MESTO SVÄTÝ JUR
Mestský úrad, Prostredná ul. č. 29, 900 21 Svätý Jur
Naša zn.:10065/965/2014

Výzva
na predloženie cenovej ponuky na dodanie tovaru 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 s názvom :
PROFI PARTY STAN 8x4m.
1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Mesto Svätý Jur
IČO
00 304 832
Sídlo:
Prostredná 29, 90021, Svätý Jur
Tel.č.:
02/49202301
fax:
02/49202388
E-mail: msu@svatyjur.sk
2. Typ zmluvy:
Kúpna zmluva podľa § 409 a nasl. Obchodného zákonníka

3. Miesto dodania predmetu zákazky:
Mesto Svätý Jur, mestský úrad, Prostredná č. 29
4. Podrobný opis predmetu zákazky:
Nepremokavý, ohňovzdorný, vetru odolný profi party stan 8x4m; 32m2
Opláštenie: Plachta (min. 500gr./m2) v bielo modrej farbe z prednej strany s oknami
z priehľadnej fólie. PVC plachta bude obojstranne lakovaná, odolná voči ohňu podľa platných
noriem, prešitá a následne teplovzdušne zváraná…
Konštrukcia: Oceľové profily žiarovo zinkované o priemere minimálne 38mm a hrúbke steny
1,1 mm. Spojky rámu z pozinkovaných trubiek o priemere minimálne 42mm a hrúbke steny
1,3 mm.
Kotvenie: spôsob kotvenia zaťažením - závažia do rýchlosti vetra 80km/h. budú súčasťou
dodávky.
Ostatné: Odkvapová výška minimálne 2,1 m. Predný a zadný vchod opatrený zipsom a
s plnými odnímateľnými bočnicami bez okien z prednej a zadnej strany. Prepravné tašky na
plachty.
5. Rozsah predmetu zákazky:
Profi party stan 4x8, minimálne tri steny odnímateľné.
Stan musí spĺňať nasledovne kritéria:
ohňovzdorný - s certifikátom na požiarnu odolnosť,
nepremokavý - s certifikátom na vode odolnosť,
vetru odolný – s certifikátom do rýchlosti vetra min. 50 km/h,
farby modro bielej.
Predmet obstarávania bude osobne doručený do rúk zodpovednej osoby za verejné
obstarávanie najneskôr v lehote do 14 dní od prevzatia objednávky na MsÚ vo Svätom
Jure na základe vopred dohodnutého termínu.
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

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 uchádzač zahrnie všetky náklady spojené so zabezpečením a odovzdaním predmetu
obstarávania uvedené v tejto výzve.
8. Lehota na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky :
Lehota začatia plnenia predmetu zákazky :
20.06.2014
Lehota dokončenia predmetu zákazky :
04.07.2014 do 12.00 hod.
9. Uplynutie lehoty na predkladanie cenových ponúk do :
a) Dňa 13.06.2014 o 12.00 hod.
b) Doručenie poštou na adrese uvedenej v bode 1. tejto výzvy a osobne na tej istej
adrese, do podateľne.
c) Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku.
10. V ponuke uchádzač predloží :
 vyhlásenie uchádzača, že súhlasí s podmienkami určenými obstarávateľom
v prieskume, podpísané uchádzačom alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača,
 požiadavky na obstarávateľa,
 výpis z obchodného alebo živnostenského registra, oprávnenie poskytovať danú službu
(živnostenský list alebo aktuálny výpis z Obchodného registra) v súlade s predmetom
oslovenia – kópia,
 referencie z akcií podobného typu,
 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
verejnom obstarávaní,
 vyhlásenie uchádzača, že súhlasí so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona
č.122/2013 Z.z.,
 potvrdenie o platnosti ponuky do 31.07.2014,
 celková cena za predmet obstarávania s DPH,
 cena za predmet obstarávania bez DPH,
 v prípade, že uchádzač nie je platcom DPH na túto skutočnosť upozorní.
11. Podmienky financovania predmetu zákazky:
Predmet zákazky sa bude financovať formou bezhotovostného platobného styku v lehote
splatnosti faktúry 14 dní od jej doručenia a odsúhlasenia objednávateľom. Obstarávateľ
neposkytuje preddavok.
12. Kritériá na hodnotenie cenových ponúk:
a) Kritéria :
Najnižšia cena za celý predmet zákazky
b) Spôsob hodnotenia kritérií :
Poradový
Osoba zodpovedná za verejné obstarávanie :
Ing. Roman Šišovič, tel. č.: +421 907 717 753
Podpis osoby zodpovednej za verejné obstarávanie

Vo Svätom Jure, dňa 09.06.2014

