MESTO SVÄTÝ JUR
Mestský úrad, Prostredná ul. č. 29, 900 21 Svätý Jur

rozdeľovníka podľa
Váš list číslo / zo dňa

Náš list číslo
1455/630/2017/Fiam

Vybavuje
Fiamová Mariana Ing.

Svätý Jur
6.2.2017

Výzva
na predloženie cenovej ponuky na dodanie tovaru / služby / práce „TRIBÚNA.“ v rámci prieskumu trhu
podľa § 117 zákona č. 343/2015 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 § 5 ods. 4 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, ŠK Svätý Jur , Športová ul. 1 – štadión
4. Podrobný opis predmetu zákazky:

Telefón
Fax
02/49 202 301 02/44971320

IČO
00304832

DIČ
2020662138

Bankové spojenie IBAN
SK34 0200 0000 0000 0062 4112

www.svatyjur.sk
msu@svatyjur.sk

Technické parametre :
– Dĺžka 2 x 16 m – kapacita 2 x 62 sedadiel
Technické parametre :
Dĺžka tribúny :
Šírka tribúny :
Výška tribúny :
Počet sedadiel :

16,13 m
1,6 m
1,1 m
62 sedadiel

-

monolitické plastové sedadlá

Rozpočet na jednu 16 m dlhú tribúnu
Por. č.

Názov

Rozmer

1

Spodný rám

9

2

Spojka X rám

8

3

Plošina veľká

6

4

Plošina malá

16

5

Schodiková
plošina

2

6

Sedadlá

62

7
8

Zábradlie
Montáž

2
1

* V cene nie sú zahrnuté stavebné úpravy

Ks

Cena/ks

Cena bez DPH
Cena s DPH

Celková dĺžka tribúny pred miniihriskom : 33 m
Kapacita :
124 miest
Celková cena bez DPH :
EUR
5. Rozsah predmetu zákazky:
Tribúna podľa obrázku
Dodávka a montáž

Spolu

6. Možnosť predloženia ponuky na celý predmet zákazky, resp. jeho časť:
Uchádzač musí predložiť ponuku na celý predmet obstarávania,
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: 28.2.2017
9. Uplynutie lehoty na predkladanie cenových ponúk do:
a) Dňa 13.2.2017 o 10.00 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
Lehota dodania 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: 6.2.2017

Ing. Šimon G A B U R A
primátor mesta

