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VEC: Zákazka s nízkou hodnotou „Oprava unimobuniek Komunitného centra “
- Výzva na predloženie ponuky

Podľa ustanovenia parag.117 zákona NR SR č.343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a
doplnení niektorých predpisov zákonov a doplnení niektorých zákonov.

1. Identifikácia verejného obstarávateľa
Názov:

Mesto Žilina

Ulica:

Námestie obetí komunizmu 1, 011 31, Žilina

IČO:

00 321 796

Kontaktná osoba: Mgr. Katarína Zahradníková
E-mail:

katarina.zahradnikova@zilina.sk

Tel.:

041/7063110

2. Opis predmetu zákazky
Predmetom zákazky je oprava unimobuniek Komunitného centra Bratislavská 8612, 010 01 Žilina a
oprava podlahy v priestoroch šatne v kuchyni v Jedálni Námestie J. Borodáča 1, 010 08 Žilina.
Jedná sa o práce v rozsahu:
Jedáleň Námestie Borodáča, Šatňa: oprava omietky, začistenie omietok okolo obkladov, penetrácia
podlahy, montáž soklíkov z obkladačiek do malty, montáž podláh a dlaždíc
Komunitné Centrum Bratislavská: oprava unimobuniek v rozsahu oprava podlahy (rozobratie, spätná
montáž), oprava sklička na elektrickej skrinke + zámok, debnenie, betónový chodník (dodávka +
sprcovanie), očistenie a vytmelenie strechy, dodávka a inštalácia ohrievača, oprava, prípadná
výmena svetla.
Podrobná špecifikácia a rozsah prác sa nachádza vo Výkaze výmer (Príloha č. 1).
Typ zákazky: Stavebné práce

Typ zákazky: Stavebné práce

3. Podmienky účasti:
Doklad o oprávnení dodávať predmet zákazky na ktorý uchádzač predkladá ponuku

4. Požiadavky na predmet zákazky :
Špecifikované vo Výkaze Výmer

5. Predpokladaná hodnota zákazky
Predpokladaná hodnota zákazky bola určená na 2 315.60 Eur bez DPH.

6. Lehota na predkladanie ponúk
Lehota na predkladanie ponúk je stanovená do: 14.12.2018 , 10:30 hod.

7. Miesto predkladania ponúk
Ponuku doručte v lehote na predkladanie ponúk do elektronického systému www.ezakazky.sk do
zákazky „Oprava unimobuniek Komunitného centra “. Dokumenty k ponuke a Návrh na plnenie
kritérií vložte do systému v záložke Odoslanie ponuky. Pre odoslanie kliknite na Odoslať ponuku.

8. Jazyk ponuky
Slovenský jazyk

9. Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Kritérium na vyhodnotenie ponúk bude celková cena s DPH. Úspešnou ponukou sa stane ponuka
uchádzača, ktorého ponuka nebola vylúčená, a ktorého ponuka bude najnižšia. V celkovej cene za
predmet zákazky budú zahrnuté všetky náklady uchádzača.

9. Typ zmluvy a trvanie zmluvy
Verejný obstarávateľ uzatvorí s úspešným uchádzačom právny vzťah v zmysle podmienok
uvedených v tejto výzve.

10. Miesto stavebných prác
Komunitné centrum Bratislavská 8612, Žilina, Jedáleň Námestie J. Borodáča 1, Žilina

11. Obsah ponuky
Doklad o oprávnení uskutočňovať práce, na ktoré uchádzač predkladá ponuku. Návrh na plnenie
kritéria (cenová ponuka) ktorého prílohou bude ocenený Výkaz výmer (Príloha č. 1)

12. Doplnujuce informacie

Plnenie predmetu zákazky bude na základe objednávky. Lehota dodania predmetu zákazky do 14 dní
odo dňa odovzdania a prevzatia staveniska.

S pozdravom
Mgr. Katarína Zahradníková
041/7063110
Mesto Žilina, samostatný odborný referent špecialista

