Výzva na predkladanie ponúk
spracovaná v zmysle § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov
Identifikácia verejného obstarávateľa:
Verejný obstarávateľ:
Mesto Žilina
Sídlo:
so sídlom MsÚ, Námestie obetí komunizmu 1,
011 31, Žilina
1.
V jeho mene konajúci:
Igor Choma, primátor
IČO:
00 321 796
Bankové spojenie:
Prima banka Slovensko a.s.
Kontaktná osoba:
Mgr. Katarína Zahradníková
E-mail; /tel. č. fax:
katarina.zahradnikova@zilina.sk, 0417063203,
0917 990 119
Predmet zákazky:
„Dodávka a montáž cykloprístreškov v meste Žilina“
Predmetom zadávania zákazky je uskutočnenie stavebných prác, dodávka a osadenie dvoch
cykloprístreškov pre bicykle v meste Žilina podľa individuálnych kritérií zadaných v projektových
dokumentáciách a jedného cykloprístrešku atypických parametrov a dizajnu.
Popis jednotlivých cykloprístreškov:
1. Osadenie cykloprístrešku č. 3 Cykloprístrešok „Bike Umbrella 7b“/ pred zimným štadiónom,
ul. Uhoľná, 010 01 Žilina

2.

Predmetom zadania je osadenie Cykloprístrešku (č.3) „Bike Umbrella 7b“ pre bicykle v meste Žilina
v polohe pred zimným štadiónom za účelom prestrešenia jestvujúcich cyklostojanov (7ks)
umiestnených na spevnenej ploche.
Jedná sa o jednoduchú, identickú, vandaluvzdornú a estetickú formu krytého parkovacieho zariadenia
pre bicykle (parkovací prístrešok konceptu „Bike Umbrella“), pod ktorým je možné ich bezpečné a
pohodlné parkovanie v zdrojových aj cieľových destináciach cyklodopravy.
K základným atribútom pri návrhu stavebno-technického a konštrukčného riešenia cykloprístreškov
patrí takisto ako pri dizajne a funkčnom riešení najmä jednoduchosť tvarového a konštrukčného
riešenia, kvalita a ľahká dostupnosť použitých materiálov, kvalitná povrchová úprava s minimálnou
údržbou a dlhou životnosťou, vandaluvzdornosť, jednoduché zakladanie, jednoduchá montáž a pod.,
v snahe zabezpečiť pre budúcich užívateľov kvalitnú, estetickú a funkčnú stavbu s jednoduchou
obsluhou pre každodenné pohodlné používanie.
Navrhované PZ sú z konštrukčného hľadiska samostatne stojacou konštrukciou o pôdorysných
rozmeroch 5,8 x 3m s max. výškou 2,655m.
2. Osadenie cykloprístrešku č. 4, Cykloprístrešok „Bike Umbrella 7b - xs“/ pred Úradom práce,
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Hurbanova 16, Žilina
Predmetom zadania je osadenie Cykloprístrešku (č.4) „Bike Umbrella 7b - xs (zmenšená verzia)“ pre
bicykle v meste Žilina v polohe pred Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny na jestvujúcej
nespevnenej nezastavanej ploche (trávnik) vrátane nových cyklostojanov (7ks).
Jedná sa o jednoduchú, identickú, vandaluvzdornú a estetickú formu krytého parkovacieho zariadenia

