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VEC: Zákazka s nízkou hodnotou „Revitalizácia verejného priestoru vo vnútrobloku Hliny I.
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 1, 01131, Žilina

IČO:

00321796

Kontaktná osoba: Ing. Roman Osika
E-mail:

roman.osika@zilina.sk

Tel.:

0917990120

2. Opis predmetu zákazky
Predmet zákazky : Revitalizácia verejného priestoru vo vnútrobloku Hliny I. Žilina
Predmetom riešenia je revitalizácia a obnova verejného priestoru v meste Žilina, časť Hliny,
k.ú. Žilina, vo vnútrobloku pri križovatke ulíc Komenského a Juraja Fándlyho. Územie je
vymedzené asfaltovou cestou okolo celého riešeného priestoru a mimo tohto územia sú riešené
len drobné zmeny. Plocha riešenej časti je 2755 m2.
Predmetom zákazky sú stavebné práce v nasledujúcej štruktúre:
SO 01 – VEGETAČNÉ ÚPRAVY: odstránenie nezdravých alebo poškodených drevín, výsadba
novej zelene, rastlín, krov a stromov
SO 02 – SPEVNENÉ PLOCHY: rekonštrukcia spevnených plôch – chodníkov, vybudovanie
športovo-oddychových zón pre všetky vekové kategórie
SO 03 – DROBNÁ ARCHITEKTÚRA A MOBILIÁR: preliezky, lavičky, workout, detský domček, stoly

a pod.
SO 04 – VEREJNÉ OSVETLENIE
Viac je uvedené v prílohách :
1. Projektová dokumentácia
2. Štúdia
3. Výkaz výmer
4. Zmluva o dielo

Typ zákazky: Stavebné práce
CPV:

45000000-7 Stavebné práce
45112720-8 Terénne úpravy športovísk a rekreačných oblastí
45236100-1 Stavebné práce na stavbe plôch pre rôzne športové zariadenia
45236200-2 Stavebné práce na stavbe plôch pre rekreačné zariadenia
77310000-6 Výsadba a údržba zelených plôch

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 :
1.Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo v lehote 4 mesiacov odo dňa odovzdania a prevzatia
staveniska.

5. Predpokladaná hodnota zákazky
Predpokladaná hodnota zákazky bola určená na 174 999.93 Eur bez DPH.

6. Lehota na predkladanie ponúk
Lehota na predkladanie ponúk je stanovená do: 14.06.2019 , 13:00 hod.

7. Miesto predkladania ponúk
Ponuku doručte v lehote na predkladanie ponúk do elektronického systému www.ezakazky.sk do
zákazky „Revitalizácia verejného priestoru vo vnútrobloku Hliny I. 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 stavebných prác
Mesto Žilina, vnútroblok Hliny I. pri križovatke ulíc Komenského a Juraja Fándlyho

12. Obsah ponuky
1.Súčasťou ponuky je návrh zmluvy o dielo, ktorú je potrebné podpísať a nahraď v dokumentoch
ponuky. 2.Súčasťou ponuky je uchádzačom vyplnený výkaz výmer ktorý je potrebné
podpísať. Dokumenty k ponuke vložte do systému v záložke Ponuka.

13. Doplnujuce informacie
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. 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. Predmet zákazky bude financovaný z Operačný programu - Integrovaný
regionálny operačný program, Prioritná os: 4. Zlepšenie kvality života v regiónoch s dôrazom na
životné prostredie. 7. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo odstúpenia od už uzatvorenej zmluvy
o dielo, v prípade neodsúhlasenia tohto verejného obstarávania, riadiacim orgánom pre IROP. 8.
Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané: 30.10.2019.

S pozdravom
Roman Osika
+421917990120
Mesto Žilina, vedúci oddelenia verejného obstarávania

Prílohy:
Príloha
Príloha
Príloha
Príloha

-

Projektová dokumentácia
Štúdia
Výkaz výmer
Zmluva o dielo

