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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 Žiline, Nám. obetí komunizmu č. 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)

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
Stavebné úpravy – Základná škola s materskou školou, Hliny VII, Žilina – Jarná ul.
Druh zákazky a miesto uskutočňovania stavebných prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb
Stavebné práce
Hlavné stavenisko alebo miesto uskutočňovania stavebných prác: Základná škola s materskou školou, Hliny VII, Žilina
Jarná ul.
NUTS kód:
SK031
Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov)
Stavebné úpravy riešia zmenu účelu využívania priestorov 2NP zo školskej družiny na jednu triedu materskej školy.
Stavebné úpravy na 2.NP predstavujú zmenu dispozície hygienických zariadení tak, aby vyhovovali pre deti
predškolského veku. Zmena dispozície je riešená tak, aby bol rozsah stavebných prác minimálny a aby nebola narušená
plynulá prevádzka materskej školy. Časť pôvodných sociálnych zariadení bude vybúraná. Na ich mieste sa vytvoria nové
priestory pre spoločnú umývareň, WC pre chlapcov a dievčatá, upratovačku a WC pre učiteľov. Na podlaží vznikne jedna
trieda pre max. 25 detí predškolského veku, ktorá bude mať k dispozícií učebňu (herňu) a spálňu.
Súčasťou stavebných úprav bude aj výmena pôvodných drevených zdvojených okien za nové plastové okná. Okná budú
vymenené na celom 2.NP vrátane schodiskových okien.
Spoločný slovník obstarávania (CPV)
Hlavný predmet
Hlavný slovník: 45300000-0
Množstvo alebo rozsah zákazky
Celkové množstvo alebo rozsah
Stavebné úpravy riešia zmenu účelu využívania priestorov 2NP zo školskej družiny na jednu triedu materskej školy.
Stavebné úpravy na 2.NP predstavujú zmenu dispozície hygienických zariadení tak, aby vyhovovali pre deti
predškolského veku. Zmena dispozície je riešená tak, aby bol rozsah stavebných prác minimálny a aby nebola narušená
plynulá prevádzka materskej školy. Časť pôvodných sociálnych zariadení bude vybúraná. Na ich mieste sa vytvoria nové
priestory pre spoločnú umývareň, WC pre chlapcov a dievčatá, upratovačku a WC pre učiteľov. Na podlaží vznikne jedna
trieda pre max. 25 detí predškolského veku, ktorá bude mať k dispozícií učebňu (herňu) a spálňu.
Súčasťou stavebných úprav bude aj výmena pôvodných drevených zdvojených okien za nové plastové okná. Okná budú
vymenené na celom 2.NP vrátane schodiskových okien.
Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH
Hodnota: 30 000,0000 EUR
Trvanie zmluvy alebo lehota dodania
Obdobie: v dňoch (od zadania zákazky)
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Zadajte hodnotu: 40

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

III.1.2.

III.1.3.

