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

Prieskum trhu – výzva na predloženie cenových ponúk

Zn. 8241/651/2019/Fiam

vybavuje : Ing. Fiamová, 0915 782076

Svätý Jur, 29.3.2019

Vec : Výzva na predloženie cenovej ponuky – zaslanie
Dovoľujeme si Vás požiadať o predloženie cenovej ponuky na predmet zákazky:
Výstavba 5 ks kontajnerových stojísk
za účelom výberového konania.
Uvedenú požiadavku Vám predkladáme v súlade s ustanovením § 6 zákona č. 343/2015
Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon).
Zároveň žiadame o predloženie neoverenej kópie oprávnenia na podnikanie v predmete
zákazky a čestného vyhlásenia o tom, že nemáte zákaz účasti vo verejnom obstarávaní. )⃰
Ak predložené ponuky presiahnu výšku 48.000, budú pre verejného obstarávateľa
neprijateľné. ⃰)
Ponuku je možné predložiť elektronicky na mailovú adresu msu@svatyjur.sk, alebo
osobne v uzatvorenej obálke s označením: Výstavba 5ks kontajnerových stojísk do podateľne
verejného obstarávateľa v termíne do 5.4. 2019 do 11.45 hodiny.
V rámci cenovej ponuky vyžadujeme predloženie cenovej ponuky, platnej do 31.12.2019
podľa špecifikácie uvedenej v prílohe a lehotu dodania.
Veríme, že sa verejného obstarávania zúčastníte a predložíte ponuku na požadovaný
predmet obstarávania v súlade s touto výzvou a priloženou špecifikáciou.
S pozdravom
⃰)

nehodiace sa škrtnite

Príloha: Špecifikácia predmetu zákazky
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Špecifikácia predmetu zákazky
(zákazka podľa § 117)
„Výstavba 5ks kontajnerových stojísk“
1.

2.

Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov

Mesto Svätý Jur

IČO:

00304832

tel.:

02/49 202 301

e-mail:

msu@svatyjur.sk

Typ zmluvy a predmet zákazky:
Objednávka/KZ/ZoD na predmet zákazky: „Výstavba kontajnerových stojísk“

3.

Podrobný popis predmetu zákazky
Výstavba 5 ks kontajnerových stojísk
Podklad stojiska tvorí: existujúca vydláždená plocha, stavba bude ukotvená betónovými
pätkami.
Požiadavky na materiál . ťahokov, drevo, plné zastrešenie
Otváranie každého stojiksa bude zabezpečené odsúvacou bránkou, uzamykanie na kľúč.
Požadovaná kapacita stojiska 7 x 100 l kontajner
Rozmer každého stojiska 5,4 m * 4,6 m
Typ riešenia stojiska viď obrázok. Prípusné sú mierne úpravy po dohode
s objednávateľom.
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Základný rozpis materiálu pre jedno stojisko

4.

Miesto dodania:
Intravilán mesta Svätý Jur
Bude určené dodatočne s dodávateľom

5.

Trvanie zmluvy do: 31.12.2019

6.

Lehota dodania od uzavretia zmluvy (v dňoch, týždňoch)
Do 30.9.2019

7.

Jazyk ponuky: slovenský

8.

Obsah ponuky:




Oprávnenie na vykonávanie stavebných, zváračských, prípadne montážnych prác
čestné vyhlásenie o NEzákaze účasti o vo verejnom obstarávaní
Cenová ponuka
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9.

Podmienky financovania predmetu obstarávania: Predmet obstarávania bude
financovaný z rozpočtu verejného obstarávateľa. Štruktúra ceny je uvedená v opise
predmetu zákazky.

10. Ďalšie informácie od verejného obstarávateľa:
Obstarávateľ si vyhradzuje právo na základe predložených ponúk nevybrať ani jedno
ponuku, zrušiť súťaž, prípadne objednať len časť zákazky.
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.
Verejný obstarávateľ nie je platca DPH.

Ing. Šimon Gabura
Primátor mesta
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