MESTO SVÄTÝ JUR
Mestský úrad, Prostredná ul. č. 29, 900 21 Svätý Jur
Naša zn.: 361/142/2015

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 :
Dodávka zámkovej dlažby a obrubníkov.
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:
Objednávka podľa potreby.

3. Miesto dodania predmetu zákazky:
Mesto Svätý Jur.
4. Podrobný opis predmetu zákazky:
Požiadavky na dodávku dlažby:
A. zámková dlažba normál rozmer: 22,5 x 11,25 cm
výška 6 cm,
farba šedá a červená
B. zámková dlažba polovička rozmer: 11,25 x 11,25 cm
výška 6 cm,
farba šedá a červená
C. zámková dlažba pre nevidiacich drážková rozmer: 20 x 20 cm
farba červená
D. zámková dlažba pre nevidiacich nopková rozmer: 20 x 20 cm
farba červená
Dlažba musí byť certifikovaná!
Požiadavky na dodávku obrubníkov :
E. obrubník cestný nábehový rozmer: 100 x 20 cm
výška 15 cm / 10 cm
F. obrubník cestný so skosením rozmer: 100 x 26 cm
výška 15 cm
G. obrubník cestný so skosením rozmer: 33 x 26 cm
výška 15 cm
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

H. obrubník parkový rozmer: 100 x 20 cm
hrúbka 5 cm
farba šedá
Obrubníky musia byť certifikované!
Cena za 1 paletu, poprípade cena za amortizáciu palety.
5. Rozsah predmetu zákazky:
Odber bude vykonávaný druhovo po celých paletách a množstve po kamiónoch (15 paliet).
Predpokladaný odber zámkovej dlažby 2000 m2.
Predmet obstarávania bude dovezený a zložený v lehote do 3 pracovných dní od
prevzatia objednávky vo Svätom Jure, na mieste určenom v objednávke.
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 :
01.04.2015
Lehota dokončenia predmetu zákazky :
31.12.2015
9. Uplynutie lehoty na predkladanie cenových ponúk :
a) Dňa 28.01.2015 o 12.00 hod.
b) Doručenie poštou na adrese uvedenej v bode 1. tejto výzvy a osobne na tej istej
adrese, do podateľne v zalepenej obálke s heslom „Dlažba, NEOTVÁRAŤ!!!“.
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
o verejnom obstarávaní,
 vyhlásenie uchádzača, že súhlasí so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona
č.122/2013 Z.z.,
 potvrdenie o platnosti ponuky do 31.12.2015,
 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 21.01.2015