Podmienky účasti
Osobné postavenie
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: Uchádzač musí spĺňať
podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia uvedené v § 26 ods. 1) písm. f) a písm. h) zák. č. 25/2006 Z. z. o
verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon) preukáže
ich v zmysle § 26 ods. 2) resp. 4) až 5) zákona predložením originálnych dokladov alebo ich úradne osvedčených kópií,
resp. v zmysle § 128 zákona úradne osvedčenou kópiou platného potvrdenia Úradu pre verejné obstarávanie, ak je
zapísaný v zozname podnikateľov, ktorý Úrad pre verejné obstarávanie vedie a preukázaním splnenia podmienky o tom,
že nemá právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní a ani nie je relevantnou osobou pre tento zákaz, a
to v zmysle §26 ods.2 písm. f) zákona. V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená na verejnom
obstarávaní, sa požaduje preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za všetkých členov
skupiny osobitne, splnenie podmienky účasti podľa §26 ods.1 písm. f) zákona preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k
tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť. Odôvodnenie primeranosti: Možnosť požiadavky na preukázanie
osobného postavenia uchádzača vyplýva priamo zo zákona.
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
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.
Technická alebo odborná spôsobilosť
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: Uchádzač v ponuke predloží
nasledovné doklady, dokumenty a informácie, ktorými preukazuje svoju technickú alebo odbornú spôsobilosť: - podľa §
28 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní zoznamom stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť
rokov doplneným potvrdeniami o uspokojivom vykonaní stavebných prác s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia
prác a zhodnotenia uskutočnených prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom: 1. bol verejný obstarávateľ
podľa zákona o verejnom obstarávaní, dôkaz o plnení potvrdí tento verejný obstarávateľ. 2. bola iná osoba ako verejný
obstarávateľ, dôkaz o plnení potvrdení odberateľ, ak to nie je možné, vyhlásením uchádzača o ich uskutočnení. Osoba
oprávnená konať v danej veci za odberateľa. V zozname stavebných prác uchádzač uvedie lehotu dodania a odberateľa,
s uvedením mena, priezviska, telefónneho čísla a e-mailovej adresy kontaktnej osoby odberateľa, kde je možné overiť
pravdivosť poskytnutých údajov.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov : Verejný obstarávateľ požaduje predložiť zoznam stavebných prác
rovnakého alebo obdobného ako je predmet zákazky za predchádzajúcich päť rokov, v celkovej hodnote spolu
minimálne 90.000,00 € bez DPH za celé obdobie. Požadovaný doklad: Verejný obstarávateľ požaduje zoznam
stavebných prác, z ktorých musí byť zrejmé splnenie minimálnej požadovanej úrovne štandardov, a v ktorých uchádzač
uvedie cenu bez DPH, predmet zákazky a objednávateľa predmetných dodávok tovaru, ak odberateľom 1. bol verejný
obstarávateľ podľa zákona o verejnom obstarávaní, dôkaz o plnení potvrdí tento verejný obstarávateľ, 2. bola iná osoba
ako verejný obstarávateľ, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak to nie je možné, vyhlásením uchádzača o ich dodaní;
takéto vyhlásenie je možné využiť len vo výnimočných prípadoch, keď z objektívnych dôvodov nie je možné predložiť
potvrdenie odberateľa. Uchádzač v ponuke preukáže objektívnu nemožnosť získania potvrdení odberateľov. Požadované
dôkazy predloží uchádzač na samostatných listoch za každé uskutočnené stavebné práce uvedené v zozname.
Odôvodnenie primeranosti podmienky účasti podľa § 32 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní: Zoznamom stavebných
prác a ich potvrdením odberateľmi uchádzač preukazuje spôsobilosť dodať verejnému obstarávateľovi stavebné práce v
požadovanej kvalite. Referenčná cena je primeraná hodnote zákazky a je stanovená nediskriminačne, aby sa súťaže
mohol zúčastniť čo najširší počet uchádzačov.
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.2.3.

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
15558/2013
Úhrada za súťažné podklady
Uvedte: Nie
Lehota na predkladanie ponúk
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IV.2.4.

Dátum a čas: 18.07.2013 09:00
Podmienky otvárania ponúk
Dátum a čas: 19.07.2013 08:00
Miesto : Mestský úrad Žilina, Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina, 1. Poschodie, zasadačka
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.

VI.3.

Zákazka sa týka projektu /programu financovaného z fondov EÚ
Nie
Ďalšie informácie
Podmienkou na poskytnutie súťažných podkladov je predloženie písomnej žiadosti záujemcu o vydanie súťažných
podkladov v slovenskom jazyku. Písomná žiadosť o vydanie súťažných podkladov sa bude akceptovať nasledujúcimi
formami: e-mailom odporúčame - záujemca musí uviesť kontaktnú osobu a adresu, faxom - záujemca musí potvrdiť
žiadosť buď písomnou formou - poštou v originálnom vyhotovení, alebo e-mailom; až po prevzatí takto doplnenej
žiadosti sa záujemca zaregistruje a odošlú sa mu súťažné podklady, osobne - súťažné podklady bude verejný
obstarávateľ poskytovať po predbežnom (napr. telefonickom) dohovore v pracovných dňoch od 8:00 do 14:00 h, inak
do 5 dní odo dňa prevzatia žiadosti, poštou - žiadosť musí byť podpísaná oprávnenou osobou alebo ňou poverenou
osobou na tento účel. Náležitosti kompletnej písomnej žiadosti o účasť/poskytnutie súťažných podkladov: - určenie
kontaktnej osoby zodpovednej za doručovanie písomností a komunikáciu pri vysvetľovaní, hodnotení ponuky a
spracovaní zmluvy na plnenie zákazky, - uvedenie tel. a email. kontaktu/adresy určenej osoby na elektronickú
komunikáciu (formou e-mailu) v etape zadávania zákazky do predloženia zmluvy na podpis.. Registrácia oprávneného
záujemcu - nastane po doručení kompletnej žiadosti. Ako podklad pre spracovanie ponuky uchádzača bude poskytnutá
technická správa a výkaz výmer ako príloha SP. 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 uchádzača
plniť svoje finančné záväzky vybrať ekonomicky 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
27.06.2013
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