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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 v Žilina, Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina
Kontaktná osoba: Ing. Roman Osika
Mobil: +421 917990120
Telefón: +421 417063212
Fax: +421 417632151
Email: roman.osika@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)
Iný (špecifikujte): samospráva

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
Výroba a osadenie infopanelov OOCR Malá Fatra
Druh zákazky a miesto uskutočňovania stavebných prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb
Tovary
Hlavné miesto dodania tovarov: Vybraté miesta v okrese Žilina a Čadca
NUTS kód:
SKZZ
Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov)
Výroba a osadenie informačných panelov pre OOCR Malá Fatra, bude zabezpečovať informovanie turistov na
vyznačených cykloturistických trasách.
Spoločný slovník obstarávania (CPV)
Hlavný predmet
Hlavný slovník: 35261000-1
Množstvo alebo rozsah zákazky
Celkové množstvo alebo rozsah
Predpokladaný počet je 20 ks. Viac súťažné podklady.
Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH
Hodnota: 30 000,0000 EUR
Trvanie zmluvy alebo lehota dodania
Obdobie: v mesiacoch (od uzatvorenia zmluvy)
Zadajte hodnotu: 1

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
podmienku účasti týkajúcu sa osobného postavenia v zmysle § 26 ods. 1 f) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len zákon o verejnom obstarávaní) a preukázať
jej splnenie v zmysle § 26 ods. 2 e) zákona o verejnom obstarávaní dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať
stavebné práce alebo poskytovať službu podľa predmetu zákazky. Uchádzač zapísaný v zozname podnikateľov môže
nahradiť doklad uvedený v § 26 ods. 2 e) zákona o verejnom obstarávaní predložením potvrdenia Úradu pre verejné
obstarávanie o zápise v zozname podnikateľov, platnom v čase predkladania ponúk. Doklad musí byť vložený v pdf
(naskenovanej) forme. Verejný obstarávateľ pred podpisom zmluvy bude požadovať od úspešného uchádzača originál
alebo úradne osvedčenú kópiu uvedeného dokladu Ak doklady na splnenie podmienok účasti na verejnom obstarávaní
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III.1.2.

predkladá skupina dodávateľov, osobné postavenie uchádzačov predkladá každý člen skupiny osobitne.
Ekonomické a finančné postavenie
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: § 27, ods. 1, písm. a)
vyjadrenie banky, pobočky zahraničnej banky alebo zahraničnej banky, nie staršie ako tri mesiace ku dňu predkladania
ponúk, o schopnosti záujemcu plniť finančné záväzky § 27, ods. 1, písm. d) prehľad o dosiahnutom obrate v oblasti,
ktorej sa predmet zákazky týka za posledné tri hospodárske roky. Záujemca predloží výkazy ziskov a strát alebo výkazy
o príjmoch a výdavkoch, za posledné tri hospodárske roky, za ktoré sú dostupné. Súčasťou predložených výkazov musí
byť overenie príslušného daňového úradu podľa zákona č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v
sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov alebo rovnocenných dokladov vydávaný v krajine
sídla záujemcu. Ak žiadosť o účasť predkladá skupina, preukazuje splnenie podmienok účasti ekonomické a finančné
postavenie spoločne. Verejný obstarávateľ požaduje predloženie dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti
ekonomické a finančné postavenie v originálnom vyhotovení alebo ako úradne overená fotokópia dokladov, pokiaľ nie je
uvedené inak.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov : k § 27, ods. 1, písm. a) v predmetnom vyjadrení banka, pobočka
zahraničnej banky alebo zahraničná banka potvrdí, že: - záujemca nie je v nepovolenom debete, - v prípade splácania
úveru záujemca dodržiava splátkový kalendár, - bežný účet záujemcu nie je predmetom exekúcie. Zároveň záujemca
predloží čestné vyhlásenie, že v iných bankách ako tých, ktorých potvrdenia predkladá, nemá vedené účty ani žiadne
záväzky. k § 27, ods. 1, písm. d) Verejný obstarávateľ požaduje preukázať minimálny celkový obrat za obdobie
posledných troch hospodárskych rokov v hodnote 60.000,-€. Ak prevádzkovanie činnosti záujemcu je kratšie ako tri
roky, tak prehľad o dosiahnutom obrate za dobu prevádzkovanie podnikateľskej činnosti musí byť v minimálnej
alikvotnej hodnote 20.000,- €/rok.
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
7632/2013
Podmienky na získanie súťažných podkladov a doplňujúcich dokumentov
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady alebo o prístup k dokumentom
Dátum a čas: 02.04.2013 14:00
Úhrada za súťažné podklady
Uvedte: Nie
Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 10.04.2013 09:00
Podmienky otvárania ponúk
Dátum a čas: 11.04.2013 10:00
Miesto : Mestský úrad Žilina, Námestie obetí komunizmu č. 1, 011 31 Žilina, zasadačka 1. poschodie
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. Verejný
obstarávateľ bude postupovať pri otváraní časti "Ostatné" a "Kritéria" ponúk podľa § 41 ods. zákona o VO.

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

Zákazka sa týka projektu /programu financovaného z fondov EÚ
Nie
Ďalšie informácie
Verejný obstarávateľ Mesto Žilina predmet zákazky obstaráva pre Oblastnú organizáciu cestovného ruchu Malá Fatra.1.
Verejný obstarávateľ v zmysle § 32 ods. 8 zákona o VO umožňuje preukázať splnenie požadovaných podmienok účasti
čestným vyhlásením uchádzača ku dňu predloženia časti ponuky OSTATNÉ. Úspešný uchádzač bude povinný doručiť
verejnému obstarávateľovi do 5 pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia o výsledku vyhodnotenia ponúk originály
alebo úradne overené kópie dôkazných prostriedkov pre splnenie požadovaných podmienok účasti vystavených ku dňu
predloženia ponúk. 2. Skutočnosti, týkajúce sa postupu zadávania zákazky, neupravené v oznámení o vyhlásení
verejného obstarávania a v súťažných podkladoch sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 25/2006 Z.z. o
verejnom obstarávaní v platnom znení (ďalej len zákon o VO). V súlade s ustanovením § 32 ods. 6 zákona o verejnom
obstarávaní, verejný obstarávateľ odôvodňuje primeranosť každej určenej podmienky účasti vo vzťahu k predmetu
zákazky a potrebu jej zahrnutia nasledovne: Podmienky účasti týkajúce sa finančného a ekonomického postavenia určil
verejný obstarávateľ v súlade s ustanovením § 27 zákona. Požiadavky predložiť vyjadrenie banky/bánk o schopnosti
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VI.3.

uchádzača plniť svoje finančné záväzky ako aj prehľad o dosiahnutom obrate v oblasti, ktorej sa predmet zákazky týka
za posledné tri hospodárske roky, za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti sú
primerané a jej potreba zahrnutia sleduje cieľ vybrať schopného zhotoviteľa, ktorý si plní všetky svoje záväzky včas a
riadne. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť použitý postup zadávania zákazky, ak sa zmenili okolnosti, za
ktorých sa vyhlásilo verejné obstarávanie a za podmienok podľa §46 zákona resp. neprijať ani jednu z ponúk. Verejný
obstarávateľ si vyhradzuje právo na uzavretie dodatkov ktoré sú v súlade s § 9 zákona o VO.
Dátum odoslania tejto výzvy
15.03.2013
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