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VEC: Zákazka s nízkou hodnotou „Technická evidencia detských ihrísk a pieskovísk, športových ihrísk, lavičiek v meste
Žilina “
- 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.:

+421917990120

Kontaktná osoba:

Mgr. Radoslav Vozárik

E-mail:

radoslav.vozarik@zilina.sk

Tel.:

+421907912014

2. Opis predmetu zákazky
Cieľom je zdokumentovanie všetkých existujúcich detských ihrísk a pieskovísk (popis jednotlivých ihrísk so zameraním GPS súradníc,
popis jednotlivých prvkov ihrísk, materiálového vyhotovenia, popis pieskovísk, certifikácia prvkov, určenie výrobcu, ak je to možné),
zdokumentovanie všetkých existujúcich plôch pôvodne a aj súčasne slúžiacich ako športové ihriská so zameraním GPS súradníc
(rozmery, plocha, popis súčasného stavu, športových prvkov, materiál povrchu) a zdokumentovanie všetkých lavičiek so zameraním
GPS súradníc (rozmery, materiál, s operadlom, bez operadla) na území mesta Žilina spolu s majetkovou identifikáciou pozemkov pod
týmito detskými ihriskami, pieskoviskami, športovými ihriskami lavičkami a aktualizáciou na ďalšie dva roky. Dielo bude odovzdané
objednávateľovi v písomnej (tlačenej) forme v troch vyhotoveniach a v elektronickej forme na CD nosiči v súboroch DWG alebo DGN
(verzia Microstation V8 alebo V8i) v súradnicovom systéme S-JSTK. Zhotoviteľ udeľuje objednávateľovi výhradnú, časovo a priestorovo
neobmedzenú licenciu na použitie diela spôsobom podľa ustanovenia § 19 ods. 4 autorského zákona, pričom odmena za udelenie
licencie je v plnom rozsahu zahrnutá v cene diela. Zhotoviteľ zároveň súhlasí, aby objednávateľ udelil súhlas na použitie diela v
rovnakom rozsahu aj tretím osobám.
Lokality evidencie detských ihrísk a pieskovísk: Mesto Žilina, sídliská a všetky mestské časti. Požadované údaje, ktoré bude dielo
obsahovať: evidencia detských ihrísk a pieskovísk po uliciach a volebných obvodoch, popis jednotlivých ihrísk a pieskovísk so
zameraním GPS súradníc, popis jednotlivých prvkov ihrísk a pieskovísk, certifikácia prvkov, popis ich súčasného stavu, materiál
dopadovej plochy a vyhotovenia jednotlivých prvkov (asfalt, betón, umelá tráva, tráva, gumené rohože, drevo, nerez, ...), určenie
dodávateľa, ak je to možné. Súčasťou diela je majetková identifikácia pozemkov pod detskými ihriskami a pieskoviskami, aktualizácia
na ďalšie dva roky.
Lokality evidencie všetkých existujúcich plôch slúžiacich ako športové ihriská: Mesto Žilina, sídliská a všetky mestské časti. Požadované
údaje, ktoré bude dielo obsahovať: evidencia športových ihrísk po uliciach a volebných obvodoch, popis jednotlivých športových ihrísk
so zameraním GPS súradníc, rozmery športových ihrísk, popis ich súčasného stavu, popis športových prvkov (brány, koše, ...), materiál

povrchu (asfalt, betón, umelá tráva, tráva,...). Súčasťou diela je majetková identifikácia pozemkov pod športovými ihriskami
a aktualizácia na ďalšie dva roky.
Lokality evidencie všetkých lavičiek: Mesto Žilina, sídliská a všetky mestské časti. Požadované údaje, ktoré bude dielo obsahovať:
evidencia lavičiek po uliciach a volebných obvodoch, popis jednotlivých lavičiek so zameraním GPS súradníc, popis jednotlivých
lavičiek, rozmery lavičiek, popis ich súčasného stavu, použitý materiál (drevo, kov, betón...), vyhotovenie lavičky (s operadlom, bez
operadla). Súčasťou diela je majetková identifikácia pozemkov pod lavičkami a aktualizácia na ďalšie dva roky.
Dodanie v digitálnej forme, ako samostatná vrstva do GISu formáte * SHP, *MDB.
Víťazný dodávateľ rozdelí technickú evidenciu na tri samostatné časti a to technickú evidenciu detských ihrísk a pieskovísk, technickú
evidenciu športových ihrísk a technickú evidenciu lavičiek.
CENOVÁ PONUKA
Názov

Cena bez DPH

Cena s DPH

Technická evidencia detských ihrísk, pieskovísk a športových ihrísk
v meste Žilina

€

€

Technická evidencia lavičiek v meste Žilina

€

€

Celková cena s DPH :
Som/nie som platiteľom DPH (nehodiace sa preškrtnite)

Typ zákazky: Služby
CPV:

71310000-4 Poradenský inžiniering a stavebné služby

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 v znení
niektorých predpisov, t. j. uchádzač musí byť oprávnený poskytovať službu na predmet, na ktorý 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 poskytovať službu, na predmet 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 :
1. Lehota plnenia do 31.03.2020
2. Dodanie v digitálnej forme, ako samostatná vrstva do GISu formáte * SHP, *MDB.

5. Predpokladaná hodnota zákazky
Predpokladaná hodnota zákazky bola určená na 10 000 Eur bez DPH.

6. Lehota na predkladanie ponúk
Lehota na predkladanie ponúk je stanovená do: 24.01.2020 , 12:00 hod.

7. Miesto predkladania ponúk
Ponuku doručte v lehote na predkladanie ponúk do elektronického systému www.ezakazky.sk do zákazky „Technická evidencia
detských ihrísk a pieskovísk, športových ihrísk, lavičiek v meste Žilina “. 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 poskytnutie sluzieb
Mesto Žilina, Námestie obetí komunizmu 1,010 01 Žilina

12. Obsah ponuky
1.Krycí list ponuky
2.Cenová ponuka s uvedením ceny za celý predmet zákazky v EUR s DPH. (v prípade ak uchádzač nie je platca DPH, uvedenú
skutočnosť uvedie v ponuke)

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, dátum
podieľať na plnení zmluvy v rozsahu: • Údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa: meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum
narodenia 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
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. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo
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 alebo ponuka doručená iným spôsobom ako určil verejný obstarávateľ v tejto
výzve nebude ďalej zaradená do hodnotiaceho procesu. 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. 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.

S pozdravom
Ing. Roman Osika
+421917 990 120
Mesto Žilina

