti o ŽP,
- odvoz a zneškodnenie na skládke nebezpečného odpadu,
- platnosť cenovej ponuky,
- v cene diela zhotoviteľ zahrnie všetky náklady spojené s predmetom obstarávania.
a) Ocenenú služby,
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 a ktoré uchádzač zistí
a vyšpecifikuje na základe miestnej obhliadky prípadne iným spôsobom a toto
ocenenie bude samostatnou prílohou ponuky,
- plánovaný harmonogram postupu prác,
Uvedené práce odporúčame realizovať mimo prevádzkových časov Zdravotného strediska.
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.
Uchádzač je povinný najneskôr 3 dni po ukončení predmetu obstarávania predložiť
obstarávateľovi správu o postupe prác s dokladmi preukazujúcimi likvidáciu a uloženie
nebezpečného odpadu.
12. Kritériá na hodnotenie cenových ponúk:
a) Kritéria
1. Najnižšia cena
b) Spôsob hodnotenia kritérií,
1. Systém poradový.
13. Vybraný uchádzač je povinný pred začatím prác oboznámiť obstarávateľa a nájomcov
objektu Zdravotného strediska o začatí prác a spôsobe prijatia opatrení zo strany nájomcov
objektu počas vykonávania prác na predmete Výzvy.
Osoba zodpovedná za verejné obstarávanie:
Ing. Roman Šišovič, t.č. 0907 717 754
Podpis osoby zodpovednej za verejné obstarávanie

V Svätom Jure, 27.01.2014

Prílohy:

Situácia s vyznačením polohy predmetu obstarávania.

Pôvodná krytina.

Očistená krytina.

Miesto kontaminácie - záhrada vedľa
budovy Zdravotného strediska.

