MESTO SVÄTÝ JUR
Mestský úrad, Prostredná ul. č. 29, 900 21 Svätý Jur
Náš list číslo
438/170/2015/Fiam

Vybavuje
Fiamová Mariana Ing.

Svätý Jur
22.01.2015

Výzva
na predloženie cenovej ponuky na dodanie tovaru / služby / práce „ČASOMIERA.“ 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 24, 90021, Svätý Jur
Tel.č: a fax:
E-mail:
msu@svatyjur.sk
2. Typ uzatvorenia zmluvy alebo objednávka
3. Miesto dodania predmetu zákazky:
Svätý Jur – trasa preteku
4. Podrobný opis predmetu zákazky:
1. Online prihlásenie
– po zadaní trasy, dátumu narodenia a pohlavia automatické zaradenie do správnej
kategórie
- po úspešnom prihlásení zaslanie potvrdzujúceho mailu
- párovanie platieb a následné automatické zaslanie mailu s potvrdením o zaplatení
2. Prezentácia
- vydaj čísla a čipov podľa údajov z registrácie
- prihlásenie nového pretekára do systému
3. Veľkoplošná obrazovka
- zobrazovanie dojazdu každého pretekára, zobrazovanie štartových a výsledkových listín,
zobrazovanie grafických prvkov – logo znaky partnerov podujatia
- min. rozmer 2x0,8 m
4. Čipové meranie Ultra RFID technológiou na frekvenciách 865.70 – 867.50 MHz (kanály
4,7,10,13) s automatickým prepínaním (Európsky región, TSI EN 302 208 v1.2.1 bez LBT
regulácie)
5. ČIP: EPC Generation 2 Class 1 (Smarttrack alebo Alien)
6. Spracovanie výsledkov:
- meranie štartu – štarty vo vlnách
- meranie cieľa
- automatické spracovanie výsledkov, ich tlač v papierovej podobe, online výsledky
(www.sportsofttiming.sk), zaslanie SMS s dosiahnutým časom
7. Výsledkov listiny pre vyhlasovanie víťazov – podľa kategórii, podľa trati, v absolútnom
poradí
8. Formát výsledkov: pdf a online verzia, zverejnene na www.sportsofttiming.
9. Formálna správnosť výsledkov podľa pravidiel SZC – rozhodca cyklistického zväzu
najvyššej národnej triedy N-C
10. Referencie: ročné odmeraných minimálne 100 podujatí v rôznych športových disciplínach

5. Rozsah predmetu zákazky:
1) Svätojurský cyklistický MTB maratón 18.4.2015 , 3 trasy, stredná trasa štart na vlny cca 800
pretekárov + handbike MTB
2) Malokarpatský Drapák 21.6.2015 (nedeľa) – časovka do vrchu cca 300 pretekárov v časových
intervaloch
3) Svätojurský blesk 5.7.2014 (nedeľa) – časovka do vrchu cca 300 pretekárov v časových
intervaloch
6. Možnosť predloženia ponuky na celý predmet zákazky, resp. jeho časť:
Uchádzač musí predložiť ponuku na celý predmet obstarávania, resp. na jeho časť, ak je predmet
zákazky rozdelený na časti, ktoré sa osobitne vyhodnocujú. V tomto prípade sa posudzuje zákazka
ako celok, no objednávať sa bude podľa skutočnosti a potrieb zadávateľa na jednotlivé preteky
samostatne
7. Spôsob tvorby ceny. Uviesť ako má uchádzač spracovať cenu predmetu zákazky, ktorá bude
predmetom aj vyhodnotenia kritéria „najnižšej ceny“.
 Uchádzač predloží cenovú ponuku v zložení: cena bez DPH, DPH, cena celkom
 Ohodnotenie každého preteku samostatne
 Náklady na časomieru / rok spolu
8. Lehota na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky :
Lehota dodania predmetu zákazky:
Pri maratóne dátum dodania zákazky od 01.3.2015 /od spustenia prihlasovania na preteky až po
koniec maratónu a jeho vyhodnotenie
Pri časovkách v deň uskutočnenia preteku
9. Uplynutie lehoty na predkladanie cenových ponúk do:
a) Dňa 30.1.2015 o 12.00 hod.
b) Doručenie elektronicky na email: msu@svatyjur.sk alebo poštou na adrese uvedenej
v bode 1. tejto výzvy alebo osobne na tej istej adrese, do podateľne
c) Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku.
10. 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.
11. Kritériá na hodnotenie cenových ponúk:
a) Kritéria
Počet referencií 40 %
Cena
60 %
b) Spôsob hodnotenia kritérií, napr. (každé kritérium bude obsahovať poradie dôležitosti
v bodoch alebo percentách / priama úmera)
Osoba zodpovedná za verejné obstarávanie: Ing. Mariana Fiamová, prednostka MsÚ
Tel. 0915 782076, prednosta@svatyjur.sk
Ing. Šimon Gabura
Primátor mesta

Svätý Jur: 22.1.2015

