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VEC: Zákazka s nízkou hodnotou „Rekonštrukcia sociálnych zriadení na MŠ Suvorovova“
- 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 3350/1, 01131, Žilina

IČO:

00321796

Osoba zodpovedná za
obstarávanie:

Mgr. Katarína Zahradníková

E-mail:

katarina.zahradnikova@zilina.sk

Tel.:

0917990119

Kontaktná osoba:

Miroslav Beňo

E-mail:

miroslav.beno@zilina.sk

Tel.:

+421417063607

2. Opis predmetu zákazky
Predmetom zákazky je rekonštrukcia justujúcich sociálnych zariadení v troch pavilónoch. Celkom sa jedná o 6 sociálnych zariadení.
Rekonštrukcia predstavuje nové povrchové úpravy stien, stropov aj podláh, výmenu vodovodného a kanalizačného potrubia, výmenu
kabeláže elektrickej siete, výmenu resp. doplnenie vykurovacích telies a zriaďovacích predmetov. Podrobný rozsah prác je
špecifikovaný projektovej dokumentácii (Príloha č. 1) a výkaze výmer (Príloha č. 2a, Príloha č. 2b).
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. 3 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. 2a), Príloha č. 2b) a uchádzačom podpísaný Návrh zmluvy o dielo (Príloha č. 3).
Dôležité upozornenie:
V objekte MŠ aktuálne prebieha rekonštrukcia, ktorá bude ukončená do konca augusta 2021, preto je zhotoviteľ povinný strpieť na
svojom pracovisku aj zamestnancov inej spoločnosti.
Typ zákazky: Stavebné práce

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).
Technická spôsobilosť alebo odborná spôsobilosť:
§ 34 ods. 1 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení niektorých
predpisov:
Uchádzač predloží minimálne jednu praktickú skúsenosť s realizovaním stavby obdobného charakteru ako je predmet zákazky.
Požadovaná úroveň sa preukazuje zoznamom uskutočnených stavebných prác za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného
obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov. Zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní
stavebných prác a ich zhodnotení podľa dohodnutých zmluvných podmienok. Minimálna úroveň požadovaného zoznamu
uskutočnených stavebných prác musí byť v súhrnnej hodnote minimálne 125 000 EUR bez DPH, uchádzač môže túto hodnotu
preukázať jednou zmluvou alebo kombináciou viacerých zmlúv.
§ 34 ods. 1 písm. g) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení niektorých
predpisov:
Uchádzač predloží údaje o vzdelaní a odbornej praxi, odbornej kvalifikácií osôb určených za plnenie zmluvy. Podmienka je splnená ak
uchádzač preukáže odbornú úroveň
personálneho zabezpečenia plnenia predmetu zákazky prostredníctvom funkcie stavbyvedúceho pre pozemné stavby v zmysle
podmienok SKSI.
Uchádzač alebo záujemca môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné
kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. Túto skutočnosť uchádzač preukazuje písomnou zmluvou uzavretou s osobou,
ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť. Táto osoba musí
reálne poskytovať požadovanú službu a zároveň musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia a nesmú
u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7;

4. Požiadavky na predmet zákazky :
Požiadavky na predmet zákazky sú špecifikované v bode č. 2 tejto výzvy na predkladanie ponúk Opis predmetu zákazky, v projektovej
dokumentácii Príloha č.1 tejto výzvy na predkladanie ponúk a vo Výkaze výmer (Príloha č. 2a, Príloha č. 2b) tejto výzvy na
predkladanie ponúk. Verejný obstarávateľ požaduje odovzdanie zhotoveného diela v lehote do 9 kalendárnych dní, najneskôr však do
17.7.2021 vrátane vypratania staveniska.

5. Predpokladaná hodnota zákazky
Predpokladaná hodnota zákazky bola určená na 123 904 Eur bez DPH.

6. Lehota na predkladanie ponúk
Lehota na predkladanie ponúk je stanovená do: 08.03.2021 , 09:00 hod.

7. Miesto predkladania ponúk
Ponuku doručte v lehote na predkladanie ponúk do elektronického systému www.ezakazky.sk do zákazky „Rekonštrukcia sociálnych
zriadení na MŠ Suvorovova“. 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

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
MŠ Suvorovova, Žilina

12. Obsah ponuky
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Krycí list ponuky
Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti
Harmonogram prác s konečným termínom do 15.7.2021, vrátane vypratania staveniska
Návrh na plnenie kritérií
Ocenený Výkaz výmer (Príloha č. 2a, Príloha č. 2b)
Podpísaný Návrh zmluvy o dielo (Príloha č. 3)
Zoznam subdodávateľov v prípade, že budú využívané ich kapacity

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
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
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 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 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

Mgr. Katarína Zahradníková
+421917990119
Mesto Žilina

