INFORMÁCIA O VÝSLEDKU VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1)

I.4)
I.5)

NÁZOV A ADRESY
Mesto Žilina
IČO: 00321796
Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Roman Osika
Telefón: +421 417063109
Email: roman.osika@zilina.sk
Fax: +421 417632151
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa hlavnej stránky obstarávateľa (URL): http://www.zilina.sk
DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĹA
Regionálna alebo miestna agentúra/úrad
HLAVNÁ ČINNOSŤ
samospráva

ODDIEL II: PREDMET
II.1)
II.1.1)

II.1.2)
II.1.3)
II.1.4)

II.1.6)
II.2)
II.2.2)

ROZSAH OBSTARÁVANIA
Názov
Montáž, oprava a údržba, demontáž materiálneho vybavenia podujatia Vianočné trhy 2019 - 2022
Referenčné číslo: 29571/2019
Hlavný kód CPV
79952000-2
Druh zákazky
Služby
Stručný opis
Predmetom zákazky je poskytnutie objednávateľovi pre potreby podujatia Vianočné trhy 2019 - 2022, ktoré sa bude
každoročne konať v období od 23.11. do 23.12. príslušného roku montáž, opravu a údržbu, demontáž materiálneho
vybavenia podujatia a súvisiace služby, viac : súťažné podklady.
Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
OPIS
Dodatočné kódy CPV
39154100-7
45111300-1

II.2.3)

II.2.4)

