MESTO SVÄTÝ JUR
Mestský úrad, Prostredná ul. č. 29, 900 21 Svätý Jur
Naša značka: 14228/1660/2015
Dňa
: 19.10.2015

Výzva
na predloženie cenovej ponuky na stavebné práce 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:
OPLOTENIE DOLNÉHO CINTORÍNA.
1. Identifikácia verejného obstarávateľa :
IČO
:
Sídlo
:
Tel.č.
:
E-mail
:

Mesto Svätý Jur
00 304 832
Mestský úrad, Prostredná 24, 900 21 Svätý Jur
02/49202301
msu@svatyjur.sk

2. Typ zmluvy :
Na základe objednávky a následnej fakturácie za dodávku služieb.
3. Miesto dodania predmetu zákazky: Svätý Jur, časť pozemku parc.č. 497/3, 500/2, 501,
502 v k.ú. Svätý Jur.
4. Podrobný opis predmetu zákazky:
Rímskokatolícky cintorín (tzv. Dolný cintorín) sa nachádza v zastavanom území mesta
Svätý Jur. Časť jestvujúceho oplotenia (22 m) pozemkov parc.č. 497/3, 500/2, 501, 502 je
v dezolátnom stave, ktorý sa zhoršil aj v dôsledku dopravnej nehody.
Samotné oplotenie bude tvorené :
Opravu a vyspravenie jestvujúceho betónového základu, tj. otlčenie poškodených častí,
penetrácia a zriadenie adhézneho môstika na jestvujúcom základe. Montáž betónového plotu
Alpský plot Max, výrobcu ABW obojstranne štiepaný, vrátane rebrovanej zvislej výstuhy ϕ 12
mm s ukotvením do jestvujúceho základového betónu a horizontálnej ϕ 8 mm výstuhy. Tieto
výstuhy budú navzájom spojené. Tvárnice sa následne vyplnia betónom triedy min. C16/20
(B20).
Po vyschnutí výplňového betónu sa na suchý podklad nalepia striešky flexilepidlom
určeným na externé použitie. Na krajnú časť striešky sa nanesie silikónový tmel v rovnakom
farebnom odtieni a striešky sa k sebe pritlačia. Do škáry medzi strieškami je opäť natlačený
tmel a zarovnaný.
Na kompletne postavený plot sa rozprašovačom nanesie impregnácia.
Oplotenie bude vysoké 1,40 m (počítané bez základu), so strieškou a dĺžke 22 m.
Obhliadka miesta realizácie diela nie je povinná, ale odporúča sa.
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5. Rozsah predmetu zákazky:
- poskytnutie diela (definovanej zákonom č.25/2006 ako zákazka s nízkou hodnotou)
ktorej predmetom je poskytnutie diela, podľa podkladov od objednávateľa Oplotenie
dolného cintorína,
- súčasťou odovzdávacieho protokolu budú všetky potrebné doklady a certifikáty, čo
bude zahrnuté do ceny.
Prípadné požiadavky uchádzača na obstarávateľa budú akceptované len ak uvedené nebude
mať dosah na navýšenie ceny získania predmetu obstarávania a zabezpečenie požiadaviek
bude v možnostiach (kapacitných a iných) obstarávateľa.
6. Možnosť predloženia ponuky:
Uchádzač predloží ponuku na celý predmet obstarávania v súlade s predloženým výkazom
výmer
Uchádzač vyplní výkaz výmer a krycí list rozpočtových nákladov. V prípade, že vo výkaze
výmer nie sú uvedené niektoré položky súvisiace s vyhotovením diela platí, že položky
neobsiahnuté v cenovej ponuke zhotoviteľa sú zahrnuté do ceny diela.
Ak je vo výkaze výmer odkaz na konkrétnu značku, typ dodávky, výrobku, produktu alebo
zariadenia, resp. konkrétneho výrobcu, môže uchádzač oceniť aj jeho ekvivalent, ktorý musí
mať minimálne rovnaké kvalitatívne a kvantitatívne parametre, čo bude dokladovať uchádzač
v predkladanej ponuke verejnému obstarávateľovi a následne úspešný uchádzač ešte pred jeho
zabudovaním na stavbe.
7. Spôsob tvorby ceny.
V cene uchádzač zahrnie všetky náklady spojené so zabezpečením a odovzdaním predmetu
obstarávania uvedenej v tejto výzve.
Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom.
Súčasne na túto skutočnosť (že nie je platcom DPH) v ponuke upozorní.
Ponuka musí obsahovať :
a) celková cena s DPH,
b) cena bez DPH,
c) cena pre predmet obstarávania uvedený v písm. a) plus b) vrátane DPH
8. Lehota na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky :
Lehota začatia plnenia predmetu zákazky : 11.11.2015
Lehota dodania predmetu zákazky do
: 30.11.2015
9. Uplynutie lehoty na predkladanie cenových ponúk do:
a) Dňa 26.10.2015 o 12.00 hod.
b) Doručenie poštou na adresu:

