Mesto Žilina, Námestie obetí komunizmu 1, 01131, Žilina, IČO: 00321796

Všetkým záujemcom
Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo

Vybavuje/linka

Mesto Žilina

sp.

PhDr. Stanislava Rudincová
00421417063110

30.07.2019

/2019

VEC: Zákazka s nízkou hodnotou „Stavebný a technický dozor a Inžinierska činnosť - MŠ Zádubnie, Zateplenie
budovy vrátane opravy “
- 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

Osoba zodpovedná za
obstarávanie:

PhDr. Stanislava Rudincová

E-mail:

stanislava.rudincova@zilina.sk

Tel.:

00421417063110

Kontaktná osoba:

PhDr. Stanislava Rudincová

E-mail:

stanislava.rudincova@zilina.sk

Tel.:

0417063110

2. Opis predmetu zákazky
Predmetom zákazky je výkon stavebného a technického dozoru na predmetnej stavbe a inžinierska činnosť. Podmienky
plnenia predmetu zákazky sú podrobne definované v zmluve, ktorá je prílohou dokumentov tejto súťaže.
Podmienky:
Zhotoviteľ predloží k ponuke príslušné oprávnenia na výkon stavebného dozora na pozemné stavby.
Referencie min. 3 stavieb ( nie starších ako 5 rokov ), na ktorých zhotoviteľ vykonával stavebný a technický dozor
a na ktorých bolo realizované zateplenie objektu systémom ETICS v celkovej hodnote realizovaných prác v sume
min. 150 000 EUR bez DPH ( myslí sa - všetky stavby dohromady )
Ponuka, ktorá nebude obsahovať požadované dokumenty, bude vylúčená zo súťaže.
Prílohy :
Projektová dokumentácia
Výkaz výmer
Zmluva uzatvorená podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka v platnom znení medzi týmito zmluvnými stranami
Typ zákazky: Služby

Typ zákazky: Služby
CPV:

45220000-5 Inžinierske práce a stavebné práce

3. Podmienky účasti:
1. § 32 ods. 1 písm. e) Doklad o oprávnení podnikať - poskytovanie služby . Nepredkladá uchádzač - Zákon o niektorých
opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a
doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii), 2. § 32 ods. 1 písm. f) nemá uložený zákaz účasti vo verejnom
obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo
obvyklého pobytu, Nepredkladá uchádzač - overí verejný obstarávateľ.

4. Požiadavky na predmet zákazky :
Lehota plnenia - podľa dĺžky trvania diela v zmysle Zmluvy o dielo so zhotoviteľom diela, predpoklad je 90 dní.

5. Predpokladaná hodnota zákazky
Predpokladaná hodnota zákazky bola určená na 4 000 Eur bez DPH.

6. Lehota na predkladanie ponúk
Lehota na predkladanie ponúk je stanovená do: 09.08.2019 , 09:00 hod.

7. Miesto predkladania ponúk
Ponuku doručte v lehote na predkladanie ponúk do elektronického systému www.ezakazky.sk do zákazky „Stavebný a
technický dozor a Inžinierska činnosť - MŠ Zádubnie, Zateplenie budovy vrátane opravy “. Dokumenty k ponuke vložte do
systému v záložke Ponuka. 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 právny vzťah v zmysle podmienok uvedených v tejto výzve.

11. Miesto poskytnutie sluzieb
MŠ Zádubnie

12. Obsah ponuky
Podpísaný návrh Zmluvy o dielo,

13. Doplňujúce informácie
1.Verejný obstarávateľ nesmie uzatvoriť zmluvu s uchádzačom, ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov
verejného sektora a nie je zapísaný v registri partnerov verejného sektora alebo ktorých subdodávatelia alebo

subdodávatelia podľa osobitného predpisu majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú
zapísaní v registri partnerov verejného sektora. 2.Úspešný uchádzač pred podpisom zmluvy doručí verejnému
obstarávateľovi údaje o všetkých známych subdodávateľoch, ktorí sa budú podieľať na plnení zmluvy. 3.Verejný
obstarávateľ si vyhradzuje právo na uzavretie dodatkov ktoré sú v súlade s § 18 zákona o VO v platnom znení. 4.Verejný
obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť použitý postup zadávania zákazky v súlade s § 57 zákona o VO platnom znení.
5.Ďalšie postupy, lehoty, povinnosti a informácie, týkajúce sa tohto verejného obstarávania, ktoré nie sú opísané alebo
špecifikované v tejto výzve na predkladanie ponúk, sa v tomto verejnom obstarávaní riadia príslušnými ustanoveniami
zákona o verejnom obstarávaní v platnom znení a súvisiacimi platnými predpismi účinnými v čase vyhlásenia tohto
verejného obstarávania.

S pozdravom
PhDr. Stanislava Rudincová
0417063110
Mesto Žilina, odborný referent špecialista
Prílohy:
Generálne plnomocenstvo
Zmluva o dielo
Projektová dokumentácia

