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VEC: Zákazka s nízkou hodnotou „„ÚPRAVA ČASTI MK NA UL. VEĽKÁ OKRUŽNÁ, ZASTÁVKA
MHD OPROTI OC AUPARK, VÝMENA ZASTÁVKOVÉHO PRÍSTREŠKU““
- 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:

Ing. Roman Osika

E-mail:

roman.osika@zilina.sk

Tel.:

0917990120

Kontaktná osoba: Ing. Juraj Jaroš
E-mail:

roman.osika@zilina.sk

Tel.:

+421907819708

2. Opis predmetu zákazky
Účelom diela je osadenie a výmenu autobusového typového prístrešku na autobusovej zástavky, na
ulici Veľká Okružná v meste Žilina. Predmetná lokalita sa nachádza v centre mesta Žilina, na
zastávke „Veľká Okružná, Aupark“ oproti OC Aupark, v katastrálnom území Žilina, okres Žilina, kraj
Žilinský. Jedná sa o stavbu malého rozsahu a miestneho významu. Stavba sa nachádza v intraviláne
mesta.
Jedná sa o výmenu zastávkového prístrešku.
Projektant: DAQE Slovakia s.r.o., Pribinova 8953/62, 010 01 Žilina; Hlavný inžinier projektu: Ing.

Peter Vonš
Použitý je prístrešok GE-400SS a jedná sa o typovú oceľovú konštrukciu so sklenenými výplňami na
zadnej strane a sklenenou strechou. Oceľová konštrukcia je opatrená ochrannou vrstvou zinku.
Nosný rám tvoria nosné stĺpy zo tvarovanej ocele. Hmotnosť prístrešku je 895kg. V module vpravo
bude osadená vitrína pre umiestnenie cestovných poriadkov a informacií o tarife. Predajný automat
na lístky MHD bude umiestnený na pôvodnom mieste.
Búracie práce sa budú vykonávať v súlade s STN 386413 a STN 733050. Pred začatím zemných prác
musia byť v teréne vytýčené všetky podzemné inžinierske siete ich správcami. Pri práci v ich blízkosti
je nutné rešpektovať ich ochranné pásma a vyjadrenia správcov týchto vedení. Pri križovaní
navrhovaných podzemných vedení s jestvujúcimi musia byť dodržané minimálne vzdialenosti vedení
podľa STN 73 6005.
Stavba neobsahuje iné objekty.
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
CPV:

45213315-4 Stavebné práce na prístreškoch autobusových zastávok

3. Podmienky účasti:
Osobné postavenie: § 32 ods.1 písm. e) a f) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení niektorých predpisov, t. j. uchádzač musí byť
oprávnený uskutočňovať stavebné práce na práce, na ktoré predkladá ponuku a nemá uložený zákaz
účasti 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
dodávať tovar, na ktorý predkladá ponuku a o zákaze účasti vo verejnom obstarávaní nepredkladá –
Zákon o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných
systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (Zákon proti byrokracii).

4. Požiadavky na predmet zákazky :
V zmysle projektovej dokumentácia a výkazu výmer spracovateľa DAQE Slovakia s.r.o., Pribinova
8953/62, 010 01 Žilina; Hlavný inžinier projektu: Ing. Peter Vonš ako aj zmluvných podmienok
Zmluvy o dielo, ktorá tvorí prílohu tejto výzvy.

5. Predpokladaná hodnota zákazky
Predpokladaná hodnota zákazky bola určená na 6 200 Eur bez DPH.

6. Lehota na predkladanie ponúk
Lehota na predkladanie ponúk je stanovená do: 04.10.2019 , 11:00 hod.

7. Miesto predkladania ponúk
Ponuku doručte v lehote na predkladanie ponúk do elektronického systému www.ezakazky.sk do
zákazky „„ÚPRAVA ČASTI MK NA UL. VEĽKÁ OKRUŽNÁ, ZASTÁVKA MHD OPROTI OC AUPARK,
VÝMENA ZASTÁVKOVÉHO PRÍSTREŠKU““. Dokumenty k ponuke a Návrh na plnenie kritérií
vložte do systému v záložke Ponuka 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 stavebných prác
Ulica Veľká Okružná v meste Žilina

12. Obsah ponuky
- Cenová ponuka (vyplnený výkaz výmer) - Zmluva o dielo vyplnená a podpísaná

13. Doplnujuce informacie
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.
Úspešný uchádzač pred podpisom zmluvy doručí verejnému obstarávateľovi údaje o všetkých
známych subdodávateľoch, ktorí sa budú podieľať na plnení zmluvy v rozsahu: • Údaje o osobe
oprávnenej konať za subdodávateľa: meno a priezvisko, adresa pobytu. Verejný obstarávateľ si
vyhradzuje právo na uzavretie dodatkov ktoré sú v súlade s § 18 zákona o VO v platnom znení.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť použitý postup zadávania zákazky v súlade s § 57
zákona o VO platnom znení. 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. Verejný obstarávateľ po vyhodnotení ponúk bezodkladne zašle informáciu o
vyhodnotení ponúk všetkým uchádzačom. Verejný obstarávateľ bude úspešného uchádzača
kontaktovať prostredníctvom elektronickej pošty ihneď po vyhodnotení. Predpokladaná hodnota
zákazky uvedená v týchto podmienkach je maximálna. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo
nepodpísať zmluvu, ak ponuka úspešného uchádzača bude vyššia ako predpokladaná hodnota

nepodpísať zmluvu, ak ponuka úspešného uchádzača bude vyššia ako predpokladaná hodnota
zákazky. Ak ponuku predkladá skupina uchádzačov, splnenie podmienok osobného postavenia
preukazuje každý člen skupiny samostatne. Ponuka predložená/doručená po uplynutí lehoty na
predkladanie ponúk podľa bodu 6 nebude ďalej zaradená do hodnotiaceho procesu. Verejný
obstarávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky. Verejný obstarávateľ
následne zašle uchádzačom informáciu o odmietnutí ponuky spolu s odôvodnením. Verejný
obstarávateľ si vyhradzuje právo zmeniť podmienky súťaže. Uchádzač nemá právo si uplatniť u
verejného obstarávateľa akékoľvek náklady, ktoré mu vznikli v súvislosti so zrušením súťaže,
zmenou podmienok súťaže alebo akýmkoľvek rozhodnutím verejného obstarávateľa. DÔVERNOSŤ A
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV 1 Verejný obstarávateľ počas priebehu tohto prieskumu trhu nebude
poskytovať alebo zverejňovať informácie o obsahu ponúk ani uchádzačom, ani žiadnym iným tretím
osobám až do vyhodnotenia ponúk. 2 Informácie, ktoré uchádzač v ponuke označí za dôverné,
nebudú zverejnené alebo inak použité bez predchádzajúceho súhlasu uchádzača. 3 Verejný
obstarávateľ sa zaväzuje, že osobné údaje poskytnuté uchádzačom budú spracovávané a chránené
podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých
zákonov.

S pozdravom
Ing. Roman Osika
+421917990120
Mesto Žilina, vedúci oddelenia

