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VEC: Zákazka s nízkou hodnotou „PGU - Stavebné úpravy časti priestorov prízemia stavby“
- Výzva na predloženie ponuky

Podľa ustanovenia 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:

Žilinský samosprávny kraj

Ulica:

Komenského 48, 011 09, Žilina

IČO:

37808427

Kontaktná osoba:

Ing. Helena Kučková

E-mail:

Helena.Kuckova@zilinskazupa.sk

Tel.:

+421 41 5032 414

2. Opis predmetu zákazky
Predmetom zákazky sú stavebné úpravy časti samostatne prístupných priestorov
prízemia budovy Považskej galérie umenia ( ďalej len PGU) v Žiline na ul. M. R.
Štefánika 996/2, 010 01 Žilina, na parc. č. 1825 KN v centre mesta pri soche Andreja
Hlinku.
Vstup do priestorov, určených na stavebné úpravy, je z bočnej strany budovy PGU.
Podrobnosti sa nachádzajú v Sprievodnej správe a súvisiacej PD.
Typ zákazky: Stavebné práce
CPV:

45000000-7 Stavebné práce

3. Podmienky účasti:
Doklad o oprávnení podnikať
Certifikát preukazujúci zavedenie a používanie Systému environmentálneho manažérstva podľa
normy ISO 14001 alebo ekvivalentom
Presný rozsah stavebných prác je uvedený vo výkazoch, ktoré tvoria prílohu č. 3 tejto Výzvy na
predkladanie ponúk. Výkaz k oceneniu (príloha č. 3 Výzvy) je po registrácii záujemcu k dispozícii na
www.ezakazky.sk. vo formate „xls“. Záujemca sa prihlási na uvedenom elektronickom
portály na základe prijatej notifikácie na email záujemcu na základe tejto výzvy.

4. Požiadavky na predmet zákazky :
Požadovaný termín zhotovenia diela do 31.10.2018.

5. Predpokladaná hodnota zákazky
Predpokladaná hodnota zákazky bola určená na 48,933 Eur bez DPH.

6. Lehota na predkladanie ponúk
Lehota na predkladanie ponúk je stanovená do: 17.09.2018 , 10:00 hod.

7. Miesto predkladania ponúk
Ponuku doručte v lehote na predkladanie ponúk do elektronického systému www.ezakazky.sk do
zákazky „PGU - Stavebné úpravy časti priestorov prízemia stavby“. Dokumenty k ponuke a Návrh na
plnenie kritérií vložte do systému v záložke Odoslanie ponuky. 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.

9. Typ zmluvy a trvanie zmluvy
Verejný obstarávateľ uzatvorí s úspešným uchádzačom právny vzťah v zmysle podmienok
uvedených v tejto výzve.

10. Miesto stavebných prác
Žilina

11. Obsah ponuky
Vyplnený a podpísaný Výkaz-výmer (pdf) a doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti

12. Doplnujuce informacie
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ponuku
Kritérium hodnotenie: Cena s DPH

S pozdravom
Ing. Helena Kučková
+421 41 5032 414
Žilinský samosprávny kraj , odborná referentka – verejné obstarávanie

Prílohy:
Oznámenie o výsledku verejného obstarávania
Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - 33/2018
Výkaz výmer
Projektová dokumentácia

