MESTO SVÄTÝ JUR
Mestský úrad, Prostredná ul. č. 29, 900 21 Svätý Jur
Naša značka: 12128/1466/2014
Dňa
: 10.09.2014
VEC: Doplnenie elektrického zabezpečovacieho systému.
Výzva na predloženie ponuky
Mesto Svätý Jur v zastúpení primátorom mesta Ing. Alexandrom Achbergerom
v súlade so Zákonom 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov § 9 Vás žiada o predloženie ponuky s predmetom zákazky: Doplnenie elektrického
zabezpečovacieho systému v objekte MsÚ vo Svätom Jure.
Predmetom obstarávania je:
Doplnenie elektrického zabezpečovacieho systému v objekte MsÚ vo Svätom
Jure.
Podmienky :
A/ poskytnutie služby (definovanej zákonom č. 25/2006 ako zákazka s nízkou
hodnotou), ktorej predmetom je poskytnutie služby, podľa podkladov od
objednávateľa a miestnej obhliadky.
Zabezpečenie a obstaranie všetkých vstupných a výstupných podkladov potrebných
k zabezpečeniu a realizácii predmetu obstarávania
B/ v ponuke uchádzač predloží :
1. Kópiu dokladu o preukázaní kvalifikácie uchádzača v súlade s predmetom oslovenia.
(Požadované doklady môžu byť predložené v kópii s termínom platnosti nie menšej
ako do 31.12.2014).
2. Vyhlásenie uchádzača, že súhlasí s podmienkami určenými obstarávateľom
v prieskume, podpísané uchádzačom, alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača.
3. Súpis realizovaných stavieb podobného typu za roky 2012, 2013 s prehlásením, že
stavby boli odovzdané a realizované v požadovanej kvalite s uvedením objednávateľa.
4. Uchádzač nesmie mať nevysporiadané záväzky voči mestu Svätý Jur o čom predloží
čestné vyhlásenie.
5. Čestné prehlásenie uchádzača, že súhlasí s podmienkami prieskumu a zaväzuje sa
odovzdať predmet zákazky v lehote najneskôr do 22.8.2014.
Miesto stavby
Uplynutie lehoty na predloženie ponúk
Predpokladaný termín oznámenia výsledku
Termín odovzdania predmetu zákazky

:
:
:
:

MsÚ, Svätý Jur, Prostredná č. 29/92
do 18.09.2014 do 12.00 hod.
do 25.09.2014
do 10.10.2014

Kritérium na hodnotenie ponúk: Cena v EUR s DPH
Mesto Svätý Jur nie je platiteľom DPH
Telefón
02/44971321

Fax
02/44971320

IČO
00304832

DIČ
2020662138

Bankové spojenie
624-112/0200

Internet
www.svatyjur.sk

E-mail
msu@svatyjur.sk

Ponuka musí obsahovať :
Cena bez DPH
Výška DPH (20%)
Celková cena vrátane DPH

....................................Eur
....................................Eur
....................................Eur

V cene ponuky uchádzač zahrnie všetky náklady spojené s predmetom zákazky .
Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom.
Súčasne na túto skutočnosť (že nie je platcom DPH) v ponuke upozorní.
Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť

:

Mestský úrad Svätý Jur
Prostredná 29
900 21 Svätý Jur

alebo elektronicky

:

