	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 „Výber dodávateľa na zabezpečenie stanov počas Žitnoostrovského jarmoku“ v rámci postupu verejného obstarávania podľa §9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní  v znení neskorších predpisov

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

2. Typ zmluvy: Zmluva o poskytovaní služieb podľa   Obchodného zákonníka 

3. Miesto dodania predmetu zákazky: miestom konania Žitnoostrovského jarmoku mesta Dunajská Streda je areál voľného času, Trhovisko, 929 01 Dunajská Streda

4. Podrobný opis predmetu zákazky a jeho obsah
Predmetom obstarávania je: „Výber dodávateľa na zabezpečenie stanov počas Žitnoostrovského jarmoku“  Žitnoostrovský jarmok sa bude konať v dňoch 26.-29. septembra 2013 na Trhovisku v Dunajskej Strede a počas týchto dní mesto zabezpečí externým dodávateľom stany s nasledovnou špecifikáciou:
1 x 30x 9 m, biela plachta len na strešnú konštrukciu
1x 20x 9 m , biela plachta len na strešnú konštrukciu 
1x 10x 5 m, biela plachta len strešnú konštrukciu
V predloženej cenovej ponuky ceny sa musia zahrnúť montáž, demontáž a doprava stanov podľa požiadaviek obstarávateľa. Termín postavenia stanov je: 25. sept. 2013, a termín odvozu stanov je:  29. sept. 2013  predpoludnie
5. Podmienky účasti

5.1. Osobné postavenie
Uchádzač predloží doklad resp. kópiu dokladu o oprávnení podnikať v danom odbore, na preukázanie splnenia podmienok účasti (stačí kópia obchodného registra, resp. živnostenského registra, ktorá je vytlačená z internetu).

5.2. Ekonomické a finančné postavenie
-
5.3. Technická alebo odborná spôsobilosť
- 

Cenový návrh uchádzača, ktorý nesplní podmienky účasti ( resp. nedodá požadované podklady na preukázania splnenia podmienok účasti ) nebude hodnotený. 

6. Zmluvná cena
Pri stanovení zmluvnej ceny záujemca vychádza z cien na jednotlivé služby. Výsledná cenová ponuka má obsahovať konkrétnu cenu bez DPH a s DPH za celú službu (za postavenie stanov na 4 dni, na ich montáž, demontáž a dopravu).

7. Variantné riešenia
Nie

8. Lehota na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky: 29.09.2013.

9. Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky
Predmet obstarávania sa bude  financovať z rozpočtu mesta Dunajská Streda. Všetky finančné náležitosti budú špecifikované v návrhu Zmluvy o poskytovaní služieb. 

10. Pokyn k predloženiu ponuky.
Predložená ponuka má obsahovať dokumenty žiadané v bode č. 5 k preukázaniu podmienok účasti, návrh zmluvnej ceny bez DPH a s DPH.

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

12.Lehota a miesto na predkladanie ponúk
Ponuky  je potrebné zaslať prostredníctvom služby, alebo  doručiť osobne, v zalepenej obálke,  na adresu  uvedenú v bode 1, v termíne do  2.9.2013 do 9.00. Na obálke je potrebné uviesť názov predmetu obstarávania:  „Výber dodávateľa na zabezpečenie stanov  počas Žitnoostrovského jarmoku“ a meno kontaktnej osoby (Mgr. Marián Herceg). Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku a v mene EURO.

14. Lehota viazanosti ponúk:
do 31.10.2013.

15. Kontaktná osoba
Za vecné otázky:
Mgr. Marián Herceg 
Tel.:0918/607 347
Za procesnú stránku:
Ing. Zuzana Andrássy, PhD. (odborne spôsobilá osoba reg.č.: D0592-484-2004)
vo @3connect.sk
Dátum: 26.8.2013					

	
	
JUDr. Zoltán Hájos
primátor mesta

								 



László Szabó
zástupca primátora




Príloha č.1

Cenová ponuka  na predmet zákazky „Výber dodávateľa na zabezpečenie stanov počas Žitnoostrovského jarmoku“   			


Dolupodpísaný.......................................................................,(meno, priezvisko), ako  štatutárny zástupca spoločnosti............................................................................(názov, adresa), predkladám nasledovnú cenovú ponuku na predmet zákazky „Výber dodávateľa na zabezpečenie stanov  počas Žitnoostrovského jarmoku“ .   	

Konečná cena*		
Cena služieb počas 25-29.9.2013:                                  	………………..Euro

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





V                               Dňa

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

