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VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK
Formulár: VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK podľa Vyhlášky č. 530/2009 Z. z.
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ/OBSTARÁVATEĽ

I.2.
I.2.1.

Mesto Žilina
IČO: 00321796
Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina
Slovensko
Kontaktné miesto (miesta): Mestský úrad Žilina Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina
Kontaktná osoba: Mgr. Katarína Zahradníková
Mobil: +421 917990119
Telefón: +421 417063212
Fax: +421 417231912
Email: katarina.zahradnikova@zilina.sk
Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL): http://www.zilina.sk
Ďalšie informácie možno získať na: už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach)
Súťažné a doplňujúce podklady možno získať na: už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach)
Ponuky budú doručené na: už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach)
Druh verejného obstarávateľa/obstarávateľa
Druh verejného obstarávateľa/obstarávateľa
RO - Regionálny alebo miestny orgán
Zatriedenie obstarávajúceho subjektu podľa zákona: § 6 ods. 1 písm. b)

ODDIEL II. PREDMET ZÁKAZKY
II.
II.1.
II.1.2.

II.1.3.

II.1.4.

II.2.
II.2.1.

II.2.2.
II.3.

OPIS
Názov zákazky
Zlepšenie energetickej hospodárnosti budovy ZŠ Hollého ul. v Žiline
Druh zákazky a miesto uskutočňovania stavebných prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb
Stavebné práce
Hlavné stavenisko alebo miesto uskutočňovania stavebných prác: ZŠ na Hollého ul. v Žiline p.č. 1589, Kataster mesta
Žilina
NUTS kód:
SK031
Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov)
Predmetom zákazky je zlepšenie energetickej hospodárnosti budovy ZŠ Hollého ul. v Žiline, dodatočné doteplenie
fasády, strechy a výmena okien v časti schodísk (súčasný stav sklobetón). Areál základnej školy sa nachádza v katastri
mesta Žilina na pozemku p.č. 1589. Pozemok sa nachádza na Hollého ulici v mestskej časti Staré mesto. Školský areál
pozostáva z učebného pavilónu, z objektu družiny a telocvične. Rekonštruovať sa bude len budova školy. Škola bola
zrealizovaná v r. 1964. Areál je rovinatý, jednotlivé budovy sú prepojené spevnené plochami. Prístup na pozemok je z
miestnej komunikácie. Areál je prepojený na všetky inžinierske siete. Budovy sú majetkom verejného obstarávateľa –
Mesto Žilina. Podrobný opis predmetu zákazky sa nachádza v časti B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.
Spoločný slovník obstarávania (CPV)
Hlavný predmet
Hlavný slovník: 45321000-3
Doplňujúce predmety
Hlavný slovník: 45410000-4, 45421132-8, 45261910-6
Množstvo alebo rozsah zákazky
Celkové množstvo alebo rozsah
Celkový rozsah prác je špecifikovaný v časti B.1 Opis predmetu zákazky a v časti B. 4 Nosič CD na ktorom sa nachádza
projektová dokumentácia
Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH
Hodnota: 135 000,0000 EUR
Trvanie zmluvy alebo lehota dodania
Obdobie: v dňoch (od uzatvorenia zmluvy)
Zadajte hodnotu: 60

ODDIEL III. OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1.
III.1.1.

Podmienky účasti
Osobné postavenie
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: Uchádzač musí spĺňať
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III.1.2.

III.1.3.

