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

Vaša značka:
Naša značka: 571/244/2012 Vybavuje: Správne odd./Ing. Roman Šišovič Dňa: 31.01.2012
VEC: Prieskum na hlasovacie zariadenie pre mestské zastupiteľstvo Svätý Jur.
Mesto Svätý Jur v zastúpení primátorom mesta Ing. Alexandrom Achbergerom
v súlade so Zákonom 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov § 6 písmeno b, §4 odst.1, §102 Vám zasiela podklady potrebné k predloženiu Vašej
ponuky.
Predmetom obstarávania je: hlasovacie zariadenie pre mestské zastupiteľstvo
Svätý Jur.








Požiadavky na hlasovacie zariadenie :
hlasovací systém, s plne funkčným softvérom, ktorý spĺňa požiadavky na výstupy,
archiváciu a podobne pre 15 poslancov MsZ,
ozvučenie 7 ks mikrofónov s nahrávaním,
hlasovacie jednotky, ktoré umožňujú menovité hlasovanie ZA, PROTI a ZDŽAL SA,
jednotlivé jednotky sa pripájajú k centrálnej jednotke, ktorá je pripojená k obslužnému
počítaču, na ktorom obsluha pomocou obslužného softvéru (riadiaceho programu) riadi
činnosť celého systému,
riadiaci program (programové vybavenie) zabezpečuje komunikáciu, riadi prezentáciu,
hlasovanie, diskusiu, archivuje všetky dáta a výsledky,
súčasťou hlasovacieho zariadenia bude dodanie inštalačných príručiek, príručiek na
obsluhu a používanie,
zaškolenie obsluhy.

Podmienky :
A/ poskytnutie služby (definovanej zákonom č. 25/2006 ako zákazka s nízkou hodnotou),
ktorej predmetom je dodanie tovaru, hlasovacie zariadenie pre mestské zastupiteľstvo.
Zariadenie musí byť certifikované pre potreby využitia.
B/ v ponuke uchádzač predloží :
1. Ocenenú ponuku,
2. požiadavky na obstarávateľa,
3. v cene budú zarátané náklady aj na dodávku vrátane dopravy.
4. celková cena za poskytnutú službu s DPH,
5. cena za poskytnutú službu bez DPH,
6. termín ukončenia predmetu obstarávania,
7. cena za poskytnutia tých prác, ktoré nie sú uvedené v požiadavkách a ktoré uchádzač
zistí a vyšpecifikuje na základe miestnej obhliadky prípadne iným spôsobom a toto
ocenenie bude samostatnou prílohou ponuky.
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Miesto dodávky
Termín predloženia ponuky

:
:

Mestský úrad, Prostredná č. 29, Svätý Jur.
do 17.02.2012 do 12.00 hod.

C/ Predmetné územie je Mestský úrad na ulici Prostrednej č. 29, ktorý sa nachádza
v meste Svätý Jur.
Predpokladaný termín oznámenia výsledku prieskumu 31.03 2012.
Obstarávateľ predpokladá termín ukončenia prác do 30.04.2012.
Uplynutie lehoty na predloženie ponúk
Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť

:
:

do 17.02.2012 do 12.00 hod.
Mestský úrad Svätý Jur
Prostredná 29
900 21 Svätý Jur

Ponuka musí obsahovať nasledovné údaje :
- adresu uchádzača (názov alebo obchodné meno a adresa sídla alebo miesta
podnikania),
- označenie heslom „NEOTVÁRAŤ – HLASOVACIE ZARIADENIE“
Ďalšie podmienky :
1. V cene diela dodávateľ zahrnul všetky náklady spojené s vyhotovením diela podľa tejto
zmluvy, vrátane nákladov na obstaranie, vybudovanie, prevádzku, údržbu, používanie
telefónu a primeraný zisk.
2. Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia svojich pracovníkov na stavbe a
dodržiavanie ustanovení vyhl. 374/1990 Zb. a nasl. o bezpečnosti práce a technických
zariadeniach pri stavebných prácach a zák. č. 330/1996 Z.z. a nasl. o bezpečnosti a
ochrane zdravia pri práci a za zabezpečenie a organizovanie požiarnej ochrany v zmysle
príslušných predpisov
3. Zhotoviteľ zodpovedá za ochranu životného prostredia okolitých priestorov a na svoj
náklad bude odstraňovať odpad, ktorý bude vznikať pri jeho činnosti na stavbe priebežne,
resp. najneskôr v lehote, dohodnutej pri preberacom konaní.
4. Obstarávateľ neposkytuje preddavok, ani zálohovú platbu.
Obhliadka objektu nie je potrebná, prípadný termín obhliadky dohodnúť vopred s Ing.
Roman Šišovič, telefón 0907 717 754
Ďalšie informácie od obstarávateľ je možné získať v úradných hodinách od 9.00 hod do
15.00 hod., alebo na základe vopred dohodnutého termínu.
Prieskum sa uskutočňuje z dôvodu zvýšenia komfort a kvalitu rokovania mestského
zastupiteľstva
Náklady spojené s vypracovaním ponuky znáša uchádzač.
Obstarávateľ si vyhradzuje právo na základe predložených ponúk, v prieskume nevybrať
ani jednu z ponúk.

S pozdravom

Ing. Alexander ACHBEREGER
primátor mesta

