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VEC: Zákazka s nízkou hodnotou „Edukačno - relaxačný priestor - areál Základnej školy, Limbová 30, Žilina – ALTÁNOK “
- 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.:

+421 41 70 63 109

Kontaktná osoba:

Ing. Juraj Jaroš

E-mail:

juraj.jaros@zilina.sk

Tel.:

+421 41 70 63 607

2. Opis predmetu zákazky
Predmetom zákazky je realizácia len SO-01 ALTÁNOK v areáli Základnej školy na Limbovej ulici v Žiline
Novostavba altánku, pešieho chodníka so spevnenou plochou s polkruhovým sedením, ktoré budú umiestnené v doposiaľ pomerne
prázdnom areáli Základnej školy na ul. Limbovej 30, začne veľmi dobre skultúrňovať a modernizovať školský areál v zastavanom
území mestskej časti Solinky, nachádzajúcej sa v južnej časti mesta Žilina.
Na nových základových pätkách (ich realizáciu je nutné preveriť kopanou sondou, navrhované v projekte sú za predpokladu únosnosti
zeminy v úrovni základovej škáry o hodnote Rd = 100 kPA ) v hĺbke 1200mm od úrovne terénu bude zrealizovaná nová časť podlahy
altánku (zastavaná plocha 5,0x5,0=25m2 ) v hr. 100mm z veľkoformátovej dlažby hr. 70mm, pod ktorou bude drobné drvené
kamenivo fr. 4-8mm v hr. 30mm. Pod zvyšnou časťou podlahy bude podkladový betón C 25/30-XC2 vystužený sieťovinou (oká
100x100x6mm) v hr. 100mm zrealizovaný na zhutnenom drvenom kamenive fr. 16-32mm v hr. 120mm. Na takto vytvorenú štvorcovú
podlahu sa cez oceľové kotviace pätky upevní 7 ks drevených stĺpov o rozmere 150x150mm. Na ne sa upevní drevená konštrukcia zo
štvorcového dreveného rámu z hranolového väziva 150x180mm. Do tohto rámu bude umiestnený druhý štvorcový rám z hranolového
väziva pootočený o 45° o rozmeroch 150x180mm. Na hornú rámovú konštrukciu sa umiestia dve dvojice klieštin 60x180mm, ktoré
budú tvoriť oporu pre stredový stĺpik 120x120mm a zároveň s nárožnými krokvami 120x180mm budú tvoriť tzv. plnú väzbu z
podhľadovej strany. Strešný plášť bude tvorený plným debnením z masívnych hobľovaných dosiek hr. 20mm, na ktoré sa osadí vysoko
difúzna fólia, na ňu kontralaty 50x50mm v smere krokiev 60x140mm a v opačnom smere laty 50x50mm a na ne plechová krytina.
Vytvorí sa tak stanová strecha so sklonom 20° od vrcholu na všetky 4 strany. Po jej štvorcovom obvode budú nové strešné zvody a
žľaby na odvedenie dažďových vôd. Do vnútra altánku sa osadí a pevne spojí s podlahou 8ks betónových alebo kovových lavičiek dĺ.
1500mm/1ks s drevenými doskami na sedenie pre žiakov. Ich umiestnenie bude čo najbližšie k drevenému zábradliu altánku a s
orientáciou výhľadu na voľné zelené plochy školského areálu. Okolo podlahy altánku bude riešená štrková plocha v š. 600mm z
drobného drveného kameniva fr. 4-8mm. Pred vstupom do altánku z nového chodníka bude šikmá rampa sklon 10° z veľkoformátovej
dlažby v š. 550mm, dĺ. 1800mm pre zabezpečenie bezbariérovosti.

Pri akejkoľvek možnej zmene alebo nepredpokladanej odchýlke, ktorá by zásadným spôsobom ovplyvnila tvar, stabilitu alebo inú
požadovanú podmienku a funkciu stavebných konštrukcií pri realizácii a užívaní stavby, je nutné túto skutočnosť konzultovať s
projektantom, resp. statikom.
Prílohy :
Príloha č. 1: Projektová dokumentácia
Príloha č. 2: Zmluva o dielo
Príloha č. 3: Výkaz výmer
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 poskytovať práce, na ktoré 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 práce, na ktoré 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).
§ 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.
Technická spôsobilosť alebo odborná spôsobilosť:
§ 34 ods. 1 písm. b) Uchádzač predloží min. 3 praktické skúsenosti s realizáciou obdobnej práce. Požadovaná úroveň sa preukazuje
zoznamom poskytnutých prác za posledných 5 rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt
uskutočnenia stavebných prác. Dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto
zákona.
§ 34 ods. 1 písm. g) Uchádzač predloží doklady o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácií osôb určených na plnenie
zmluvy alebo riadiacich zamestnancov - Osvedčenie o vykonaní odbornej skúšky vydanej SKSI pre výkon činnosti stavbyvedúci.
Ďalšie postupy 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.

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

5. Predpokladaná hodnota zákazky
Predpokladaná hodnota zákazky bola určená na 12 533.53 Eur bez DPH.

6. Lehota na predkladanie ponúk
Lehota na predkladanie ponúk je stanovená do: 31.05.2021, 10:00 hod.

7. Miesto predkladania ponúk
Ponuku doručte v lehote na predkladanie ponúk do elektronického systému www.ezakazky.sk do zákazky „Edukačno - relaxačný
priestor - areál Základnej školy, Limbová 30, Žilina – ALTÁNOK “. 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
Limbova ul. 30, Žilina

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

Krycí list ponuky
Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti (technická a stavebná spôsobilosť)
Návrh na plnenie kritérií
Podpísaný návrh zmluvy o dielo - Príloha č. 2 tejto výzvy na predkladanie ponúk
Ocenený VV - Príloha č. 3 tejto výzvy na predkladanie ponúk

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.
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
+421 41 70 63 109
Mesto Žilina

