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VEC: Zákazka s nízkou hodnotou „Osvetlenie troch priechodov pre chodcov na ul. sv. Cyrila a Metoda, Žilina - Vlčince“
- 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:

Janka Hrankaiová

E-mail:

janka.hrankaiova@zilina.sk

Tel.:

+421417063109

Kontaktná osoba:

Ing. Juraj Jaroš

E-mail:

juraj.jaros@zilina.sk

Tel.:

041/7063214

2. Opis predmetu zákazky
Predmetom obstarávania je vykonanie stavebných prác pre stavbu "Osvetlenie troch priechodov pre chodcov na ul. Sv. Cyrila a
Metoda, Žilina – Vlčince “.
Stavba je členená na dva stavebné objekty:
SO 01 Osvetlenie priechodov pre chodcov
SO 02 Dopravné značenie počas realizácie stavby
V rámci stavby dôjde k vybudovaniu osvetlenia priechodov pre chodcov SO 01 Osvetlenie priechodov pre chodcov. Ako bod
napojenia je určený existujúci stožiar v správe "Dopravného podniku mesta Žiliny", na ktorom je inštalované verejné osvetlenie. Zo
svorkovnice VO v stožiari bude vyvedený kábel CYKY-J 4x10 mm2 a vedený bude v zemi v trase podľa výkresovej časti k navrhovaným
osvetľovacím bodom v počte 3 ks. Trasa v zemi je 68 m a celková dĺžka kábla 89 m. Káble budú uložené v chráničke KF 09050 - ∅50 mm.
Osvetľovacie body pre priechody pre chodcov: na vyznačených miestach (2,5 m pred priechodom v smere jazdy a v súbehu
s priechodom) budú inštalované osvetľovacie stožiare nasledovne – č.1 a č.3 typ STK 76/70/3K14 výšky 7 m s výložníkom typ
V1T-20-D76 a č.2 typ STK 114/60/3K14 výšky 6 m s výložníkom typ V1T-OP-40-114 dĺžky 4 m, vystrojené budú typovými stožiarovými
svorkovnicami EKM 2020, prepäťovou ochranou SPD T2 typ PO II LED V 230V/30kA (Kiwa) a svietidlami pre osvetlenie priechodov pre
chodcov s asymetrickou distribúciou svetla typ SITECO SL11md, PC-L (R), 14320 lm, 740, Plus, 1x155 W, elektronický predradník ECG
plus, IP 66. Prívodný kábel zo stožiarovej svorkovnice k svietidlu je navrhovaný CYKY-J 3x1,5 mm2. Istenie v pripojovacej svorkovnici
stožiara je navrhované na 1x4 A.
SO 02 Dopravné značenie počas realizácie stavby: Realizácia osvetlenia priechodov pre chodcov si vyžiada dočasné dopravné
obmedzenia na ulici Sv. Cyrila a Metoda a priľahlých chodníkoch.
Z dôvodu minimalizovania nutnosti zásahu do jestvujúcich komunikácií budú stavebné práce realizované

