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VEC: Zákazka s nízkou hodnotou „Hasičská zbrojnica Žilina - Brodno - rekonštrukcia strechy
“
- 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, 01131, Žilina

IČO:

00321796

Kontaktná osoba: PhDr. Stanislava Rudincová
E-mail:

stanislava.rudincova@zilina.sk

Tel.:

00421417063110

2. Opis predmetu zákazky
Prestavba je riešená ako výmena materiálov strešného plášťa až po nosnú časť strechy – styčníkové
drevené väzníky. T.j. výmena hydroizolačnej vrstvy na jej nosnej časti – záklopu neseného väzníkmi,
výmena tepelnej izolácie, výmeny klampiarskych konštrukcií – zvodov, žľabov, bočných lemov a
okapových plechov. Sklon strechy ostáva pôvodný 10,8 %, krytina hliníkový pásový falcovaný plech
lakovaný, klampiarske prvky hliníkový plech lakovaný. Zateplenie z minerálnej vlny. Záklop z
drevených dosiek hr. 25 mm. Podrobnejší popis konštrukcií a prác pozrite v technickej správe.
Farebný odtieň klampiarskych prvkov a krytiny – svetlo šedý. Podrobne, viď. PD časť A - Architektúra
Súčasťou prestavby bude aj inštalácia nového bleskozvodu, viď. PD časť B – Elektroinštalácia bleskozvod
Prílohy :
Projektová dokumentácia
Výkaz výmer

Zmluva o dielo
Poznámky:
Označenie výrobkov konkrétnym obchodným názvom definuje požadovaný stupeň kvality, resp.
súbor funkčných a úžitkových vlastností.
V prípade ak uchádzač ocení iný výrobok (ekvivalent), ako je uvedený v PD (rozpočte), súčasťou
ponuky musia byť doklady kvality (napr. certifikáty, technické listy....) pôvodných a doklady kvality
ocenených materiálov a preukázna tabuľka s porovnaním vlastností. Ponuka bez uvedených dokladov
nemusí byť zaradená do vyhodnotenia verejného obstarávania.
Súčasťou predmetu zákazky je dodanie dokumentácie kvality v počte 2 x sada v nasledovnej podobe:
Základná forma – zaraďovací šanon (veľkosť prispôsobiť charakteru a množstvu dokumentácie).
Predná strana bude obsahovať zoznam odovzdávanej dokumentácie. Jednotlivé dokumenty budú
očíslované a zoradené v zmysle zoznamu dokumentácie z prednej strany. Fotodokumentácia (ak si ju
charakter zákazky, alebo objednávateľ vyžaduje) bude dodaná na CD (DVD) nosiči. Dokumentácia
musí obsahovať všetky dokumenty podľa požiadavky objednávateľa. Dokumentácia musí ďalej
obsahovať všetky potrebné náležitosti pre riadne odovzdanie diela, resp. pre potreby vydania
kolaudačného rozhodnutia.
V prípade špeciálnych dokumentov je potrebné odsúhlasenie formy, v akej budú dokumenty
odovzdané, so zástupcom objednávateľa.
Upozornenie: Iná ako schválená dokumentácia nebude považovaná za odovzdanú a dodávateľovi
tak nevzniká právo na vystavenie faktúry v zmysle rámcovej ZoD, čl.VI bod 1., pokiaľ sa dodávateľ a
zhotoviteľ písomne nedohodnú inak.
Všetky potrebné zmluvné dojednania (napr. spôsob realizácie zákazky, práva
a povinnosti zmluvných strán, spôsoby ukončenia zmluvy, zmluvné sankcie...) sú
obsiahnuté v zmluve o dielo, ktorá tvorí prílohu súťažných podkladov a je nevyhnutné si
ju pred odovzdaním cenovej ponuky podrobne preštudovať.
Typ zákazky: Stavebné práce

3. Podmienky účasti:
§ 32 ods. 1 písm. e) a f) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov znení niektorých predpisov, t. j. uchádzač musí byť oprávnený uskutočňovať
stavebné práce na ktoré predkladá ponuku a nemá uložený zákaz účastí vo verejnom obstarávaní
potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania
alebo obvyklého pobytu. Uchádzač doklady o tom, že je oprávnený uskutočňovať stavebné práce na
ktoré predkladá ponuku a o zákaze účasti o verejnom obstarávaní nepredkladá.

4. Požiadavky na predmet zákazky :
Požiadavky na predmet zákazky sú špecifikované v projektovej dokumentácii (Príloha č. 1) a v zadaní
Výkaz výmer (Príloha č. 2) v opise predmetu zákazky viď bod 2 Výzvy na predkladanie ponúk.

5. Predpokladaná hodnota zákazky

Predpokladaná hodnota zákazky bola určená na 16 818.73 Eur bez DPH.

6. Lehota na predkladanie ponúk
Lehota na predkladanie ponúk je stanovená do: 04.03.2019 , 09:00 hod.

7. Miesto predkladania ponúk
Ponuku doručte v lehote na predkladanie ponúk do elektronického systému www.ezakazky.sk do
zákazky „Hasičská zbrojnica Žilina - Brodno - rekonštrukcia strechy “. Dokumenty k ponuke vložte do
systému v záložke Odoslanie ponuky. 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 uzatvorí s úspešným uchádzačom Zmluvu o dielo s lehotou plnenia 30
kalendárnych dní.

11. Miesto stavebných prác
Žilina Brodno

12. Obsah ponuky
1) cenová ponuka 2) Ocenený Výkaz výmer/Zadanie (Príloha č. 2) 3) Dokumentácia detailov podľa
konkrétneho typu vybratého strešného systému 4) Podpísaný návrh Zmluvy o dielo (Príloha č. 3)

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

