MESTO SVÄTÝ JUR
Mestský úrad, Prostredná ul. č. 29, 900 21 Svätý Jur
Č.j.: 10059/963/2014/Šiš

Výzva
na predloženie cenovej ponuky na podlimitnú zákazku zadávanú postupom podľa § 9 ods. 9
zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov (ďalej len ZVO) na stavebné práce s názvom:
„Stavebné práce - vykonávanie údržby v oblasti zámočníckych prác.“
Zákazka spĺňa podmienky podľa § 4 ods. 3 písm. a) ZVO.
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 objednávky a následnej fakturácie za stavebné práce. Objednávka
bude predložená úspešnému uchádzačovi po doručení informácie o výsledku
vyhodnotenia ponúk na každú prácu samostatne.
3. Miesto dodania predmetu zákazky:
- Mesto Svätý Jur - Objekty vo vlastníctve mesta Svätý Jur.
4. Podrobný opis predmetu zákazky:
Vykonávanie údržby v oblasti zámočníckych prác.
Predpokladaná hodnota: 15.000,- € bez DPH.
5. Rozsah predmetu zákazky:
Vykonávanie údržby v oblasti zámočníckych prác
Oprava zábradlí pri cestách,
výroba mreží,
drobné zámočnícke práce podľa potreby.
6. Možnosť predloženia ponuky na celý predmet zákazky, resp. jeho časť:
Uchádzač musí predložiť ponuku na celý predmet zákazky.
7. Spôsob tvorby ceny.
V cene diela zhotoviteľ zahrnie všetky náklady spojené s vyhotovením diela podľa tejto
zmluvy, vrátane nákladov na obstaranie, vybudovanie, zariadenie staveniska, prevádzku,
údržbu, používanie telefónu a primeraný zisk. Obhliadka objektov nie je potrebná.
8. Lehota na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky :
Lehota dodania predmetu zákazky podľa potreby od 15.6.2014 do 31.12.2014.
Telefón
02/44971321

Fax
02/49202388

IČO
00304832

DIČ
2020662138

Bankové spojenie
SK34 0200 0000
0000 0062 4112

Internet
www.svatyjur.sk

E-mail
msu@svatyjur.sk

9. Uplynutie lehoty na predkladanie cenových ponúk do:
a) Dňa 06.06.2014 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 „NEOTVÁRAŤ - Zámočnícke práce“.
d) Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku.
10. V ponuke uchádzač predloží
Platnosť cenovej ponuky minimálne do 31.12.2014,
v cene diela uchádzač zahrnie všetky náklady spojené s predmetom obstarávania:
a) Ocenenie predmetu zákazky (príloha č.1),
b) doklad o oprávnení uskutočňovať predmet zákazky
c) požiadavky na verejného obstarávateľa,
d) celková cena za predmet zákazky s DPH,
e) cena za predmet zákazky bez DPH,
f) cena za uskutočnenie 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,
záruku na predmet obstarávania,
plánovaný harmonogram postupu prác.
11. Podmienky k predmetu zákazky:
Predmet zákazky sa bude financovať formou bezhotovostného platobného styku v lehote
splatnosti 14 dní od doručenia faktúry objednávateľovi. Verejný obstarávateľ neposkytuje
preddavok. Uchádzač je povinný najneskôr 3 dni po ukončení prác na predmete zákazky
predložiť verejnému obstarávateľovi správu o postupe prác s dokladmi preukazujúcimi
likvidáciu a uloženie odpadu.
12. Kritériá na hodnotenie cenových ponúk:
a) Kritéria
1. Najnižšia cena za celý predmet zákazky.
b) Spôsob hodnotenia kritérií,
1. Systém poradový. Úspešným uchádzačom sa stane uchádzač s najnižšou cenou
za celý predmet zákazky a teda poradovým číslom 1. Poradie uchádzačov bude
stanovené vzostupne od najnižšej ceny za predmet zákazky po najvyššiu.
13. Vybraný uchádzač je povinný pred začatím prác oboznámiť obstarávateľa o začatí prác na
predmete zákazky.
14. Prieskum trhu sa uskutočňuje z dôvodu potrieb mesta Svätý Jur.
15. Náklady spojené s vypracovaním ponuky znáša uchádzač na vlastné náklady.
16. Obstarávateľ si vyhradzuje právo na základe predložených ponúk v prieskume nevybrať
ani jednu z ponúk a zrušiť súťaž.
Osoba zodpovedná za verejné obstarávanie: Ing. Roman Šišovič, t.č. 0907 717 754
Podpis osoby zodpovednej za verejné obstarávanie

V Svätom Jure, 28.05.2014

Príloha č. 1
1. Hodinová sadzba práce.
2. Cena materiálu (za bm):
a. Uzavretý oceľový profil (jäkl) rozmerov 30 x 30 x 2
b. Uzavretý oceľový profil (jäkl) rozmerov 100 x 60 x 3
c. Trubka čierna zváraná priemer 5/4“ (42,4 x 2,9)
d. L – profil rozmerov 50 x 30 x 4
e. Guľatina ϕ 12 mm.
3. Cena za montáž.
4. Cena za povrchovú úpravu vrátane základného a vrchného náteru (väčšinou bielo
červený).

