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VEC: Zákazka s nízkou hodnotou „Vypracovanie znaleckých posudkov (Inžinierske siete NN a Garáž - Jarná)“
- 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, 011 31, Žilina

IČO:

00321796

Osoba zodpovedná za
obstarávanie:

Mgr. Katarína Zahradníková

E-mail:

katarina.zahradnikova@zilina.sk

Tel.:

+421417063110

Kontaktná osoba:

Iveta Formánková

E-mail:

katarina.zahradnikova@zilina.sk

Tel.:

+421417063208

2. Opis predmetu zákazky
Predmetom zákazky je vypracovanie znaleckých posudkov:
A)
Stanovenie jednorazovej odplaty za zriadenie vecného bremena:
Uloženie inžinierskych sietí (NN vedenie)
GP 9/2016
parc. č. KN-E 9009, ostat. pl. v rozsahu 8 m2
parc. č. KN-E 9102, ostat. pl. v rozsahu 451 m2
parc. č. KN-C 3790, ostat. pl. v rozsahu 15 m2
v zmysle prílohy GP 9/2016 - Príloha č. 1 tejto výzvy
Lehota dodania posúdku do 15 dní odo dňa doručenia objednávky.
B)
Stanovenie všeobecnej hodnoty nebytového priestoru – garáže nachádzajúcej sa v objekte budovy obchodu a služieb č. s. 2606 v k.
ú. Žilina ul. Jarná, evidovanej na LV č. 6096 pre k. ú. Žilina, vrátane podielu priestoru na spoločných častiach a spoločných
zariadeniach domu, na príslušenstve a spoluvlastníckeho podielu k pozemku o veľkosti podielu 127/6602.
Lehota dodania posúdku do 15 dní odo dňa doručenia objednávky.

Typ zákazky: Služby

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 dodávať tovar 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 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 :
Viď opis predmetu zákazky

5. Predpokladaná hodnota zákazky
Predpokladaná hodnota zákazky bola určená na 460 Eur bez DPH.

6. Lehota na predkladanie ponúk
Lehota na predkladanie ponúk je stanovená do: 23.04.2020 , 09:00 hod.

7. Miesto predkladania ponúk
Ponuku doručte v lehote na predkladanie ponúk do elektronického systému www.ezakazky.sk do zákazky „Vypracovanie znaleckých
posudkov (Inžinierske siete NN a Garáž - Jarná)“. 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
12. Obsah ponuky
1) Krycí list ponuky
2) Návrh na plnenie kritérií
3) Ocenená Príloha č. 2_Kritéria

13. Doplnujuce informacie
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 si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky. Verejný obstarávateľ následne zašle uchádzačom
informáciu o odmietnutí ponuky spolu s odôvodnením.

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
Mgr. Katarína Zahradníková
+421417063110
Mesto Žilina

