MESTO SVÄTÝ JUR
Mestský úrad, Prostredná ul. č. 29, 900 21 Svätý Jur
Naša značka: 10702/1340/2017/Fra.

Výzva
na predloženie cenovej ponuky na dodanie služby „Kontajnerové stojisko Mierová“
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
s nízkou hodnotou, ktorá nie je nadlimitná ani podlimitná a ktorá spĺňa podmienky podľa § 5
ods. 4 citovaného zákona.
1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Mesto Svätý Jur
IČO
00 304 832
Sídlo:
Prostredná 29, 90021, Svätý Jur
Kontaktná osoba: Ing. Linda Fraňová
Tel.č: a fax: 02/ 492 023 06, 0917 717 583
E-mail: sekretariat@svatyjur.sk , linda.franova@svatyjur.sk
2. Typ zmluvy, napr.:
- Objednávka na vykonanie prác
3. Názov zákazky:
„Kontajnerové stojisko Mierová“
4. Opis predmetu zákazky:
Riešená plocha sa nachádza za budovou predajní Jednota, kde sa pôvodne nachádzali
kontajnery určené pre verejnosť na separovaný zber a kontajnery komunálneho odpadu pre
predajne.
V súčasnosti sa pri plotovom múre nachádza schátralý jednoduchý prístrešok z tehly
a betónového prekladu, ktorý navrhujeme využiť pri stavbe stojiska.
Opis konštrukcie stojiska:
Verejne prístupne stojisko na separovaný odpad pre veľkokapacitne kontajnery určené pre
občanov mesta v počte kusov 4+1. Uzamykateľné stojisko pre 2 veľkokapacitné kontajnery
obchodného domu. Nosná konštrukcia z jäklových profilov povrchovo upravených žiarovým
zinkovaním podľa normy STN EN 14 061. Prekrytie stojiska trapézovým plechom v odtieni
RAL 9002, opláštenie kombináciou pletivovej výplne a drevenej výplne. Nosná konštrukcia
musí byť rozoberateľná / vyhotovená skrutkovými spojmi. Vizualizácia a nákres stojiska tvorí
prílohu č. 3 a 4.
Súčasťou zakázky je aj:
1/ sanovanie - oprava omietky,
2/ povrchová úprava/natretie pôvodného murovaného stojiska,
3/ záručný servis počas trvania 3 rokov,
4/ odvoz a zneškodnenie odpadov vzniknutých počas výstavby.
Všetky práce spojené s dodávkou, montážou a ukotvením, zabezpečuje a hradí dodávateľ.
Predmetné územie výstavby stojísk sa nachádza v Meste Svätý Jur, v ochrannom pásme
mestskej pamiatkovej rezervácie.
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5. Miesto dodania predmetu zákazky:
Intravilán mesta Svätý Jur, ulica Mierová, parc.č.5019/2 KNC. V prílohe č.2 je vyznačené na
mape umiestnenie stojiska.
6. Možnosť predloženia ponuky na celý predmet zákazky, resp. jeho časť:
Uchádzač musí predložiť ponuku na celý predmet obstarávania.
7. Spôsob tvorby ceny:
Uchádzač musí predložiť: - celkovú cenu za poskytnutú službu s DPH,
- cenu za poskytnutú službu bez DPH.
Cenová ponuka na predmet obstarávania musí obsahovať nacenenie jednotlivých prác. Cena
musí byť konečná, t.j. musia v nej byť započítané všetky náklady dodávateľa služby, vrátane
dopravy.
8. Podmienky účasti uchádzačov:
Výpis z obchodného registra alebo živnostenský list.
Referencie o vykonaní obdobných druhov zákaziek,
Platnosť cenovej ponuky.
9. Kritériá na hodnotenie splnenia podmienok účasti uchádzačov:
Uchádzač splní podmienky účasti predložením dokladov požadovaných v bode 8.
10. Obhliadka miesta realizácie diela: Ohliadka je možná.
11. Lehota na predkladanie cenových ponúk: do 07.06.2017 do 12:00 hod.
12. Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť - uvedená v bode 1. tejto výzvy
Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku.
Ponuky je potrebné predložiť poštou príp. osobne do podateľne na uvedenú adresu v bode 1.,
v uzatvorenej obálke označenej heslom „Kontajnerové stojisko Mierová“
13. Lehota na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky: do 30.06.2017
14. Kritériá na hodnotenie ponúk:
Kritérium: Najnižšia cena v € vrátane DPH.
15. Podmienky financovania predmetu zákazky:
Predmet zákazky sa bude financovať formou bezhotovostného platobného styku v lehote
splatnosti faktúry 14 dní od jej doručenia obstarávateľovi. Obstarávateľ neposkytuje
preddavok.
16. Ďalšie informácie od verejného obstarávateľa:
Obstarávateľ si vyhradzuje právo na základe predložených ponúk nevybrať ani jednu z ponúk
a zrušiť súťaž, prípadne objednať len časť zakázky.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje upraviť rozsah predmetu prieskumu pred zahájením prác
pri dodržaní cenovej kalkulácie predloženej uchádzačom v procese obstarávania.
Náklady spojené s vypracovaním ponuky znáša výhradne uchádzač bez finančného nároku
voči verejnému obstarávateľovi.
Bližšie informácie je možné získať na základe vopred dohodnutého termínu, prípadne
telefonicky na tel. čísle 02/ 492 02 306 alebo 0917 717 583, na referáte životného prostredia,
Ing. Fraňová.
17. Upozornenie: Verejný obstarávateľ nie je platca DPH.

18. Uzatvorenie zmluvného vzťahu: Zmluvný vzťah s víťazným uchádzačom bude
uzatvorený po 07.06.2017 na základe e-mailového alebo telefonického vyzvania víťazného
uchádzača.
Osoba zodpovedná za verejné obstarávanie: Ing. Linda Fraňová
Podpis osoby zodpovednej za verejné obstarávanie ...........................
Svätý Jur: 30.05.2017

Prílohy:
1/ Rozpis materiálu pre stojisko Mierová ulica Svätý Jur
2/ Umiestnenie stojiska Mierová
3/ Vizualizácia stojiska Mierová
4/ Nákres stojiska Mierová

