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VEC: Zákazka s nízkou hodnotou „Oprava poškodeného obytného domu na Bratislavskej ul. č.38 v Žiline“
- 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. Roman Osika

E-mail:

roman.osika@zilina.sk

Tel.:

+421917990120

Kontaktná osoba:

Ján Vajda

E-mail:

jan.vajda@zilina.sk

Tel.:

+421915993985

2. Opis predmetu zákazky
Predmetom dodávky bude: Oprava poškodeného obytného domu po požiari na Bratislavskej ulici č. 38 v Žiline.
Búracie práce priečok z pálených tehál, odstránenie omietok stropov, demontáž krovu, búranie keramického obkladu a vyčistenie
objektu od komunálneho odpadu. Odvoz a likvidácia vybúraného odpadu . Presné zadanie zákazky je určené výkazom
výmer.
Všetky práce musia byť realizované podľa platných predpisov a noriem STN v čase realizácie stavby. Pred zahájením výkopových
prác je nutné vytýčiť všetky podzemné inžinierske siete. V zmysle vyhlášky MPSVaR č. 147/2013 Z.z., zhotoviteľ si zaistí predmetné
vytýčenie inžinierskych sietí, ak sú potrebné.
Typ zákazky: Stavebné práce
CPV:

45000000-7 Stavebné práce

3. Podmienky účasti:
§ 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)

4. Požiadavky na predmet zákazky :

Lehota plnenia (doba na ktorú má byť zmluva uzavretá) : 30 kalendárnych dní viac zmluva o dielo.

5. Predpokladaná hodnota zákazky
Predpokladaná hodnota zákazky bola určená na 53 561.90 Eur bez DPH.

6. Lehota na predkladanie ponúk
Lehota na predkladanie ponúk je stanovená do: 27.08.2021 , 11:00 hod.

7. Miesto predkladania ponúk
Ponuku doručte v lehote na predkladanie ponúk do elektronického systému www.ezakazky.sk do zákazky „Oprava poškodeného
obytného domu na Bratislavskej ul. č.38 v Žiline“. 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
Bratislavskej ul. č.38 v Žiline

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

Krycí list ponuky.
Návrh ZoD-podpísaný v pdf (príloha).
Ocenený výkaz výmer.
Zoznam subdodávateľov (predkladá formou zoznamu uchádzač).
Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti.

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 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.
DÔVERNOSŤ A OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
1. Informácie, ktoré uchádzač v ponuke označí za dôverné, nebudú zverejnené alebo inak použité bez predchádzajúceho súhlasu
uchádzača.
2. 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. Roman Osika
oddelenie verejného obstarávania
Mesto Žilina

