Mesto Žilina, Námestie obetí komunizmu 3350/1, 01131, Žilina, IČO: 00321796

Všetkým záujemcom
Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo

Vybavuje/linka

Mesto Žilina

sp.

Ing. Andrea Trúchla
041 70 63 109

15.03.2021

/2021

VEC: Zákazka s nízkou hodnotou „Oplotenie areálu – Detské jasle Puškinova 14, 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 3350/1, 01131, Žilina

IČO:

00321796

Osoba zodpovedná za
obstarávanie:

Ing. Andrea Trúchla

E-mail:

andrea.truchla@zilina.sk

Tel.:

041 70 63 109

Kontaktná osoba:

Ing. Juraj Jaroš

E-mail:

juraj. jaros@zilina.sk

Tel.:

041 70 63 607

2. Opis predmetu zákazky
Predmetom diela je preloženie časti oplotenia areálu DJ Puškinova, Žilina z titulu ochrany koreňového systému stromov nachádzajúcich
sa na hranici pozemku. Jedná sa o zrušenie - odstránenie časti oplotenia nachádzajúcej sa na južnej strane pozemku DJ – parcela č.
6601/2, k.ú. Žilina. Odstránené oplotenie bude nahradené novým plotom posunutým cca 2,87m severne od pôvodného plotu smerom
k pavilónom DJ.
Pôvodný plot pozostáva z betónovej podmurovky v hr. 20 cm s prevýšením nad terén 25 – 30cm. Projektant predpokladá, že
podmurovka je osadená na betónovom základe s hĺbkou základovej škáry do hĺbky 80 cm pod okolitý terén. Na podmurovke sa
nachádza oceľová konštrukcia plotu pozostávajúca z profilov ø 45 mm votknutých do betónovej konštrukcie podmurovky a základu.
Medzi stĺpikmi v osovej vzdialenosti 2,1 m sa nachádza rám s výplňou z pletiva o výške 1,10 m nad podmurovkou. Súčasťou búraného
oplotenia je 3,0m široká vstupná brána vyrezanie a asfaltu pre pätky nového oplotenia. V rámci búracích prác sa vykoná odstránenie
pôvodného betónového základu pod úrovňou rastlého terénu a odvezenie sute na skládku odpadov.
Nové oplotenie je navrhnuté kovovej konštrukcie zo stĺpikov ø 45 ZnPVC dl 2,0m kotvených do betónových pätiek. Medzi stĺpiky bude
namontovaná podhrabová doska 251x30x5cm nad ktorú sa namontuje zváraný panel 2D ZnPVC zelenej farby D 6-5-6 o rozmeroch
1,03 x 2,50m s okami 50x200 mm. Pôdorysné rozostupy stĺpikov oplotenia uvedené v tejto PD sú informatívne nakoľko ich vzdialenosť
je závislá od zvoleného systému kotvenia zváraných panelov k stĺpikom čo predstavuje rozdiel cca 2-4 cm na jeden modul. Súčasťou
oplotenia bude nová dvojkrídlová brána osadená v betónových pätkách 40/40/80cm. Nakoľko terén nie je ideálne rovný je nutné
odstrániť ornicu v osi nového plotu v hr 10-15 cm, následne po presnom smerovom a výškovom zameraní rozostupov stĺpikov previesť
výkop pätiek pod nové stĺpiky s následným zabetónovaním stĺpikov do betónových pätiek z betónu suchého C16/20 - min. hĺbka stĺpika
v betóne je 40 cm. Po vyzretí betónu sa vykoná montáž podhrabových dosiek a následne montáž zváraných panelov 2D. Po
prevedení nového oplotenia sa úprava priľahlého terénu prevedie tak, aby spodná hrana podhrabových dosiek bola v úrovni alebo 5
cm pod úrovňou upraveného terénu. Prípadné väčšie výškové rozdiely sa prevedú odskokmi na výšku max. 200 mm. Odkopaná ornica
a hlina z odkopov sa použije na terénne úpravy okolo nového oplotenia.

Pri akejkoľvek možnej zmene alebo nepredpokladanej odchýlke, ktorá by zásadným spôsobom ovplyvnila tvar, stabilitu alebo inú
požadovanú podmienku a funkciu stavebných konštrukcií pri realizácii stavby, je nutné túto skutočnosť konzultovať s projektantom.
Podmienky súťaže:
Zhotoviteľ predloží k cenovej ponuke harmonogram prác, kde max. doba realizácie bude 30 dní
Zhotoviteľ preukáže odbornú spôsobilosť na predmetné práce
Zoznam subdodávateľov (ak s nimi zhotoviteľ uvažuje)
Prílohy:
Príloha č. 1 - Projektová dokumentácia
Príloha č. 2 - Zmluva o dielo
Príloha č. 3 - Výkaz výmer
Typ zákazky: Služby
CPV:

45340000-2 Inštalovanie oplotenia, zábradlí a bezpečnostných zariadení

3. Podmienky účasti:
1.) § 32 ods. 1 písm. e) Doklad o oprávnení podnikať - poskytovať služby. 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.
3.) Technická spôsobilosť alebo odborná spôsobilosť
§ 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
-ak ide o stavebné práce alebo služby, údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácií osôb určených na plnenie
zmluvy alebo koncesnej zmluvy alebo riadiacich zamestnancov, ak nie sú kritériom na vyhodnotenie ponúk,

4. Požiadavky na predmet zákazky :
Lehota plnenia: 30 kalendárnych dní odo dňa odovzdania a prevzatia staveniska

5. Predpokladaná hodnota zákazky
Predpokladaná hodnota zákazky bola určená na 14 622.05 Eur bez DPH.

6. Lehota na predkladanie ponúk
Lehota na predkladanie ponúk je stanovená do: 26.03.2021, 13:00 hod.

7. Miesto predkladania ponúk
Ponuku doručte v lehote na predkladanie ponúk do elektronického systému www.ezakazky.sk do zákazky „Oplotenie areálu – Detské
jasle Puškinova 14, Žilina“. 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 poskytnutia služieb
Puškinova 14, Žilina

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

Krycí list ponuky
Návrh na plnenie kritérií
Podpísaný návrh zmluvy na poskytnutie služby - Príloha č. 2 tejto výzvy na predkladanie ponúk
Ocenený VV - Príloha č. 3 tejto výzvy na predkladanie ponúk
Harmonogram prác, kde max. doba realizácie bude 30 dní

13. Doplňujúce informácie
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 v rozsahu: • Údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa: meno a priezvisko, adresa pobytu,
dátum narodenia
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.
6. 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.
7. 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.
8. Ak ponuku predkladá skupina uchádzačov, splnenie podmienok osobného postavenia preukazuje každý člen skupiny samostatne.
9. Ponuka predložená/doručená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk alebo ponuka doručená iným spôsobom ako určil verejný
obstarávateľ v tejto výzve nebude ďalej zaradená do hodnotiaceho procesu.
10. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky. Verejný obstarávateľ následne zašle uchádzačom
informáciu o odmietnutí ponuky spolu s odôvodnením.
11. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zmeniť podmienky súťaže.
12. 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.

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. Andrea Trúchla
041 70 63 109
Mesto Žilina