45422000-1
Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK031
Hlavné miesto dodania alebo plnenia: Mesto Žilina
Opis obstarávania
Predmetom zákazky je poskytnutie objednávateľovi pre potreby podujatia Vianočné trhy 2019 - 2022, ktoré sa bude
každoročne konať v období od 23.11. do 23.12. príslušného roku montáž, opravu a údržbu, demontáž materiálneho
vybavenia podujatia a súvisiace služby, v zložení:
a)prístrešky, počet 13 ks, materiál: konštrukčné drevo priemyselnej kvality typu KVH, minimálny prierez nosných častí
120x120mm, opláštenie strechy odnímateľnou nepremokavou plachtou červenej farby (RAL2008), sedlová strecha,
rozmer prístrešku 5x3 metre, minimálna výška krovu 2,5 metra, celková výška prispôsobená ostatným rozmerom,
b)brány, počet 4 ks, materiál: konštrukčné drevo priemyselnej kvality typu KVH, minimálny prierez nosných častí
240x140mm, opláštenie brány dreveným debnením, obrátené písmeno U so sedlovou strechou, rozmer brány 6x3 metre
(podchodná výška), celková výška 5 metrov,
c)oceľové stojky k bránam, počet 8 ks, materiál: oceľ, čierna prášková/antracitová sivá, rozmerovo musí každá stojka
umožniť osadenie 2 ks záťažových košov o rozmere 900x900mm s výškou 540 mm,
d)oceľové nadpisy k bránam, počet 4 ks, materiál: oceľ, čierna prášková, rozmer 2,3 x 1,3m, minimálna hrúbka 3mm,
text: Vianočné trhy Žilina, technológia výroby: vodný lúč,
e)stoly, počet 52 ks, materiál: konštrukčné drevo priemyselnej kvality typu KVH, minimálny prierez 60x40mm,
potiahnutie stolovej dosky PVC plachtou s potlačou: Šťastné a veselé Vianoce vám praje mesto Žilina, rozmer stola 1,4m
(stolová doska 0,5x1,4m),
f)informačné tabule, počet 4 ks, materiál: drevo, rozmer tabule výška 1,6 x šírka 0,8m, hrúbka minimálne 30mm s
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plochou pre osadenie plagátu vo formáte 700 x 400mm,
g)ohrady pre odpadkové koše, počet 14 ks, materiál: drevené hobľované laty, oceľový joklový profil 20x20x3, rozmer
ohrady šírka 0,7 x výška 1,0 x hĺbka 0,9m,
h)ploty za stánky, počet 26 ks, materiál: drevené hobľované laty, oceľový joklový profil, tvar písmena L, rozmer plotu
výška 1,1 x dĺžka 2,5 x hĺbka 1,0 m,
i)ploty k bránam malé, počet 3 ks, materiál: drevené hobľované laty, oceľový joklový profil, tvar rovný, rozmer plotu
výška 1,1 x dĺžka 1,9 m,
j)ploty k bránam veľké, počet 1+1 ks zrkadlovo, materiál: drevené hobľované laty, oceľový joklový profil, tvar písmena
L, rozmer plotu výška 1,1 x dĺžka 3,4 x hĺbka 1,0 m,
k)plot k bráne veľký, počet 1 ks, materiál: drevené hobľované laty, oceľový joklový profil, tvar rovný, rozmer plotu
výška 1,1 x 7,9 m,
l)zástena na prenosné WC, počet 1 ks, materiál: drevená konštrukcia opláštená drevenými latami, minimálny rozmer
zásteny výška 2,5 x šírka 3 m, rozmerovo musí zakryť 4 ks prenosné WC,
m)zástena k zázemiu pódia, počet 1 ks, materiál: konštrukčné drevo priemyselnej kvality typu KVH, minimálny prierez
nosných častí 100x100mm, opláštenie hobľovanými latami s výškou 1,1 m, tvar písmena L, rozmer zásteny 7,6 x 7 m,
n)zabezpečiť ozvučenie a hudobnú produkciu s témou Vianoc v centrálnej časti podujatia počas trvania Vianočných
trhov, pre vylúčenie pochybností v čase od 11:00-22.00 hod každý deň podujatia (poplatky SOZA zabezpečuje
objednávateľ),
o)zabezpečiť osvetlenie prístreškov, vstupných brán, oplotenia za stánkami počas trvania podujatia Vianočných trhov, v
časoch od 11:00-22:00 hod,
p)zabezpečiť jednotný koncept všetkých komponentov, stanovený farebný odtieň pre všetky drevené prvky je TEAK,
stanovený farebný odtieň pre všetky oceľové prvky je čierna prášková/antracit sivý,
q)zabezpečiť uskladnenie všetkých častí predmetu zmluvy na vlastné náklady počas celého trvania zmluvy,
r)dodávateľ je zodpovedný za jednotlivé materiálne prvky predmetu zmluvy, vrátane zabezpečenia údržby.
Viac súťažné podklady.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.13)Informácie o fondoch EÚ
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie

ODDIEL IV: POSTUP
IV.1)

OPIS

ODDIEL V: ZADANIE ZÁKAZKY
V.1)

Informácie o nepridelení zákazky
Zmluva/časť nebola pridelená: § 57 ods. 2 - zmenili sa okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo verejné obstarávanie

ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.3)

VI.5)

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
Verejný obstarávateľ zrušil proces verejného obstarávania v súlade s § 57 Zákona č. 343/2015 Z. z. (Zákon o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov)
1. nakoľko zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo verejné obstarávanie,
2. v priebehu postupu verejného obstarávania vyskytli dôvody hodné osobitného zreteľa, pre ktoré nemožno od
verejného obstarávateľa požadovať, aby vo verejnom obstarávaní pokračovali, najmä ak sa zistilo porušenie tohto
zákona, ktoré má alebo by mohlo mať zásadný vplyv na výsledok verejného obstarávania,
3.neboli predložené viac ako dve ponuky,
Oznámenie o postupe, ktorý použije verejný obstarávateľ pri zadávaní zákazky na pôvodný predmet zákazky :
Verejný obstarávateľ vyhlási verejné obstarávanie, za zmenených zmluvných podmienok (lehota poskytnutia služby,
predmetu zákazky). Po určení predpokladanej hodnoty zákazky, bude určený postup podľa zákona v lehote do 15 dní.
DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
22.08.2019
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