MESTO SVÄTÝ JUR
Mestský úrad, Prostredná ul. č. 29, 900 21 Svätý Jur
Naša zn.:13376/1658/2014

Výzva
na predloženie cenovej ponuky na dodanie služby 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 :
Zabezpečovanie zimnej údržby v meste Svätý Jur.
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:
Zmluva o dielo podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka.

3. Miesto predmetu zákazky:
Mestské komunikácie a priestranstvá v meste Svätý Jur.
4. Podrobný opis predmetu zákazky:
Vykonávanie zimnej údržby vlastným strojovým vybavením s obsluhou na výkon
dohodnutých služieb a skladom na posypový materiál.
5. Rozsah predmetu zákazky:
Mestské komunikácie a priestranstvá v meste Svätý Jur.
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 dodania predmetu zákazky : od 15.11.2014 do 15.03.2015.
9. Uplynutie lehoty na predkladanie cenových ponúk do :
a) Dňa 03.11.2014 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.
Telefón
02/44971321
02/44970435

Fax
02/44971320

IČO
00304832

DIČ
2020662138

Bankové spojenie
624112/0200

Internet
www.svatyjur.sk

E-mail
msu@svatyjur.sk

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 30.03.2015,
 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.: +421 907 717 754
Podpis osoby zodpovednej za verejné obstarávanie

Vo Svätom Jure, dňa 22.10.2014

Príloha číslo 1.

Špecifikácia, miesto plnenia zmluvy
Špecifikácia predmetu zmluvy :
Zimná údržba vo Svätom Jure je zabezpečená od 15.11.2014 do 15.03.2015.

Nástup na zimnú údržbu je:
v pracovných dňoch ............
v sobotu ...............................
v nedeľu a vo sviatok ..........

o 4.00 hodine,
o 5.00 hodine,
o 6.00 hodine

V prípade nepriaznivých poveternostných podmienok objednávateľ určí termín
nástupu a ukončenia zimnej služby mimo dohodnutých termínov.
Nástup na zimnú údržbu oznamuje kontaktná osoba mesta Svätý Jur, kontaktnej osobe
dodávateľa zimnej údržby.
Nástup na zimnú údržbu do 30 minút po oznámení.
Doba zabezpečenia je podľa aktuálnej potreby. Mechanizmy s obsluhou na zimnú
údržbu, ako aj posypový materiál, poskytuje dodávateľ podľa uzatvorenej dohody.
Dodávateľ bude fakturovať skutočné výkony v zimnej údržbe komunikácii objednané
odberateľom :
za 1 hodinu práce:
 Vozidlo s radlicou opatrenou gumou a sypačom
........ €
 UNC 060 s radlicou opatrenou gumou
........ €
 Pracovník pri údržbe chodníkov a pomocných prácach
........ €
za posypový materiál:
 1000 kg lomového kameňa Ø 4-8 mm
........ €
 1000 kg lomového kameňa Ø 4-8 mm + 100 kg soli
........ €
 1000 kg soli
........ €
Ceny budú uvádzané vrátane príslušnej dane z pridanej hodnoty.
Fakturácia za práce mechanizmov bude vykonaná k poslednému dňu v mesiaci. Lehota
splatnosti faktúr je 14 dni.
Fakturácia za pohotovostné služby bude vykonaná k poslednému dňu v mesiaci
nasledovne:
 pracovný deň
.......... €
 sobota a nedeľa
.......... €
 sviatok
.......... €

Príloha číslo 2.

Plán komunikácii s rozdelením podľa dôležitostí :
I. ETAPA
-

Bratislavská ulica - 545 bm
Časť Dr. Kautza (zámková dlažba) - 100 bm
Prostredná ulica (zámková dlažba) - 670 bm
Horné predmestie - 360 bm
Podhradie - 590 bm
Hradištná - 250 bm
Časť Družstevnej - 190 bm
Časť Gaštanovej - 140 bm
Felcánova - 300 bm
Sasinkova - 150 bm
Hergottova - 220 bm
SNP - 415 bm
Kollárova - 508 bm
Staničná - 265 bm
Kúpelné - 770 bm
Žabky - 700 bm

III. ETAPA
IV. ETAPA
-

Družstevná (12 RD) - 190 bm
Časť Letohradskej - 150 bm
Hanzlíčková - 180 bm
Bernolákova - 345 bm
P. O. Hviezdoslava - 480 bm
F. Kráľa - 110 bm
M. Kukučina - 185 bm
Časť Dr. Kautza (zámková dlažba) - 100 bm
Pezinská - 845 bm
Štúrova - 320 bm
Nová Pezinská - 300 bm
Časť Zuby - 80 bm (nedá sa otáčať 470 bm)
Cibická cesta -140 bm (80 bm)
Hájniky - 200 bm (nedá sa otáčať)

II. ETAPA

Partizánska - 450 bm
Mierová - 570 bm
A. Dubčeka - 365 bm
Dukelská - 390 bm
Športová - 170 bm
Kozmonautov - 320 bm
1. mája - 285 bm
Časť Pri štadióne - 240 bm
Šúrska - 320 bm
Pri peci - 190 bm
Mariánska cesta - 175 bm
Bratislavské záhumenice - 110 bm
Mikovíniho - 130 bm
Pri Hornej skalke - 140 bm
Pezinská záhumenice
Na Pažiti - po Ovocný sad
Pri štadióne – medzi bytovkami

