Mesto Žilina
Mestský úrad, Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina
Výzva na predkladanie ponúk pri zadávaní podprahovej zákazky na poskytnutie služby
(Zadávanie podprahovej zákazky na poskytnutie služieb podľa § 99 a nasl. zákona č. 25/2006
Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej
len „zákon o verejnom obstarávaní“)

1. Predmet obstarávania: Považský Chlmec - stoková sieť - externý manažment
2. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov obstarávateľa:
Adresa:
IČO:

Mesto Žilina
Mestský úrad, Námestie obetí komunizmu 1
011 31 Žilina
00 321 796

3. Opis predmetu obstarávania:
Poskytnutie služby externého manažmentu na akcii „Považský Chlmec - stoková sieť“, ktoré
spočíva v poradenstve pri implementácií projektu a investičného dozoru počas implementácie.
Predpokladaná hodnota zákazky stavebnej časti akcie „Považský Chlmec - stoková sieť“ je
8 661 430,41 Eur bez DPH.
Predpokladaná hodnota tejto zákazky je 59.900,- EUR bez DPH.

4. Rozsah predmetu obstarávania:
Poskytnutie služby externého manažmentu na akcii „Považský Chlmec - stoková sieť“, ktoré
spočíva v poradenstve pri implementácií projektu a investičného dozoru počas implementácie.
Predpokladaná hodnota zákazky stavebnej časti akcie „Považský Chlmec - stoková sieť“ je
8 661 430,41 Eur bez DPH.
Predpokladaná hodnota tejto zákazky je 59.900,- EUR bez DPH.

5. Variantné riešenia:
Verejný obstarávateľ neumožňuje predloženie variantného riešenia.
6. Lehota plnenia predmetu obstarávania:
Lehota na splnenie celého predmetu obstarávania je najneskôr do: 32 mesiacov od podpísania
mandátnej zmluvy.
7. Miesto a spôsob poskytovania súťažných podkladov:
7.1 Verejný obstarávateľ poskytne súťažné podklady každému záujemcovi, ktorý doručí na
adresu uvedenú v bode 13.2. písomnú žiadosť o ich poskytnutie najneskôr do 12.04.2011 do
10,00 hod..
7.2. Písomnú žiadosť o poskytnutie súťažných podkladov môže záujemca doručiť osobne, alebo
poštou na adresu uvedenú v bode 13.2. Na žiadosť o poskytnutie súťažných podkladov po
uplynutí lehoty určenej na jej podanie verejný obstarávateľ nebude prihliadať a súťažné podklady
záujemcovi neposkytne.
7.3 Verejný obstarávateľ vedie evidenciu o poskytnutí súťažných podkladov.
7.4 Za súťažné podklady sa nevyžaduje úhrada.
8. Vysvetľovanie súťažných podkladov:
Verejný obstarávateľ poskytne vysvetlenie údajov uvedených vo výzve a v súťažných podkladoch
na základe písomnej žiadosti o vysvetlenie doručenej verejnému obstarávateľovi najneskôr šesť
pracovných dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk. Vysvetlenie zašle verejný
obstarávateľ všetkým známym záujemcom najneskôr do troch pracovných dní od ich doručenia
verejnému obstarávateľovi.
9. Podmienky účasti:
9.1 Verejný obstarávateľ podľa § 99 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní vyžaduje na
preukázanie splnenia podmienok účasti nasledovné:
9.1.1 Podľa § 26 ods.1 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní, splnenie podmienky účasti
týkajúcej sa:
osobného postavenia
a) Uchádzač je oprávnený poskytovať služby, ktoré sú predmetom obstarávania.
Preukázanie splnenia podmienky účasti:

Uchádzač preukáže splnenie podmienky účasti uvedenej v bode 9.1.1 a), predložením
originálu alebo overenej fotokópie dokladu o oprávnení podnikať. Uchádzač môže
nahradiť požadovaný doklad predložením originálu, alebo overenej fotokópie dokladu
o zapísaní do zoznamu podnikateľov, všetko podľa § 128 ods. 1 zákona o verejnom
obstarávaní.
10. Vyhodnotenie splnenia podmienok účasti:
Splnenie podmienok účasti bude posudzované v súlade s oznámením o vyhlásení podprahovej
zákazky a v súlade so súťažnými podkladmi a z verejného obstarávania bude vylúčený uchádzač,
ktorý:
- nepreukázal splnenie podmienok účasti podľa bodu 9 tejto výzvy,
- predložil neplatné doklady,
- nepredložil požadované doklady alebo informácie,
- poskytol nepravdivé alebo skreslené informácie.
11. Kritéria na vyhodnotenie ponúk:
Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je cena za predmet obstarávania , t.j. cena bez DPH
v EUR.
12. Obsah ponuky:
Ponuka musí obsahovať:
a) doklady a dokumenty preukazujúce splnenie podmienok účasti podľa bodu 9 tejto
výzvy,
b) vyhlásenie uchádzača, že súhlasí s podmienkami a požiadavkami uvedenými
v súťažných podkladoch,
c) návrh na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk,
d) vyhlásenie uchádzača, že súhlasí s obchodnými podmienkami uvedenými v časti C
súťažných podkladov
13. Predkladanie ponúk:
13.1 Lehota na predkladanie ponúk: najneskôr do 29.04.2011 do 10,00 hod.
13.2 Adresa na ktorú sa majú ponuky doručiť:
Poštou na adresu:
LEGAL TENDER s.r.o.
Ružová dolina 8
821 09 Bratislava
Kont. osoba: JUDr. Eva Senáriková
Tel: 0904 888 427

Osobne na adresu:
LEGAL TENDER s.r.o.
Ružová dolina 8
821 09 Bratislava
Kont. osoba: JUDr. Eva Senáriková
Tel: 0904 888 427
14. Lehota viazanosti ponúk:
Lehota viazanosti ponúk je do 31.12.2011
15. Podmienky otvárania ponúk:
Termín 29.04.2011 o 10,15 hod.
Miesto Ružová dolina 8, 821 09 Bratislava, 2. poschodie
V Žiline dňa 05.04.2011

