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VEC: Zákazka s nízkou hodnotou „Stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľností formou
znaleckého posudku “
- 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:

00321796

Kontaktná osoba: PhDr. Stanislava Rudincová
E-mail:

stanislava.rudincova@zilina.sk

Tel.:

00421417063110

2. Opis predmetu zákazky
Predmetom zákazky je poskytnutie služby na vypracovanie znaleckého posudku pre
stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľností zapísaných na LV č. 1100 v k.ú. Žilina:
parc. č. KN -C 1974/4, zast. pl. a nádvorie o výmere 19 m2
parc. č. KN -C 1975/2, zast. pl. a nádvorie o výmere 17 m2
parc. č. KN -C 1975/3, zast. pl. a nádvorie o výmere 14 m2
parc. č. KN -C 1975/4, zast. pl. a nádvorie o výmere 16 m2
parc. č. KN -C 1975/5, zast. pl. a nádvorie o výmere 16 m2
- Ide o pozemky pod stavbami garíží v k.ú. Žilina.

Typ zákazky: Služby

3. Podmienky účasti:
Dodávateľ musí byť zapísaný v zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov v príslušnom odbore a
odvetví podľa zákona č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch, ktorý vedie
Ministerstvo spravodlivosti SR, čo si objednávateľ overí pred vystavením objednávky.

4. Požiadavky na predmet zákazky :
1. Cena zahŕňa všetky náklady súvisiace s vypracovaním znaleckého posudku. 2. Obhliadku na
mieste si dodávateľ zabezpečí sám. Objednávateľ nesprevádza dodávateľa na miesto obhliadky 3.
Vrátane dopravy na miesto plnenia 4. Stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti znalcom podľa
vyhlášky č.492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku v znení neskorších predpisov.

5. Predpokladaná hodnota zákazky
Predpokladaná hodnota zákazky bola určená na 150 Eur bez DPH.

6. Lehota na predkladanie ponúk
Lehota na predkladanie ponúk je stanovená do: 20.02.2019 , 10:00 hod.

7. Miesto predkladania ponúk
Ponuku doručte v lehote na predkladanie ponúk do elektronického systému www.ezakazky.sk do
zákazky „Stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľností formou znaleckého posudku “. V
elektronickom systéme vyplňte Návrh na plnenie kritérií. 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.

10. Typ zmluvy a trvanie zmluvy
Verejný obstarávateľ víťaznému uchádzačovi vystaví objednávku. Lehota na plnenie 15 dní odo dňa
prevzatia objednávky.

11. Miesto poskytnutia služieb
Námestie obetí Komunizmu 1, Žilina.

S pozdravom
PhDr. Stanislava Rudincová
0417063110
Mesto Žilina, odborný referent špecialista

