	Mesto Dunajská Streda – Dunaszerdahely Városa
	Mestský úrad  – Városi hivatal
	Hlavná 50/16, 929 01 Dunajská Streda
Výzva na predloženie cenovej ponuky	
Zákazka nebežného charakteru na zabezpečenie služieb s názvom „Montáž a demontáž vodovodu počas Žitnoostrovského jarmoku - 2014“ v rámci postupu verejného obstarávania podľa § 9 ods. 9 zákona NR SR č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov.

1. Identifikácia verejného obstarávateľa
Názov:	Mesto Dunajská Streda
Adresa:	Hlavná 50/16,929 01 Dunajská Streda
Zastúpený:	JUDr. Zoltán Hájos, primátor mesta Dunajská Streda
IČO:	00305383
DIČ:	20 21 12 99 68

2. Typ zmluvy: objednávka vystavená verejným obstarávateľom.

3. Miesto dodania predmetu zákazky: Lokalita usporiadania Žitnoostrovského jarmoku – 2014 (Park voľného času a oddychu v Dunajskej Strede).

4. Podrobný opis predmetu zákazky a jeho obsah
Predmetom zákazky je Montáž a demontáž vodovodu počas trvania Žitnoostrovského jarmoku. Jedná sa o montáž a následnú demontáž provizórneho vodovodu pre predajcov občerstvenia a teplých jedál a pre mobilné WC. Vodovod pozostáva z 5ks rozdeľovačov s kohútikmi (15ks/rozdeľovač), 1ks žľabu na umytie rúk, 1ks hydrantu a z PVC rúr v celkovej dĺžke cca 365m. Všetky prvky vodovodu sú vo vlastníctve obstarávateľa a sú uskladnené v priestoroch umelej ľadovej plochy (UĽP) v Dunajskej Strede.
Žitnoostrovský jarmok sa bude konať v dňoch 18.09.2014-21.09.2014 v Parku voľného času a oddychu v Dunajskej Strede.

5. Podmienky účasti
Podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 26 ods. 2 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní:
Uchádzač predloží originál alebo úradne overenú kópiu dokladu o oprávnení podnikať v danom odbore, na preukázanie splnenia podmienok účasti. Doklad o oprávnení podnikať nesmie byť starší ako tri mesiace k dátumu lehoty stanovenej na predkladanie ponúk.

6. Zmluvná cena
Pri stanovení zmluvnej ceny záujemca vychádza z celkovej ceny za  zabezpečenie montáže a demontáže vodovodu počas konania Žitnoostrovského jarmoku.
Uchádzač predloží cenovú ponuku podľa formulára v prílohe č. 1.

7. Variantné riešenia
Nie

8. Lehota na dodanie predmetu zákazky: 18.09.2014 - 21.09.2014

9. Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky
Predmet obstarávania bude financovaný z rozpočtu verejného obstarávateľa. Verejný obstarávateľ neposkytuje preddavok na plnenie predmetu zmluvy. Faktúra bude vystavená po ukončení Žitnoostrovského jarmoku a jej splatnosť bude 30 dní odo dňa jej doručenia verejnému obstarávateľovi.

10. Pokyn k predloženiu ponuky.
Predložená ponuka musí obsahovať:
1.  Základné údaje o spoločnosti (obchodné meno, sídlo/miesto podnikania, IČO, IČ DPH, DIČ, IBAN, BIC, kontaktné údaje - telefónne číslo, e-mailová adresa, faxové číslo),
2. Doklad  o oprávnení podnikať v zmysle bodu č. 5 tejto výzvy.
3. Cenovú ponuku (vyplnená príloha č. 1).
4. Čestné vyhlásenie uchádzača (vyplnená príloha č. 2).

11. Kritéria na hodnotenie ponúk
Kritériom na vyhodnotenie ponúk bude najnižšia výsledná (konečná) cena.

12. Lehota a miesto na predkladanie ponúk
Ponuky je potrebné doručiť v listinnej podobe na adresu uvedenú v bode 1, osobne možno odovzdať v podateľni Mestského úradu v Dunajskej Strede, Hlavná 50/16, 929 01 Dunajská Streda, 1. poschodie, kancelária č. 218, v termíne do 16.07.2014 do 10.00 hod. Na obálke je potrebné uviesť:
1.  „NEOTVÁRAŤ“.
2.	Názov predmetu obstarávania „Montáž a demontáž vodovodu počas Žitnoostrovského jarmoku - 2014“.
3. 	Identifikačné údaje uchádzača (Obchodný názov, sídlo/adresa, IČO).
4.  Meno kontaktnej osoby (Mgr. Marián Herceg).
Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku a v mene EURO. 

13. Lehota viazanosti ponúk:
do 31.10.2014

14. Kontaktná osoba
Za vecné otázky:
Mgr. Marián Herceg 
E-mail: marian.herceg@dunstreda.eu 
Za procesnú stránku:
Ing. Zsuzsanna Andrássy, PhD. (odborne spôsobilá osoba reg. č.: D0592-484-2004)
E-mail: vo@3connect.sk" vo@3connect.sk 


Dátum: 10.07.2014			

		


	
Ing. Zsuzsanna Andrássy, PhD.
osoba splnomocnená na výkon VO

								 












Príloha č: 1: Cenová ponuka
Príloha č. 2: Čestné vyhlásenie
Dátum zverejnenia výzvy: 10.07.2014
Termín na predkladanie ponúk: 16.07.2014 


Príloha č.1

Cenová ponuka na predmet zákazky „Montáž a demontáž vodovodu počas Žitnoostrovského jarmoku - 2014“   			

Dolupodpísaný.......................................................................,(meno, priezvisko), ako  štatutárny zástupca spoločnosti............................................................................(názov, adresa), predkladám nasledovnú cenovú ponuku na predmet zákazky „Montáž a demontáž vodovodu počas Žitnoostrovského jarmoku - 2014“.   	



Cena bez DPH v €
DPH v €
Cena s DPH 
* konečná cena v €
Cena služieb počas 18.09.2014-21.09.2014:



*konečná cena je pre platcov DPH cena s DPH, pre neplatcov DPH cena bez DPH
                         





V                               , dňa

									.............................................
									         Pečiatka, podpis

































Príloha č.2

Čestné vyhlásenie


Dolupodpísaný.......................................................................,(meno, priezvisko), ako  štatutárny zástupca spoločnosti............................................................................(názov, adresa), čestne vyhlasujem, že  v zmysle § 26 ods. (1)  písmena h) zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov spoločnosť........................................................... nemá: 
právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní alebo nie je osobou,
1. ktorej spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % akcií tejto spoločnosti alebo členom, alebo ktorej štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou osobou je osoba, ktorá má právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní,
2. ktorej spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % akcií tejto spoločnosti alebo členom, alebo ktorej štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou osobou je osoba, ktorá je alebo v čase, keď prebiehalo verejné obstarávanie vo vzťahu ku ktorému bol právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní, bola
2a. spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % akcií tejto spoločnosti alebo členom, alebo ktorej štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou osobou osoby, ktorá má právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní,
2b. právnym nástupcom osoby, ktorá mala v čase, keď k nástupníctvu došlo, právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní,
3. ktorá sa stala právnym nástupcom osoby, ktorá mala v čase, keď k nástupníctvu došlo, právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní,


V                               , dňa

									.............................................
									         Pečiatka, podpis