msu@svatyjur.sk

V ponuke bude uvedené :
- adresu uchádzača (názov alebo obchodné meno a adresa sídla alebo miesta
podnikania),
- označenie heslom „NEOTVÁRAŤ - EZS MsÚ“
C/
Mestský úrad sa nachádza v centre mesta Svätý Jur, v mestskej pamiatkovej rezervácii.
Jeho poloha je priamo viditeľná z ulice. Jedná sa o poschodový objekt.
Pre realizáciu EZS nie je spracovaný projekt. Zodpovednosť za úplnosť realizácie
predmetu zákazky je na strane dodávateľa. Uchádzač je povinný vykonať obhliadku miesta
vykonania stavebných prác. Je potrebné pred predložením ponuky zo strany
záujemcov/uchádzačov poznať reálny stav priestoru, na ktorom má byť stavba realizovaná.
Okrem ocenenia predloženého výkazu výmer - predloženej cenovej ponuky, bude predložené
samostatne aj ocenenie potrebných ostatných stavebných prac (materiál vrátane dodávky,
montáže), ktoré sú nutné k úplnému zrealizovaniu predmetu zákazky a ktoré boli zistene na
základe obhliadky. Fakturácia bude podľa skutočne zrealizovaných a odsúhlasených prác.
Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtu verejného obstarávateľa. Úhrada za
predmet zákazky sa uskutoční v eurách bezhotovostným platobným stykom na základe
predloženej faktúry s lehotou splatnosti min. 14 dní po jej prevzatí verejným obstarávateľom.
Platba bude vykonaná na základe súpisu vykonaných prác, odsúhlasených a podpísaných
verejným obstarávateľom.
Verejný obstarávateľ neposkytne preddavky ani zálohy na realizáciu predmetu
zákazky. Cenovú časť ponuky predmetu zákazky spracuje uchádzač v celom rozsahu, vrátane
dopravy a všetkých prác súvisiacich s realizáciou zákazky.
Podkladom pre spracovanie ceny predmetu zákazky je priložený výkazu výmer, ktoré
je potrebné oceneniť a priložiť k návrhu na plnenie kritérií.
Súčasťou ceny uvedenej v ponuke bude aj zabezpečenie vypracovania a dodanie
dokumentácia skutočného prevedenia stavby a zabezpečenie všetkých súvisiacich činností
a služieb potrebných pre zákazky a jej odovzdania.
V prípade, ak niektoré položky uvedené vo výkaze výmer nebudú zrealizované,
dodávateľom stavby nebudú nárokované. V prípade, že sa v priebehu realizácie rekonštrukcie
sa zistí, že pri niektorej uvedenej výmere nie je súlad so skutočnosťou, t.j. že je vyššia alebo
nižšia, zmluvná cena sa upraví o tento rozdiel len po vzájomnom odsúhlasení a vyfakturujú sa
skutočne vykonané práce. Úprava ceny sa vykoná so zachovaním jednotkových cien dotknutej
položky. Po ukončení zákazky a podpísaní Zápisnice o odovzdaní diela obidvoma zmluvnými
stranami bude zhotoviteľ povinný vystaviť a doručiť objednávateľovi do sedem dní od
podpísania Zápisnice o odovzdaní diela konečnú faktúru v dvoch rovnopisoch.

Všetky atesty, certifikáty, skúšky, revízie a osvedčenia materiálov a dodávok si
zabezpečuje na vlastné náklady zhotoviteľ a tieto je povinný objednávateľovi doručiť pri
odovzdaní zákazky. Zákazka sa považuje za ukončenú jej odovzdaním objednávateľovi.
Záručná doba na zákazku sa stanovuje minimálne 2 roky, s výnimkou zabudovaných
komponentov, ktorých výrobcovia ponúkajú kratšie lehoty.
Kontaktná osoba : Ing. Roman Šišovič, tel. č.: 0907 717 754, 02/4497 1321
Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku a náklady na vypracovanie ponuky znáša
uchádzač.
Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtu mesta Svätý Jur.
Preddavky verejný obstarávateľ neposkytuje .
Pracovný čas verejného obstarávateľa pre účely tohto verejného obstarávania, kedy je
možné doručovať písomnosti osobne, je v pracovných dňoch
pondelok, utorok, štvrtok
7:30 – 12:00
13:00 – 16:00 hod.
streda
8:00 – 12:00
13:00 – 17:30 hod.
piatok
8:00 – 12:00 hod.
Prieskum sa uskutočňuje z dôvodu zabezpečenia zariadenia MŠ v súlade
s požiadavkami na prevádzkovanie a hygienu v týchto priestoroch.
Návrh musí byť v súlade s platnou legislatívou a príslušnými predpismi.
Všetky výdavky spojené s prípravou, predložením dokladov a predložením ponuky
znáša výhradne uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku z predložených
ponúk v prípade, že predložené ponuky nebudú výhodné pre verejného obstarávateľa, alebo
budú v rozpore s finančnými možnosťami verejného obstarávateľa.
Ponuky uchádzačov musia byť vypracované v rozsahu a forme podľa požiadaviek
verejného obstarávateľa podrobne stanovených v tejto výzve.

Ing. Alexander ACHBERGER
primátor mesta

Príloha č.1: Výkaz výmer

Príloha č. 1
Výkaz výmer - ŠPECIFIKÁCIA EZS:
Zariadenie EZS:
- Opakovač signálu MG RPT1
- Skrinka AWO220
- Klávesnica MG-32LRF
- Adaptéra PA6
- PIR detektor MG-PMD1 bezdrôtový
- Kĺbový držiak pre vnútorné PIR detektory
- PCS 200 GSM komunikátor volanie 8 tel. čísiel
- Bezúdržbový akumulátor 12V 7Ah
- ostatné potrebné prvky EZS
Ostatné práce:
- naprogramovanie systému
- pridružené výkony
- uvedenie systému do prevádzky
- inžinierska činnosť
- zaškolenie obsluhy
- projektová dokumentácia EZS
- odborné prehliadky a skúšky zariadenia

- 2 ks
- 1 ks
- 3 ks
- 3 ks
- 14 ks
- 14 ks
- 1 ks
- 2 ks

- 1ks
- 1ks
- 1ks
- 1ks
- 1ks
- 1ks
- 1ks

