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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.2.2.
II.3.

OPIS
Názov zákazky
Dodávka a montáž tabuliek so systémom QR kódov
Druh zákazky a miesto uskutočňovania stavebných prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb
Tovary
Hlavné miesto dodania tovarov: Územný obvod mesta Žilina
NUTS kód:
SK031
Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov)
Predmetom zákazky je dodávka a montáž 61 ks tabuliek so systémom QR kódov. Verejný obstarávateľ požaduje
tabuľky, ktoré budú vyrobené v kontinuite designu a kvalite s už existujúcimi tabuľkami na významných objektoch
mesta Žilina. Tabuľka musí obsahovať: znak mesta Žilina gravírovaný, logo EÚ, logo Programu cezhraničnej spolupráce,
čitateľný a fungujúci QR kód, číslo objektu v zelenej farbe, názov objektu a krátky popis, ktorý dodá verejný
obstarávateľ. B. 1 Opis predmetu zákazky. Pri identifikácii konkrétneho typu výrobku (materiálu) alebo výrobku
(materiálu) konkrétneho výrobcu, verejný obstarávateľ umožňuje nahradiť takýto výrobok (materiál) ekvivalentným
výrobkom (materiálom), ktorý spĺňa požadované funkčné charakteristiky.
Spoločný slovník obstarávania (CPV)
Hlavný predmet
Hlavný slovník: 30195000-2
Množstvo alebo rozsah zákazky
Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH
Hodnota: 22 000,0000 EUR
Trvanie zmluvy alebo lehota dodania
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
Zadajte hodnotu: 3

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

III.1.2.

Podmienky účasti
Osobné postavenie
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: Informácie a formálne
náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: Uchádzač v ponuke preukazuje osobné postavenie
podľa § 26 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní dokladom príslušného súdu nie starším ako 3 mesiace
potvrdzujúcim, že nemá evidované daňové nedoplatky, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia podľa § 26 písm. f)
zákona o verejnom obstarávaní, dokladom o oprávnený poskytovať službu.
Ekonomické a finančné postavenie
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: Informácie a formálne
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III.1.3.

náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: § 27 ods. 1 písm. a) o verejnom obstarávaní
Vyjadrenie banky alebo pobočky zahraničnej banky, ktorým môže byť prísľub banky alebo pobočky zahraničnej banky o
poskytnutí úveru. V súlade s ustanovením § 32 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní, verejný obstarávateľ
odôvodňujeprimeranosť určenej podmienky účasti vo vzťahu k predmetu zákazky a potrebu jej zahrnutia nasledovne: §
27 ods.1písm. a) zákona o verejnom obstarávaní - Podmienka účasti sleduje cieľ, aby plnenie zmluvy bolo
zabezpečované spôsobilým zmluvným uchádzačom, ktorý si plní svoje finančné záväzky riadne a včas.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov : Uchádzač predloží vyjadrenie banky alebo pobočky zahraničnej
banky/bánk, ktorým preukáže, že za uplynulý rok 2012 a v tomto roku nebol v nepovolenom debete, nebol a nie je v
exekúcii a že si plní voči banke/bankám všetky záväzky, ktoré vyplývajú zo zriadenia účtu, prípadne z plnenia si
záväzkov vyplývajúcich z úverových vzťahov. Výpis z účtu sa nepovažuje za potvrdenie banky a preto ho verejný
obstarávateľ neuzná. Predložené vyjadrenie musí byť nie staršie ako tri mesiace ku dňu predloženia ponuky a to
originál, alebo úradne osvedčená kópia. K vyjadreniu banky/bánk sa požaduje predložiť aj čestné vyhlásenie uchádzača,
že má otvorené účty len v bankách, od ktorých predložil vyjadrenie.
Technická alebo odborná spôsobilosť
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: Informácie a formálne
náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti:
§ 28 ods. 1 písm. a) o verejnom obstarávaní - verejný obstarávateľ požaduje predložiť zoznam s fotodokumentáciu
referenčných prác tabuliek a atypických informačných systémov, korešpondujúcich s architektúrou objektov na ktorých
sú umiestnené, na historických budovách a pamiatkovo chránených budovách za predchádzajúce tri roky s uvedením
cien, lehôt dodania a odberateľov; ak odberateľom 1. bol verejný obstarávateľ podľa tohto zákona, 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 alebo záujemcu o ich dodaní.
§ 28 ods. 1 písm. g) o verejnom obstarávaní - údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácii riadiacich
zamestnancov, osobitne osôb zodpovedných za dodanie tovaru.
§ 28 ods.1 písm. k) o verejnom obstarávaní- uvedením podielu plnenia zo zmluvy, ktorý má uchádzač alebo záujemca
poskytujúci službu v úmysle zabezpečiť subdodávateľom.
V súlade s ustanovením § 32 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní, verejný obstarávateľ odôvodňuje primeranosť
určenej podmienky účasti vo vzťahu k predmetu zákazky a potrebu jej zahrnutia nasledovne:
§ 28 ods. 1 písm. a) o verejnom obstarávaní - uchádzač preukáže skúsenosti s rovnakými, alebo podobnými zákazkami a
schopnosť a spôsobilosť pre poskytnutie služby v plnom rozsahu a v požadovanej kvalite.
§ 28 ods. 1 písm. g) o verejnom obstarávaní - uchádzač preukáže schopnosť a spôsobilosť pre poskytnutie
požadovaných služieb v plnom rozsahu a v požadovanej kvalite.
§ 28 ods.1 písm. k) o verejnom obstarávaní - uchádzač preukáže podiel plnenia zo zmluvy z dôvodu potreby
zabezpečenia plynulej realizácie predmetu zákazky .
Minimálna požadovaná úroveň štandardov : § 28 ods. 1 písm. a) o verejnom obstarávaní - K zoznamu uchádzač
predloží min. 5 potvrdení referencií v originálnom vyhotovení, alebo úradne osvedčenej kópii. Potvrdenie/referencia musí
byť v hodnote min. 4 400,- EUR bez DPH. Potvrdenie/zmluva bude obsahovať údaje podľa § 28 ods. 1 písm. a) o
verejnom obstarávaní. Uchádzač musí v potvrdení/referencii uviesť kontaktné údaje na osobu/osoby odberateľa, ktorí
vedia potvrdiť predkladané vyhlásenia uchádzača o poskytnutí služby. Verejný obstarávateľ bude akceptovať
poskytnutie služby porovnateľné s predmetom zákazky. (Za obdobie predchádzajúcich troch rokov verejný obstarávateľ
považuje obdobie troch rokov ku dňu uplynutia lehoty na predkladanie ponúk.)
§ 28 ods. 1 písm. g) o verejnom obstarávaní- Uchádzač preukáže odbornú úroveň personálneho zabezpečenia plnenia
predmetu zákazky prostredníctvom kľúčového experta, ktorý zabezpečí, aby vecné plnenie zmluvy zo strany záujemcu
bolo v súlade s predmetom zmluvy. Uvedený expert musí spĺňať nižšie požadované kvalifikačné predpoklady.
Kľúčový expert
Vzdelanie v oblasti grafiky (doložiť dokladom o najvyššom dosiahnutom vzdelaní ) a musí mať znalosť práce s PC v
programoch Adobe (indizain fotoschop)- minimálne10-ročná lektorská doložiť životopisom.
Profesijný životopis musí obsahovať: a)titul, meno a priezvisko, štátna príslušnosť príslušného experta, b)vzdelanie t. j.
inštitúcia, rok ukončenia, dosiahnutý najvyšší stupeň vzdelania/diplomy, absolvované školenia,c)história zamestnania
(rok, miesto výkonu,zamestnávateľ, pozícia) d)odborné skúsenosti (názov projektu, je obdobie rok od -do, odberateľ,
pozícia na projekte, popis projektu), e) čestné vyhlásenie experta o pravdivosti údajov uvedených v životopise, f)dátum
a podpis experta. Súčasťou požadovaných dokladov musí byt aj kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní.
§ 28 ods.1 písm. k) o verejnom obstarávaní - Uchádzač uvedie podiel plnenia zo zmluvy, ktorý má v úmysle zabezpečiť
subdodávateľom/subdodávateľmi (v %).
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.

