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,
1.
011 31, Žilina
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, 041/7063203
Predmet zákazky:
„Služby znalca – znalecký posudok – hodnota nehnuteľnosti“
Predmetom zadávania zákazky je vypracovanie 4 znaleckých posudkov všeobecnej hodnoty
nehnuteľností nasledovne :
1/
k. ú. Žilina GP 9/2014
parc.č.KN-C 4116/74, zast.pl. o výmere 183 m2
parc.č.KN-C 4116/75, zast.pl. o výmere 44 m2
parc.č.KN-C 4116/78, zast.pl. o výmere 233 m2
parc.č.KN-C 4116/79, zast.pl. o výmere 81 m2
2/
k. ú. Žilina GP 14231174-163/2014
parc.č.KN-C 1891/13, zast.pl. o výmere 52 m2
parc.č.KN-C 1892/16, zast.pl. o výmere 52 m2
3/
k. ú. Žilina LV č. 5961
odpredaj nebytového priestoru- č. 12 na prízemí domu č. s. 1077, postavenom na pozemku parc.č.KN-C
408/2 v k. ú. Žilina, zapísaný na LV č. 5961 spolu so spoluvlastníckym podielom na spoločných častiach
a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel k pozemku 183/7355
4/
k. ú. Žilina LV č. 6507
Odpredaj nebytového priestoru č. 12 v dome č. s. 6507, postavenom na pozemku parc.č.KN-C 1566/1
v k. ú. Žilina, zapísaný na LV č. 6507 spolu s podielom na spoločných častiach a spoločných
zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel k pozemku 1084/10345.
Predmet: Služby
Kategória: 12. Architektonické služby; inžinierske služby a integrované služby
Kód CPV: 71319000-7 Služby znalcov
Typ zmluvy: Plnenie bude realizované na základe objednávky a následnej fakturácie.
4. Miesto dodania zákazky: Sídlo mesta Žilina
5. Rozdelenie predmetu zákazky: Uchádzač predloží ponuku na celý predmet zákazky. Ponuka musí mať

písomnú formu. Víťaz je povinný doložiť požadované doklady podľa odst. 10 tejto výzvy.
6. Variantne riešenie: Neumožňuje sa.
7. Lehota dodania zákazky: do 30 dní od doručenia objednávky
Forma predkladania ponúk: Uchádzač doručí svoju ponuku v písomnej forme, v zapečatenej obálke
v lehote do 26.02.2015 do 09.00 hod. Cenu uchádzač uvedie v EUR bez DPH aj s DPH. Skutočnosť, že
nie je platcom DPH uvedie ponuke. Cena musí obsahovať všetky oprávnené náklady spojené s dodaním
predmetu zákazky. V Prípade, že sa dodávateľ služby sa stane počas realizácie platcom DPH, bude cena
považovaná za cenu vrátane DPH. Cenu verejný obstarávateľ požaduje stanoviť ako paušálnu odmenu za
poskytnuté služby. Ponuku uchádzač doručí poštou alebo osobne na adresu Mestský úrad Žilina,
Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina (podateľňa). Rozhodujúci je dátum doručenia.
Cenu požadujeme stanoviť nasledovnej štruktúre:

8.

„Služba znalca - odpredaj“
Kritérium: Najnižšia cena
(v hrubo orámovanej časti doplňte sumu za poskytnutie služieb, ktorá
zohľadňuje kompletnú cenu za požadovanú službu – Znalecký posudok,
s uvedením výslednej ceny v EURO bez DPH).

€

(dtto ale cena v EURO vrátane DPH)

€

Pri zákazke s nízkou hodnotou sa súťažné podklady samostatne nevydávajú.
Podmienky financovania zákazky: Predmet zákazky z rozpočtu mesta Žilina. Verejný obstarávateľ
9. neposkytne preddavok. Platba bude realizovaná bezhotovostným stykom, úhradou faktúry za dodanie
objednanej služby do 30 dní odo dňa doručenia faktúry.
Podmienky účasti uchádzačov:
Podmienky účasti vo verejnom obstarávaní, týkajúce sa osobného postavenia uchádzačov:
Doklad o oprávnení poskytovať služby, v ktorom musí byť uvedený predmet podnikania oprávňujúci
uchádzača k poskytovaniu predmetu zákazky. U právnickej osoby je to „Výpis z obchodného registra“
10.
príslušného Okresného súdu, u fyzickej osoby je to „Živnostenský list“ vydaný Živnostenským odborom
príslušného okresného úradu a iné doklady preukazujúce odbornú spôsobilosť uchádzača – napr. doklad
zápise v profesijnom zozname vedenom profesijnou organizáciou alebo potvrdenie o zapísaní do
zoznamu podnikateľov na Úrade pre verejné obstarávanie, v ktorom bude zapísané oprávnenie na činnosť
podľa predmetu zákazky. Doklad o oprávnení podnikať v predmete zákazy môže byť aj fotokópia.
11. Kritériá na hodnotenie ponúk: Najnižšia celková cena za celý predmet zákazky v EUR s DPH
12. Predpokladaná hodnota zákazky:
13. Uplynutie lehoty viazanosti ponúk:

800 EUR bez DPH

V Žiline, dňa 18.02.2015

Ing. Igor Choma
primátor

