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VEC: Zákazka s nízkou hodnotou „Výroba, povolenie osadenia a osadenie veľkoplošných
máp v regióne Liptov v počte 7ks a v regióne Turiec v počte 5ks“
- 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:

Žilinský samosprávny kraj

Ulica:

Komenského 48, 011 09, Žilina

IČO:

37808427

Kontaktná osoba:

Katarína Bačé

E-mail:

Katarina.Bace@zilinskazupa.sk

Tel.:

+421 41 5032 333

2. Opis predmetu zákazky
Výroba, povolenie osadenia a osadenie veľkoplošných máp v regióne Liptov v počte 7ks a v regióne
Turiec v počte 5ks, tak ako je špecifikované v návrhu zmluvy o dielo.

1. 1. Technické požiadavky: rozmery konštrukcie mapového stojanu sú uvedené v návrhu zmluvy
o dielo, v prílohe č. 1.
1. 2. Mapová časť: zakúpenie mapovej licencie špecifikovaného územia, zabezpečenie grafického
spracovania, doplnenie loga Žilinského samosprávneho kraja, predtlačová príprava, kompletné
zakreslenie aktuálnych cykloturistických a peších turistických trás
1. 3. Výroba a tlač: rozmer 1200 x 1000 mm, materiál kompozit Gudbond 4 mm, Potlač UV
lamino farbostála s min. trvanlivosťou 3 roky.
1. 4. Dopravné náklady: zabezpečenie prepravy konštrukcíi i vyrobených máp.

1. 4. Dopravné náklady: zabezpečenie prepravy konštrukcíi i vyrobených máp.
1. 5. Osádzanie máp: zabezpečenie osadenie máp vo vybraných lokalitách v kraji. Osádzanie do
kovovej pätky a následné betónovanie.
1. 6. Povoľovacie konanie: zabezpečenie písomného súhlasu vlastníkov dotknutých pozemkov na
osadenie veľkoplošných máp vo vybraných lokalitách a zabezpečenie ohlásenia drobnej stavby na
príslušnom stavebnom úrade.
1. 7. Vybrané lokality v regióne Liptov
1. Pribylina, pri škole pri vjazde do obce – KN 1159/3
2. Smrečany, stred obce – KN 681/508
3. Bobrovec, Bobrovecká Vápenica – KN E 6415
4. Liptovský Hrádok, pri novom cyklochodníku – KN C 1256/2
5. Liptovský Trnovec, pri kempe – KN C 1499/2
6. Prosiek, parkovisko pri vstupe do doliny – KN C 1519
7. Bobrovník, pri Liptovskej Mare – KN E 9/501
Vybrané lokality v regióne Turiec
1. Nolčovo, pri potravinách – KN E 3001
2. Socovce, odbočka na Laskár – KN E 1001
3. Žabokreky, odpočívadlo – KN E 231/17
4. Vrútky, pri mestskom úrade – KN C 80
5. Rakovo, areál vláčik – KN C 364/2
Typ zákazky: Služby
CPV:

39294100-0 Informačné a propagačné výrobky

3. Podmienky účasti:
Uchádzač preukáže splnenie podmienky účasti osobného postavenia:
1. podľa § 32 ods.1, písm. e) zákona č.343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ( ďalej „ZOVO“) odkazom na verejne prístupné
webové portály (verejne prístupné informačné systémy verejnej správy),
2. podľa § 32 ods. 1, písm. f) ZOVO doloženým čestným vyhlásením alebo odkazom na zoznam
hospodárskych subjektov vedenom UVO.
Upozornenie. Podľa § 11 ods. 1 ZOVO verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu alebo rámcovú
dohodu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov
verejného sektora (vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, https://rpvs.gov.sk/rpvs/ ) a nie sú
zapísaní v registri partnerov verejného sektora alebo ktorých subdodávatelia alebo subdodávatelia
podľa osobitného predpisu, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného
sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora.

4. Požiadavky na predmet zákazky :

5. Predpokladaná hodnota zákazky
Predpokladaná hodnota zákazky bola určená na 23 338.67 Eur bez DPH.

6. Lehota na predkladanie ponúk
Lehota na predkladanie ponúk je stanovená do: 21.05.2019 , 10:00 hod.

7. Miesto predkladania ponúk
Ponuku doručte v lehote na predkladanie ponúk do elektronického systému www.ezakazky.sk do
zákazky „Výroba, povolenie osadenia a osadenie veľkoplošných máp v regióne Liptov v
počte 7ks a v regióne Turiec v počte 5ks“. 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 poskytnutie sluzieb
podľa návrhu zmluvy o dielo

12. Obsah ponuky

1. Splnenie podmienok účasti
2. Vyplnená príloha č. 1 - kritérium na hodnotenie ponúk
3. Vyplnený a podpísaný návrh zmluvy o dielo

13. Doplnujuce informacie
1. Vyhodnotenie ponúk na základe: Najnižšia celková cena v EUR s DPH za predmet
zákazky uvedený v prílohe č.1

2. Cenové ponuky budú vyhodnocované v zmysle uvedeného kritéria a to spôsobom
stanovenia poradia jednotlivých ponúk podľa výšky navrhnutej ceny od najnižšej ceny
po najvyššiu. Úspešným uchádzačom bude uchádzač, ktorého ponuka sa umiestni na
prvom mieste.
3. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť postup zadávania zákazky, ak
nastanú okolnosti podľa § 57 ods. 2 zákona.
4. Zmluva o dielo bude uzatvorená na dobu určitú do 31. 12. 2019 od nadobudnutia
účinnosti zmluvy.

S pozdravom
Katarína Bačé
+421 41 5032 333
Žilinský samosprávny kraj