nasledovnú podmienku účasti týkajúcu sa osobného postavenia uvedené v § 26 ods. 1 písm. d), e) a f), ktoré preukáže
predložením dokladu ku dňu predkladania ponúk stanovenom v bode 22.2: 1.1. doklad o oprávnení podnikať, potvrdenie
príslušného orgánu alebo čestné vyhlásenie podľa predpisov v krajine svojho sídla; v ktorom musí byť zapísaný predmet
podnikania oprávňujúci uchádzača na dodávanie požadovanej služby:1.1.1. živnostenské oprávnenie alebo výpis zo
živnostenského registra (predkladá fyzická osoba – podnikateľ), 1.1.2. výpis z obchodného registra (predkladá právnická
osoba – podnikateľ, fyzická osoba – podnikateľ zapísaný v obchodnom registri),1.1.3. iné než živnostenské oprávnenie,
vydané podľa osobitných predpisov.1.2. potvrdenie Sociálnej poisťovne a zdravotnej poisťovne o tom, že nemá
evidované nedoplatky na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, ktoré
sa vymáhajú výkonom rozhodnutia,1.3. potvrdenie miestne príslušného daňového úradu o tom, že nemá evidované
daňové nedoplatky, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia,1.4. čestné vyhlásenie, že nemá pozastavenú
podnikateľskú činnosť alebo nie je v obdobnej situácii podľa zákonov a predpisov platných v krajine jeho sídla; čestné
vyhlásenie musí byť podpísané štatutárnym orgánom alebo členmi štatutárneho orgánu alebo iným zástupcom
uchádzača, ktorí sú oprávnený konať v mene uchádzača.1.5. v prípade, ak je uchádzač zapísaný do zoznamu
podnikateľov môže nahradiť doklady uvedené v bode 1.1. – 1.4. predložením úradne osvedčenej kópie platného
potvrdenia o zapísaní do zoznamu podnikateľov podľa §128 ods.1 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v
znení neskorších predpisov,1.6. uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti podľa §26 písm. c) až e) podľa zákona
č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov.
Ekonomické a finančné postavenie
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: Verejný obstarávateľ
nevyžaduje.
Technická alebo odborná spôsobilosť
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: Uchádzač v ponuke predloží
nasledovné informácie a dokumenty, ktorými preukazuje odbornú a technickú spôsobilosť na dodanie prác:3.1 zoznam
uskutočnenia minimálne troch zákaziek rovnakého alebo obdobného charakteru ako predmet zákazky za predchádzajúce
tri roky, s uvedením odberateľov, lehôt dodania, cien poskytnutých služieb. Ak odberateľom bol verejný obstarávateľ
podľa zákona o verejnom obstarávaní, dôkaz o plnení potvrdí osoba oprávnená konať v danej veci za verejného
obstarávateľa. V prípade odberateľa – inej osoby ako verejný obstarávateľ – dôkaz o plnení potvrdí osoba oprávnená
konať v danej veci za toho odberateľa, ak to nie je možné záujemca predloží vyhlásenie o úspešnom dodaní.
Požadované dôkazy predloží záujemca na samostatných listoch za každú poskytnutú službu uvedenú v zozname.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov : K bodu 3.1. záujemca preukáže zoznamom uskutočnenie minimálne jednej
zákazky rovnakého alebo obdobného charakteru ako predmet zákazky v období rokov 2010, 2011, 2012. Uchádzač
predloží doklad o uskutočnení jednej zákazky v minimálnej hodnote 100 000 EUR.
Vyhradené zákazky pre chránené dielne alebo chránené pracoviská: Nie

ODDIEL IV. POSTUP
IV.1.
IV.1.1.
IV.1.2.
IV.2.
IV.2.1.
IV.2.2.

IV.2.3.
IV.2.4.

Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Voľba: Najnižšia cena
Použije sa elektronická aukcia
Nie
Administratívne informácie
Evidenčné číslo spisu, ktoré pridelil verejný obstarávateľ/obstarávateľ
1879/2013
Podmienky na získanie súťažných podkladov a doplňujúcich dokumentov
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady alebo o prístup k dokumentom
Dátum a čas: 30.01.2013 14:00
Úhrada za súťažné podklady
Uvedte: Nie
Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 12.02.2013 09:00
Podmienky otvárania ponúk
Dátum a čas: 12.02.2013 10:30
Miesto : Mestský úrad Žilina, Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina prízemie, miestnosť „PP“ vo vestibule
Mestského úradu v Žilina.
Osoby oprávnené zúčastniť sa na otváraní ponúk : Na otváraní obálok s ponukami sa môže zúčastniť každý uchádzač,
ktorý predložil ponuku. Na otváraní obálok s ponukami môže byť uchádzač zastúpený najviac jednou osobou
oprávnenou zúčastniť sa na otváraním ponúk. Uchádzač (fyzická osoba), štatutárny orgán alebo člen štatutárneho
orgánu uchádzača (právnická osoba) sa preukáže na otváraní obálok s ponukami preukazom totožnosti a kópiou dokladu
o oprávnení podnikať (napr. kópiu výpisu z obchodného alebo živnostenského registra). Poverený zástupca uchádzača
sa preukáže na otváraní obálok s ponukami preukazom totožnosti. a splnomocnením na zastupovanie.

ODDIEL VI. DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
VI.1.
VI.2.

Zákazka sa týka projektu /programu financovaného z fondov EÚ
Nie
Ďalšie informácie
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VI.3.

Predmet zákazky bude financovaný z EkoFondu n.f. a z rozpočtových prostriedkov mesta Žilina.
Dátum odoslania tejto výzvy
17.01.2013
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