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VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK (PODLIMITNÉ ZÁKAZKY)
Formulár: Formulár č. 7 podľa Vyhlášky č. 171/2013 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, Jana Hrankaiová
Mobil: +421 917990119
Telefón: +421 417063203
Fax: +421 417231912
Email: katarina.zahradnikova@zilina.sk; jana.hrankaiova@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
Dodávka a montáž stojísk na umiestnenie kontajnerov na separovaný zber
Druh zákazky a miesto uskutočňovania stavebných prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb
Stavebné práce
Hlavné stavenisko alebo miesto uskutočňovania stavebných prác: Mesto Žilina, bytová výstavbav časti "Predmetstká,
Pod hôrkou, hlboká cesta (viď projekt, situačná časť 3)
NUTS kód:
SK031
Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov)
Predmetom zákazky sú stavebné práce, ktoré pozostávajú z dodávky a montáže troch typov stojísk na umiestnenie
kontajnerov na separovaný zber. Stojiska budú vybudované vo vybraných lokalitách mesta Žilina a to časť Predmestská,
Pod hôrkou, Hlboká cesta. Práce zahŕňajú: práce na podklade stojísk ktoré je zo zámkovej dlažby, konštrukčné práce
samotných stojísk a pridružné práce ako sú napr. búracie práce, v prípade poškodenia jestvujúcej komunikácie jej
úprava novou asfaltovou zálievkou a pod. Podrobný opis predmetu zákazky sa nachádza v časti B.1 Opis predmetu
zákazky a B.4 Projekt súťažných podkladov.
Pri identifikácii konkrétneho typu materiálu (výrobku) alebo materiálu (výrobku) konkrétneho výrobcu, verejný
obstarávateľ umožňuje nahradiť takýto materiál (výrobok) ekvivalentným materiálom (výrobkom), ktorý spĺňa
požadované funkčné charakteristiky. V takomto prípade je potrebné upraviť položku vo formulári Výkaz výmer.
Spoločný slovník obstarávania (CPV)
Hlavný predmet
Hlavný slovník: 45223100-7
Doplňujúce predmety
Hlavný slovník: 45223300-9
Množstvo alebo rozsah zákazky
Celkové množstvo alebo rozsah
Rozsah požadovaných prác je špecifikovaný v Súťažných podkladoch Časť B.1 Opis predmetu obstarávania, Časti B.4
Projekt a Časti B.5 Výkaz výmer
Predpokladaná hodnota predmetu zákazky bez DPH
Hodnota: 62 820,6500 EUR
Trvanie zmluvy alebo lehota dodania
Obdobie: v dňoch (od zadania zákazky)
Zadajte hodnotu: 50

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

Podmienky účasti
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III.1.1.

III.1.2.

III.1.3.

Osobné postavenie
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: Verejného obstarávania sa
môže zúčastniť len ten, kto spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 26 ods.1 zákona č.
25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní, čo preukáže dokladmi podľa § 26 ods. 2, resp. 4 alebo 5 v zmysle § 19 ods. 3.
Uchádzač zapísaný v Zozname podnikateľov vedenom ÚVO môže predložiť platné potvrdenie o zapísaní, podľa dátumu
jeho vystavenia aj s doplňujúcimi dokladmi tak, by preukázal splnenie všetkých podmienok. Ak ponuku predkladá
skupina dodávateľov, doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti osobného postavenia predkladá každý člen
skupiny. Splnenie podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní preukazuje člen skupiny
len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.
Odôvodnenie:
Podmienky účasti sú určené v zmysle zákona o verejnom obstarávaní.
Ekonomické a finančné postavenie
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: Verejný obstarávateľ
nevyžduje
Technická alebo odborná spôsobilosť
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: III.1.3.1. Uchádzač predloží
zoznam stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov doplnený 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 alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dokladom je referencia,
2. bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení tvrdí odberateľ; ak
také potvrdenie uchádzač nemá k dispozícii, predloží vyhlásenie o ich uskutočnení, doplnené dokladom, preukazujúcim
ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené.
III.1.3.3. Uchádzač predloží vyhlásenia zhody a doplňujúce podklady k nim, certifikáty vydanými autorizovanými
osobami alebo notifikovanými osobami, ktoré majú oprávnenie na posudzovanie zhody výrobkov alebo na preukazovanie
zhody stavebných výrobkov s technickými špecifikáciami. Vyžaduje sa predloženie certifikátov dodaných materiálov.
Odôvodnenie:
Podmienky účasti sú stanovené v zmysle zákona o verejnom obstarávaní, sú nediskriminačné, splniteľné a primerané vo
vzťahu k predmetu obstarávania. Vyhlasovateľ verejného obstarávania má možnosť ubezpečiť sa o predchádzajúcich
skúsenostiach uchádzača.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov : Podmienka III.1.3.1. je splnená, ak uchádzač preukáže uspokojivé
vykonanie minimálne troch stavebných prác rovnakých alebo obdobných ako je predmet obstarávania, pričom
minimálne jedna z nich musí byť so zmluvnou cenou vo výške minimálne 30 000,- EUR bez DPH.
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
17783/2013
Podmienky na získanie súťažných podkladov a doplňujúcich dokumentov
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady alebo o prístup k dokumentom
Dátum a čas: 30.08.2013 09:00
Úhrada za súťažné podklady
Uvedte: Nie
Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 30.08.2013 09:00
Podmienky otvárania ponúk
Dátum a čas: 30.08.2013 11:00
Miesto : Mestský úrad Žilina, Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina Otváranie častí ponúk, označených ako časť
"Ostatné" je neverejné.
Osoby oprávnené zúčastniť sa na otváraní ponúk : Otváranie častí ponúk, označených ako "Kritériá" vykoná komisia len
vo vzťahu k ponukám ktoré neboli vylúčené, a to na mieste a v čase oznámenom uchádzačom, ktorých ponuky neboli
vylúčené. Na otváraní obálok časti ponúk označených ako "Kritériá" za môže zúčastniť uchádzač, zastúpený štatutárnym
orgánom alebo členom štatutárneho orgánu alebo osobou splnomocnenou na jeho zastupovanie. Uchádzač (fyzická
osoba), štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu uchádzača (právnická osoba), sa na otváraní obálok časti
ponúk, označených ako "Kritériá" preukáže preukazom totožnosti a kópiou dokladu o oprávnení podnikať uchádzača.
Splnomocnený zástupca uchádzača sa preukáže preukazom totožnosti, kópiou dokladu o oprávnení podnikať uchádzača
a splnomocnením na zastupovanie.

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

VI.3.

Zákazka sa týka projektu /programu financovaného z fondov EÚ
Nie
Ďalšie doplňujúce 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 08.00 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. Ponuka sa predkladá tak, aby obsahovala osobitne oddelenú a uzavretú časť týkajúcu sa návrhu na plnenie kritérií na
vyhodnotenie ponúk, označenú slovom Kritériá a osobitne oddelenú a uzavretú ostatnú časť ponuky, označenú slovom
Ostatné.
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: Podlimitná zákazka Dodávka a montáž stojísk na umiestnenie kontajnerov na separovaný zber 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 31.03.2014.
Úspešný uchádzač (dodávateľ) sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/ auditu/overovania súvisiaceho s dodaním prác
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.
Dátum odoslania tejto výzvy
07.08.2013
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