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
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IV.2.3.
IV.2.4.

15648/2013
Úhrada za súťažné podklady
Uvedte: Nie
Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 24.07.2013 09:00
Podmienky otvárania ponúk
Dátum a čas: 25.07.2013 10:00
Miesto : Mestský úrad Žilina, Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina

ODDIEL VI. DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
VI.1.

VI.2.

VI.3.

Zákazka sa týka projektu /programu financovaného z fondov EÚ
Áno
Partnerstvom k podpore cestovného ruchu tuiristických destinácií Žilina a Bielsko-Biala
Ďalšie informácie
1. Súťažné podklady sa poskytujú na základe písomnej žiadosti. Záujemcovia predkladajú žiadosti v slovenskom jazyku v
originálnom vyhotovení, poštovým stykom, alebo osobne v pracovných dňoch od 10.00 h do 14.00 h. Verejný
obstarávateľ bude akceptovať žiadosť o súťažné podklady aj faxom, alebo e-mailom, ale súčasne doporučujeme
záujemcovi doručiť žiadosť poštou alebo osobne, za účelom preukázania predloženej žiadosti. V opačnom prípade
verejný obstarávateľ nepreberá zodpovednosť za jej doručenie. Za dátum predloženia žiadosti sa bude považovať prvé
doručenie.
2. Ponuku doručí uchádzač v uzavretom obale v jednom originálnom vyhotovení (verejný obstarávateľ doporučuje
uchádzačom predložiť kópiu ponuky na elektronickom nosiči) s uvedením obchodného mena a sídla uchádzača s
označením: PPZ Dodávka a montáž tabuliek so systémom QR kódov - NEOTVÁRAŤ! poštou, kuriérnou službou alebo
osobne na adresu Mestský úrad Žilina Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina. Uchádzač v ponuke uvedie kontaktné
údaje: tel. č., fax, e-mail. V zmysle usmernenia ÚVO k zasielaniu dokumentácie z verejného obstarávania zo dňa
29.6.2011 úrad odporúča okrem predloženia ponuky v originály (v kópii) i predloženie kópie ponuky na elektronickom
nosiči (uchádzač začierni na elektronickom nosiči tie časti dokumentov, ktoré sú označené ako dôverné. Nesplnenie tejto
požiadavky nezakladá dôvod na vylúčenie uchádzača z procesu verejného obstarávania. Všetky predložené doklady
musia odrážať skutočný stav uchádzača v čase, v ktorom sa zúčastňuje na verejnom obstarávaní. Doklady doporučuje
verejný obstarávateľ pevne zviazať, očíslovať a parafovať štatutárnym zástupcom alebo osobou splnomocnenou
štatutárnym zástupcom.
3. Uchádzač musí v referenčných listoch/potvrdeniach uviesť finančnú hodnotu v EUR. Ak je v referenčnom
liste/potvrdení uvedená iná mena ako EUR, prepočet môže byť dopísaný do referenčného listu/potvrdenia ručne perom
(prepočet kurzom uvedenej meny k mene euro, platným ku dňu zverejnenia výzvy na predkladanie ponúk verejnému
obstarávateľovi. (Platný kurz na prepočet uvedenej meny do meny na vyhodnotenie ponúk je daný zverejneným
kurzovým lístkom NBS v uvedený deň.)
4. Skupina dodávateľov sa riadi § 31 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní.
Všetky dokumenty musia byť predložené v slovenskom jazyku, alebo preložené do slovenského jazyka, okrem dokladov
v českom jazyku.
Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané do 31.12.2013.
Ďalšie osobitné podmienky: (ak je to uplatniteľné)
Áno.
Úspešný uchádzač (dodávateľ) sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/ auditu/overovania súvisiaceho s poskytovanými
službami kedykoľvek počas platnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, a to oprávnenými osobami v zmysle Všeobecných
zmluvných podmienok Zmluvy o poskytnutí NFP a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.
Úspešný uchádzač je povinný zrealizovať zákazku prostredníctvom kľúčového experta, ktorého údaje uviedol vo svojej
cenovej ponuke. Bližšie informácie sú uvedené v dohode.
Dátum odoslania tejto výzvy
28.06.2013
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