Mestský úrad Svätý Jur
Prostredná 29, 900 21 Svätý Jur
alebo osobne na tej istej adrese, do podateľne
c) Celá ponuka a tiež dokumenty k nej priložené musia byť vyhotovené v slovenskom
jazyku a predložené písomnou formou.
d) Lehota viazanosti ponúk do 30.11.2015
Ponuka musí obsahovať :
d) adresu obstarávateľa
e) adresu uchádzača (názov alebo obchodné meno a adresa sídla, alebo miesta
podnikania),
- označenie heslom "OPLOTENIE DOLNÉHO CINTORÍNA„

10. V ponuke uchádzač predloží :
- vyhlásenie uchádzača, že súhlasí s podmienkami určenými obstarávateľom vo výzve,
podpísané uchádzačom alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača,
- výpis z aktuálneho obchodného alebo živnostenského registra - oprávnenie poskytovať
predmet oslovenia – kópia,
- referencie za posledné tri roky - akcie 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,
- predpokladaný harmonogramom postupu prác,
- doplnenú a podpísanú Zmluvu o dielo.
10. Podmienky financovania predmetu zákazky:
Preddavky verejný obstarávateľ neposkytuje, úhrada bude po odsúhlasení vykonaných prác.
Všetky výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez
akéhokoľvek finančného alebo iného nároku voči verejnému obstarávateľovi a to aj
v prípade, že verejný obstarávateľ neprijme ani jednu z predložených ponúk alebo zruší
tento postup zadávania zákazky.
Cena bude stanovená podľa § 3 zákona č.18/1996 Z.z. O cenách v platnom znení a
Vyhlášky č.87/1996 Z.z., ktorou sa tento zákon vykonáva a týmto spôsobom zostavená
cena musí byť špecifikovaná ako maximálna.
Mesto Svätý Jur nie je platiteľom DPH.
11. Kritériá na hodnotenie cenových ponúk:
a) kritéria
: Najnižšia cena za celý predmet zákazky
a) spôsob hodnotenia kritérií : Poradový
Pracovný čas verejného obstarávateľa pre účely tohto verejného obstarávania, kedy je
možné doručovať písomnosti osobne, je v pracovných dňoch :
pondelok, utorok, štvrtok od 7:30 hod. do 12.00 hod a od 13.00 hod. do 16:00 hod.
streda
od 8:00 hod. do 12.00 hod a od 13.00 hod. do 17:30 hod.
piatok
od 8:00 hod. do 12:00 hod.
Prieskum sa uskutočňuje z dôvodu potreby zabezpečiť Dolný cintorín vo Svätom Jure.
Návrh musí byť spracovaný v rozsahu a forme podľa požiadaviek verejného obstarávateľa
stanovených v tejto výzve.
Obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených ponúk, ak nevyhovujú
požiadavkám a najmä finančným predpokladom verejného obstarávateľa alebo sú neregulárne,
alebo inak neprijateľné.
Osoba zodpovedná za verejné obstarávanie : Ing. Roman Šišovič, t.č. 0907 717 754,
sisovic@svatyjur.sk

Ing. Šimon Gabura v.r.
primátor mesta
Prílohy:
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Príloha č.1 Situácia.