Z dôvodu minimalizovania nutnosti zásahu do jestvujúcich komunikácií budú stavebné práce realizované
bezrozkopávkovou metódou (riadený pretlak) kolmo na os vozovky minimálne 1,2 m pod niveletou vozovky.
Minimálna šírka voľnej časti vozovky musí byť 3,5 m. Organizácia dopravy bude vyznačená zvislým prenosným značením. V prípade, že
by si to dopravná situácia vyžadovala, bude doprava riadená povereným a zaškoleným pracovníkom so zastavovacím terčíkom na
oboch koncoch.
Súčasťou stavebných prác je aj preloženie jestvujúceho dopravného zrkadla.
Vykopaná zemina nebude uložená na ceste (vozovka, svahy, odvodňovacie zariadenie) a nie je možné ju použiť ani pri spätnom
zásype. Stavebné práce je nutné realizovať v nevyhnutne krátkom čase.
Poznámky:
Označenie výrobkov konkrétnym obchodným názvom definuje požadovaný stupeň kvality, resp. súbor funkčných a úžitkových
vlastností.
V prípade, ak uchádzač ocení iný výrobok (ekvivalent), ako je uvedený v PD (rozpočte), súčasťou ponuky musia byť doklady kvality
(napr. certifikáty, technické listy....) pôvodných a doklady kvality ocenených materiálov a preukazná tabuľka s porovnaním vlastností.
Ponuka bez uvedených dokladov nemusí byť zaradená do vyhodnotenia verejného obstarávania.
Súčasťou predmetu zákazky je dodanie dokumentácie kvality v počte 2 x sada v nasledovnej podobe:
Základná forma – zoraďovací šanon (veľkosť prispôsobiť charakteru a množstvu dokumentácie). Predná strana bude obsahovať
zoznam odovzdávanej dokumentácie. Jednotlivé dokumenty budú očíslované a zoradené v zmysle zoznamu dokumentácie z prednej
strany. Fotodokumentácia (ak si ju charakter zákazky, alebo objednávateľ vyžaduje) bude dodaná na CD (DVD) nosiči. Dokumentácia
musí obsahovať všetky dokumenty podľa požiadavky objednávateľa. Dokumentácia musí ďalej obsahovať všetky potrebné náležitosti
pre riadne odovzdanie diela, resp. pre potreby vydania kolaudačného rozhodnutia.
V prípade špeciálnych dokumentov je potrebné odsúhlasenie formy, v akej budú dokumenty odovzdané, so zástupcom objednávateľa.
Upozornenie: Iná ako schválená dokumentácia nebude považovaná za odovzdanú a dodávateľovi tak nevzniká právo na vystavenie
faktúry v zmysle rámcovej ZoD, čl.VI bod 1., pokiaľ sa dodávateľ a zhotoviteľ písomne nedohodnú inak.
Typ zákazky: Stavebné práce
CPV:

45233260-9 Stavebné práce na stavbe ciest pre chodcov

3. Podmienky účasti:
1. § 32 ods. 1 písm. e) Doklad o oprávnení podnikať - uskutočňovanie stavebných prác . 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: 21 kalendárnych dní odo dňa odovzdania a prevzatia staveniska
Podrobná špecifikácia predmetu zákazky a rozsah prác sú uvedené v Projektovej dokumentácii a vo Výkaze výmer. Označenie
konkrétnych výrobkov názvom definuje požadovaný stupeň kvality, resp. súbor funkčných a úžitkových vlastností. Verejný
obstarávateľ umožňuje nahradiť takýto výrobok ekvivalentom. V prípade, ak uchádzač ocení iný výrobok (ekvivalent), ako je uvedený v
PD (rozpočte), súčasťou ponuky musia byť doklady kvality (napr. certifikáty, technické listy....) pôvodných a doklady kvality ocenených
materiálov a preukázna tabuľka s porovnaním vlastností.
Všetky potrebné zmluvné dojednania (napr. spôsob realizácie zákazky, práva a povinnosti zmluvných strán, spôsoby ukončenia zmluvy,
zmluvné sankcie...) sú obsiahnuté v Návrhu zmluvy o dielo, ktorá tvorí prílohu č. 2 tejto výzvy na predkladanie ponúk. Verejný
obstarávateľ odporúča si ju pred odovzdaním cenovej ponuky podrobne preštudovať. Súčasťou cenovej ponuky je ocenený Výkaz
výmer (Príloha č. 1) a uchádzačom podpísaný Návrh zmluvy o dielo (príloha č. 2). Pre dôkladné ocenenie je nutné si preštudovať
nasledovné prílohy:
Príloha č.1 - Projektová dokumentácia
Príloha č. 2 - Zmluva o dielo

5. Predpokladaná hodnota zákazky
Predpokladaná hodnota zákazky bola určená na 11 839.47 Eur bez DPH.

6. Lehota na predkladanie ponúk
Lehota na predkladanie ponúk je stanovená do: 28.09.2020 , 10:00 hod.

7. Miesto predkladania ponúk
Ponuku doručte v lehote na predkladanie ponúk do elektronického systému www.ezakazky.sk do zákazky „Osvetlenie troch priechodov
pre chodcov na ul. sv. Cyrila a Metoda, Žilina - Vlčince“. 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 stavebných prác
Žilina - Vlčince, ul. Cyrila a Metoda

12. Obsah ponuky
1.
2.
3.
4.

krycí list
návrh na plnenie kritérií
ZoD
ocenený VV

13. Doplnujuce informacie
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
Janka Hrankaiová
041/7063109

Mesto Žilina, referent VO