pre bicykle (parkovací prístrešok konceptu „Bike Umbrella“), pod ktorým je možné ich bezpečné a
pohodlné parkovanie v zdrojových aj cieľových destináciach cyklodopravy.
K základným atribútom pri návrhu stavebno-technického a konštrukčného riešenia cykloprístreškov
patrí takisto ako pri dizajne a funkčnom riešení najmä jednoduchosť tvarového a konštrukčného
riešenia, kvalita a ľahká dostupnosť použitých materiálov, kvalitná povrchová úprava s minimálnou
údržbou a dlhou životnosťou, vandaluvzdornosť, jednoduché zakladanie, jednoduchá montáž a pod.,
v snahe zabezpečiť pre budúcich užívateľov kvalitnú, estetickú a funkčnú stavbu s jednoduchou
obsluhou pre každodenné pohodlné používanie.
Navrhované PZ sú z konštrukčného hľadiska samostatne stojacou konštrukciou o pôdorysných
rozmeroch 5,8 x 2,6m s max. výškou 2,275m.
3. Osadenie cykloprístrešku č. 5 - Z 09-2013, Cykloprístrešok ZŠ Jarná, p.č.6416
Jedná sa o drobnú stavbu – prekrytie stojanov na bicykle pre študentov ZŠ navrhovaným prístreškom.
Nosná časť prístreška je navrhovaná z ľahkej kovovej konštrukcie s opláštením s kari sieťou
v samostatnom ráme opláštenia uchytenom na nosnom ráme skrutkami. V opláštení budú realizované
vstupné dvere uzamykateľné v počte 1ks. Nosné stĺpiky budú uložených na základové pätky z prostého
betónu rozmeru 600 x 600 x 1200 mm. Na nosné stĺpiky budú uložené oceľové väznice a podporu pod
krytinu tvoria oceľové väzničky. Na oceľové väzničky bude osadená krytina z trapézového plechu.
Strešná konštrukcia je navrhovaná pultová. Povrchová úprava kovového prístreška s opláštením je
navrhovaná pozinkovaním.
3. Typ zmluvy: Plnenie bude realizované na základe zmluvy o dielo.
4.

Miesto dodania zákazky: Vybrané mestské časti mesta Žilina: pred zimným štadiónom, ul. Uhoľná
Žilina, pred Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny, Hurbanova 16, Žilina, ZŠ Jarná, p.č. 6416.

Rozdelenie predmetu zákazky: Uchádzač predloží ponuku na celý predmet zákazky formou písomnej
ponuky.
6. Variantne riešenie: Neumožňuje sa.
5.

7. Lehota dodania zákazky: 30 dni od nadobudnutia platnosti a účinnosti zmluvy .
Forma predkladania ponúk: Uchádzač doručí svoju ponuku v písomnej forme, v zapečatenej obálke
dňa 02.05.2014 do 14.00 hod. Uchádzač ocení na každý cykloprístrešok výkaz výmer (príloha č. 1 výzvy
na predkladanie ponúk), kde uvedie cenu v EUR bez DPH aj s DPH. V prípade, že uchádzač nie je
platcom DPH, túto skutočnosť uvedie v ponuke. Cena musí obsahovať všetky oprávnené náklady
spojené s dodaním predmetu zákazky, vrátane dopravy. V prípade, že sa dodávateľ sa stane počas
realizácie platcom DPH, bude cena považovaná za cenu vrátane DPH. Uchádzač spolu s ponukou
8.
predloží aj podpísaný návrh zmluvy, ktorý tvorí prílohu č.2 tejto výzvy na predkladanie ponúk
Ponuku uchádzač doručí poštou alebo osobne na adresu Mestský úrad Žilina, Námestie obetí komunizmu
1, 011 31 Žilina (podateľňa). Rozhodujúci je dátum doručenia.
Podmienky financovania zákazky: Predmet zákazky z rozpočtu mesta Žilina. Verejný obstarávateľ
neposkytne preddavok. Platba bude realizovaná bezhotovostným stykom, úhradou faktúry za dodanie
9. predmetu zákazky do 30 dní odo dňa doručenia faktúry.
Podmienky účasti uchádzačov:
§ 26 ods.1 písm. f) zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
10. zákonov v znení niektorých predpisov. Uchádzač predloží doklad o tom, že je oprávnený poskytovať
službu vo vzťahu aspoň k jednému predmetu zákazky, na ktorú predkladá uchádzač ponuku.
11. Kritériá na hodnotenie ponúk: Najnižšia cena v EUR s DPH

Predpokladaná hodnota zákazky:
12.
20 089,958 EUR bez DPH
13. Uplynutie lehoty viazanosti ponúk: 31.12.2014.
V Žiline, dňa 25.04.2014

Ing. Igor Choma
primátor Mesta Žilina
Prílohy: Príloha č. 1 Výkaz výmer
Príloha č. 2 Návrh zmluvy o dielo

