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VEC: Zákazka s nízkou hodnotou „Rekonštrukcia budovy mestskej polície Žilina- náter fasády“
- 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, 01001, Žilina

IČO:

00321796

Osoba zodpovedná za
obstarávanie:

Janka Hrankaiová

E-mail:

janka.hrankaiova@zilina.sk

Tel.:

0417063109

Kontaktná osoba:

Ing. juraj Jaroš

E-mail:

juraj.jaros@zilina.sk

Tel.:

041/7063607

2. Opis predmetu zákazky
Predmetom verejného obstarávania je rekonštrukcia fasády budovy Mestskej polície a garáží v areály objektu. Na budove je miestami, cca 10% poškodená omietka vplyvom zatekajúcej dažďovej vody.
Omietka je napadnutá plesňami a machmi. Pre odstránenie poruchy bola vykonaná v roku 2020 oprava strechy . Je nutná demontáž zvodov odkvapového systému a oprava poškodených častí omietok a
fasádny náter.
Farebnosť fasády je určená Útvarom hlavného architekta mesta – príloha č.1
Navrhovaný postup prác:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Demontáž a montáž zvodových rúr
Očistenie vonkajšej omietky vysokotlakovou súpravou WAP
Oprava omietok
Ochrana, čistenie a sanácia betónových konštrukcií
Čistenie fasády
Príprava podkladu penetráciou
Náter fasádny tekutý silikónový podkladný
Náter fasádny tekutý silikónový dvojnásobný

Uchádzač musí predložiť ponuku na celý rozsah zákazky
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.
3) a uchádzačom podpísaný Návrh zmluvy o dielo (príloha č. 2).
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.
Typ zákazky: Stavebné práce

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 :
Verejný obstarávateľ požaduje zhotovenie diela do 60 kalendárnych dní odo dňa odovzdania a prevzatia staveniska.
Verejný obstarávateľ žiada uviesť min. 3 referencie obdobných stavieb zodpovedajúce predmetu diela a zoznam subdodávateľov, ak s nimi zhotoviteľ uvažuje.

5. Predpokladaná hodnota zákazky
Predpokladaná hodnota zákazky bola určená na 29 948.80 Eur bez DPH.

6. Lehota na predkladanie ponúk
Lehota na predkladanie ponúk je stanovená do: 23.08.2021 , 10:00 hod.

7. Miesto predkladania ponúk
Ponuku doručte v lehote na predkladanie ponúk do elektronického systému www.ezakazky.sk do zákazky „Rekonštrukcia budovy mestskej polície Žilina- náter fasády“. 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

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
Hollého 11, Žilina

12. Obsah ponuky
1/
2/
3/
4/
5/
6/

Krycí list ponuky
Návrh na plnenie kritérií
Podpísaný návrh ZoD
Ocenený VV
Referencie (min 3) o vykonaní obdobných stavieb
Zoznam subdodávateľov (ak s nimi zhotoviteľ uvažuje)

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.
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, odborný referent VO

