MESTO SVÄTÝ JUR
Mestský úrad, Prostredná ul. č. 29, 900 21 Svätý Jur
Č.j.:14217/1837/2014/Šiš

Výzva
na predloženie cenovej ponuky na dodanie služby „Zabezpečenie a realizácie činnosti
ochrany pred požiarmi, bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, civilnej ochrany
a krízového riadenia pre mesto 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 :
- Zmluva na služby podľa § 269 Obchodného zákonníka.
3. Miesto dodania predmetu zákazky:
a) Mestský úrad, Prostredná ulica č. 29, Svätý Jur,
b) Požiarna zbrojnica, Horné predmestie č. l, Svätý Jur,
c) Zdravotné stredisko, Hergottova ulica č. 2, Svätý Jur,
d) Vinohradnícky dom, Dr. Kautza č. 11, Svätý Jur,
e) Materská škola, Bratislavská ulica č. 52, Svätý Jur,
f) Materská škola, Felcánova ulica č. 7, Svätý Jur,
g) Materská škola, Pezinská ulica č. 1, Svätý Jur,
h) Materská škola, Veltlínska ulica č. 2, Svätý Jur,
i) Výdajňa stravy pri MŠ, Bratislavská ulica č. 52, Svätý Jur,
j) Výdajňa stravy pri MŠ, Felcánova ulica č. 7, Svätý Jur,
k) Výdajňa stravy pri MŠ, Pezinská ulica č. 460, Svätý Jur,
l) Výdajňa stravy pri MŠ, Veltlínska ulica č. 2, Svätý Jur,
m) Školská jedáleň, Kollárova ulica č. 4, Svätý Jur,
n) Spolková miestnosť, Dr. Kautza č. 9, Svätý Jur.
4. Podrobný opis predmetu zákazky:
- Zabezpečenie a realizácie činnosti požiarnej ochrany, bezpečnosti a ochrane
zdravia pri práci a civilnej ochrany pre mesto Svätý Jur.
5. Rozsah predmetu zákazky:
Požiadavky na zabezpečenie a realizácie činnosti :
1. Obsah a rozsah plnenia OPP
Zabezpečiť plnenie všetkých povinností, ktoré pre odberateľa vyplývajú z platných
predpisov o OPP.
Telefón
02/44971321

Fax
02/44971320

IČO
00304832

DIČ
2020662138

Bankové spojenie
624112 / 0200

Internet
www.svatyjur.sk

E-mail
msu@svatyjur.sk

2. Obsah a rozsah plnenia BOZP
Zabezpečiť plnenie všetkých povinností, ktoré pre odberateľa vyplývajú z platných
predpisov o BOZP.
3. Obsah a rozsah plnenia v oblasti CO
Dodávateľ zabezpečí pre odberateľa plnenie všetkých povinností, ktoré pre odberateľa
vyplývajú z platných predpisov o civilnej ochrane a krízového riadenia.
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.
8. Lehota na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky :
Lehota dodania predmetu zákazky od 1.1.2015 do 31.12.2015.
9. Uplynutie lehoty na predkladanie cenových ponúk do:
a) Dňa 05.12.2014 o 12.00 hod.
b) Doručenie poštou na adresu uvedenej v bode 1. tejto výzvy a osobne na tej istej
adrese, do podateľne.
c) Označenie heslom „OPP, BOZP, CO a KR Svätý Jur“.
d) Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku.
10. V ponuke uchádzač predloží
a) Ocenenú práce a služby v špecifikácii (príloha č. 1),
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 v prílohe a ktoré uchádzač
zistí a vyšpecifikuje na základe miestnej obhliadky prípadne iným spôsobom a toto
ocenenie bude samostatnou prílohou ponuky.
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.
12. Kritériá na hodnotenie cenových ponúk:
a) Kritéria
1. Najnižšia cena
b) Spôsob hodnotenia kritérií,
1. Systém poradový.
Osoba zodpovedná za verejné obstarávanie:
Ing. Roman Šišovič
Podpis osoby zodpovednej za verejné obstarávanie
V Svätom Jure, 27.11.2014

