MESTO SVÄTÝ JUR
Mestský úrad, Prostredná ul. č. 29, 900 21 Svätý Jur
Naša zn.: 3781/458/2016/Šiš

Výzva
na predloženie cenovej ponuky na podlimitnú zákazku zadávanú postupom podľa § 9 ods. 9
zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov (ďalej len ZVO) na zadanie zákazky s názvom:
„Ohňostroje na kultúrnych podujatiach v roku 2016“
Zákazka spĺňa podmienky podľa § 4 ods. 3 písm. a) ZVO.
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 :
Na základe zmluvy o dielo a následnej fakturácie za službu. Zmluva o dielo bude
predložená úspešnému uchádzačovi po doručení informácie o výsledku vyhodnotenia
ponúk.
3. Miesto dodania predmetu zákazky:
Mesto Svätý Jur, Prostredná ulica - námestie.
4. Podrobný opis predmetu zákazky:
Ohňostroj na troch kultúrnych podujatiach:
1. Svätojurské hody v termíne 23.04.2016.
2. Deň Sv. Huberta v termíne 03.09.2016.
3. Silvestrovský ohňostroj v termíne 31.12.2016.
Predpokladaná hodnota: do 5.000,- € s DPH.
5. Rozsah predmetu zákazky:
5.1 Svätojurské hody v termíne 23.04.2016.
Použitý materiál :
Kompakt 100 rán - 4 ks
Kompakt Meteor Glitter 49 rán - 1ks
Kompakt Multiefekt 64 rán - 4 ks
Kompakt HP28 strobo100 rán - 1 ks
Kompakt 88 V,Z, 88 rán - 1 ks
2,5“Rímske sviece SILVER TAIL 8 ranové - 2 ks
Guľové bomby 75mm – broccade crown, golden kamuro, golden wilow, crosette
a mix rôznych efektov - 40 ks
Guľové bomby 100mm Golden willow, Golden Titanium a mix efektov - 30 ks
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5.2 Deň Sv. Huberta v termíne 03.09.2016.
Použitý materiál :
Kompakt 180 rán - 1 ks
Kompakt Meteor Glitter 49 rán - 1 ks
Guľové bomby 75mm – broccade crown, golden kamuro, golden wilow, crosette
a mix rôznych efektov - 10 ks
Guľové bomby 100mm – 3 ks
5.3 Silvestrovský ohňostroj v termíne 31.12.2016.
Použitý materiál :
Kompakt 100 rán - 3 ks
Kompakt Meteor Glitter 49 rán - 1ks
Kompakt Multiefekt 49 rán - 2 ks
Kompakt HP28 strobo100 rán - 1 ks
Kompakt 88 V,Z, 88 rán - 2 ks
1“Rímske sviece SILVER TAIL 8 ranové - 1 ks
Guľové bomby 75mm – broccade crown, golden kamuro, golden wilow, crosette
a mix rôznych efektov - 50 ks
Guľové bomby 100mm Golden willow, Golden Titanium a mix efektov - 30 ks
Materiál používaný a požadovaný pre zabezpečenie kvalitného ohňostroja je vyššie
uvedený, alebo uchádzač ponúkne a použije pri realizácii predmetu zákazky
ekvivalentný materiál.
Pre zabezpečenie kvalitného ohňostroja bude použitý pyrotechnický materiál: trieda2 a 3 a kategorie-3. Použitý materiál bude spĺňať všetky normy schválené MH SR a
Hlavným Banským Úradom.
Vykonávať ohňostroj na Prostrednej ulici vo Svätom Jure - námestí tak, aby vykonávateľ
zabezpečil bezpečnosť a zdravie ľudí nachádzajúcich sa na námestí ako i majetku občanov
mesta Svätý Jur a návštevníkov. S dôrazom na vykonanie takých zabezpečovacích úkonov,
aby sa predišlo akémukoľvek poškodeniu tribúny a stánkov nachádzajúcich sa na námestí.
Počas kultúrnych podujatí nebude zabezpečená bezpečnostná služba a uchádzač
si musí strážiť a zabezpečovať svoje zariadenia sám. Zároveň obstarávateľ neposkytuje
súčinnosť pri realizácii predmetu zákazky (pomoc s výstavbou, nakládkou, vykládkou
atď.).
6. Možnosť predloženia ponuky na celý predmet zákazky, resp. jeho časť:
Uchádzač musí predložiť ponuku na celý predmet zákazky.
7. Spôsob tvorby ceny.
V cene diela zhotoviteľ zahrnie všetky náklady spojené s predmetom zákazky podľa tejto
výzvy, vrátane nákladov na obstaranie, vybudovanie, prevádzku, údržbu, poistenie,
používanie telefónu a primeraný zisk. Obhliadka nie je potrebná.
8. Lehota na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky :
1. Svätojurské hody v termíne 23.04.2016 o 22.00 hod.
2. Deň Sv. Huberta v termíne 03.09.2016 o 21.30 hod.
3. Silvestrovský ohňostroj v termíne 31.12.2016 o 24.00 hod.
9. Uplynutie lehoty na predkladanie cenových ponúk do:
a) Dňa 21.03.2016 o 12.00 hod.
b) Doručenie poštou na adrese uvedenej v bode 1. tejto výzvy a osobne na tej istej
adrese, do podateľne, alebo mailom na msu@svatyjur.sk
c) Označenie heslom „OHŇOSTROJ 2016“.

d) 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
verejnom obstarávaní,
vyhlásenie uchádzača, že súhlasí so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona
č.122/2013 Z.z.,
záruku na predmet obstarávania,
plánovaný harmonogram postupu prác,
potvrdenie o platnosti ponuky do 31.12.2015,
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 k predmetu zákazky:
Predmet zákazky sa bude financovať formou bezhotovostného platobného styku v lehote
splatnosti 14 dní od doručenia faktúry objednávateľovi. Verejný obstarávateľ neposkytuje
preddavok.
12. Kritériá na hodnotenie cenových ponúk:
a) Kritéria
1. Najnižšia cena za celý predmet zákazky.
b) Spôsob hodnotenia kritérií,
1. Systém poradový. Úspešným uchádzačom sa stane uchádzač s najnižšou cenou za
celý predmet zákazky a teda poradovým číslom 1. Poradie uchádzačov bude
stanovené vzostupne od najnižšej ceny za predmet zákazky po najvyššiu.
13. Predmetná zákazka sa uskutočňuje z dôvodu zabezpečenia Ohňostrojov počas kultúrných
podujatí vo Svätom Jure v roku 2016.
Osoba zodpovedná za verejné obstarávanie: Ing. Roman Šišovič, t.č. 0907 717 754
Podpis osoby zodpovednej za verejné obstarávanie
V Svätom Jure, 08.03.2016

