OZNÁMENIE O OPRAVE POSTUPU ZADÁVANIA PODLIMITNEJ ZÁKAZKY
Formulár: Formulár č. 8 podľa Vyhlášky č. 171/2013 Z. z.
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1.

I.2.

I.2.2.

NÁZOV, ADRESY A KONTAKTNÉ MIESTO (MIESTA)
Mesto Žilina
IČO: 00321796
Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina
Slovensko
Kontaktné miesto (miesta): Mestský úrad v Žiline, Námestie obetí komunizmu č.1, 011 31 Žilina
Kontaktná osoba: Ing. Roman Osika
Mobil: +421 917990120
Telefón: +421 417063203
Email: roman.osika@zilina.sk
Fax: +421 4172232912
Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL): http://www.zilina.sk
Druh verejného obstarávateľa a hlavný predmet alebo predmety činnosti
Regionálny alebo miestny orgán
Zatriedenie obstarávajúceho subjektu podľa zákona:
§ 6 ods. 1 písm. b)
Hlavný predmet alebo predmety činnosti:
Iné (uveďte)
Iný predmet (špecifikujte): samospráva

ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1.
II.1.1.
II.1.2.

II.1.3.

Opis
Názov zákazky podľa verejného obstarávateľa
Nákup dvoch upravených osobných motorových vozidiel pre potreby MP Žilina.
Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov)
-predmetom zákazky je dodanie dvoch osobných motorových vozidiel. Osobné motorové vozidlá musia byť nové,
nejazdené, v prvotriednej kvalite a so zabezpečeným záručným a pozáručným servisom. Motorové vozidlá musia spĺňať
všetky zákonné a technické podmienky na premávku na pozemných komunikáciách v SR a EU, technická spôsobilosť
vozidiel sa požaduje podľa zákona NR SR č. 725/2004 Z.z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných
komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
-vozidlá musia byť označené v zmysle zákona SNR č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii, §22 a,
-vozidlá musia byť vybavené zvláštnym zvukovým a svetelným výstražným zariadením určeným na motorové vozidlá s
právom prednostnej jazdy v zmysle §40 zákona NR SR č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a § 13 Vyhlášky MNV SR č.
9/2009 Z.z. ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke. Výstražné zariadenie musí spĺňať podmienky ustanovené §
18 a § 19 Vyhlášky 464/2009 Z. z. Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR, Vyhláškou č. 176/1960 Zb. v znení
neskorších predpisov a oznámenia Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 245/1996 Z.z. Výstražné
zariadenie homologizované podľa predpisu EHK č. 65, EHK č. 10 alebo Direktivity 72/245/EEC
-vozidlo vzhľadovo bude mať polep podľa vizualizácie
Spoločný slovník obstarávania (CPV)
Hlavný predmet
Hlavný slovník: 34110000-1
Doplňujúce predmety
Hlavný slovník: 34114200-1

ODDIEL IV: POSTUP
IV.2.
IV.2.1.
IV.2.2.

IV.2.4.

Administratívne informácie
Evidenčné číslo spisu pridelené verejným obstarávateľom
5861/2015
Evidenčné číslo oznámenia
Evidenčné číslo oznámenia (číslo dokumentu): 5861
Evidenčné číslo oznámenia (rok): 2015
Číslo oznámenia vo VVO: 7444-WYT, číslo VVO 67/2015 z 07.04.2015
Dátum odoslania pôvodného oznámenia
07.04.2015

ODDIEL VI: DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
VI.1.
VI.3.

Oznámenie zahŕňa
Oprava
Informácie vyžadujúce úpravu
VI.3.1.
1/2

VI.3.2

VI.5.

Zmena pôvodných informácií predložených verejným obstarávateľom
Text, ktorý si vyžaduje úpravu v pôvodnom oznámení
Miesto, kde má byť text upravený:
IV.2.4. Podmienky otvárania ponúk
Namiesto:
Dátum a čas: 29.04.2015 11:00
Miesto : Mestský úrad v Žiline, Námestie obetí komunizmu č.1, 011 31 Žilina, zasadačka č. 104
Osoby oprávnené zúčastniť sa na otváraní ponúk : Uchádzač - fyzická osoba, štatutárny orgán alebo člen štatutárneho
orgánu uchádzača - právnická osoba, sa preukáže na otváraní ponúk preukazom totožnosti. Poverený zástupca
uchádzača sa preukáže preukazom totožnosti a odovzdá splnomocnenie na zastupovanie - ak je to uplatniteľné, ktoré
bude predložené ako platný doklad
Viď:
Dátum a čas: 29.04.2015 11:00
Miesto : Mestský úrad v Žiline, Námestie obetí komunizmu č.1, 011 31 Žilina, zasadačka č. 104
Osoby oprávnené zúčastniť sa na otváraní ponúk : Pri použití elektronickej aukcie je otváranie ponúk podľa § 41
neverejné, údaje podľa § 41 ods. 3 komisia nezverejňuje a zápisnica podľa § 41 ods. 5 sa neodosiela.
Dátum odoslania tohto oznámenia
07.04.2015
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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 v Žiline, Námestie obetí komunizmu č.1, 011 31 Žilina
Kontaktná osoba: Ing. Roman Osika
Mobil: +421 917990120
Telefón: +421 417063203
Email: roman.osika@zilina.sk
Fax: +421 4172232912
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.1.5)
II.2.
II.2.1.
II.2.2.
II.3.

OPIS
Názov zákazky
Nákup dvoch upravených osobných motorových vozidiel pre potreby MP Žilina.
Druh zákazky a miesto uskutočňovania stavebných prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb
Tovary
Hlavné miesto dodania tovarov: Mestská polícia Žilina, Hollého 11, 010 01 Žilina
NUTS kód:
SK
Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov)
-predmetom zákazky je dodanie dvoch osobných motorových vozidiel. Osobné motorové vozidlá musia byť nové,
nejazdené, v prvotriednej kvalite a so zabezpečeným záručným a pozáručným servisom. Motorové vozidlá musia spĺňať
všetky zákonné a technické podmienky na premávku na pozemných komunikáciách v SR a EU, technická spôsobilosť
vozidiel sa požaduje podľa zákona NR SR č. 725/2004 Z.z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných
komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
-vozidlá musia byť označené v zmysle zákona SNR č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii, §22 a,
-vozidlá musia byť vybavené zvláštnym zvukovým a svetelným výstražným zariadením určeným na motorové vozidlá s
právom prednostnej jazdy v zmysle §40 zákona NR SR č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a § 13 Vyhlášky MNV SR č.
9/2009 Z.z. ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke. Výstražné zariadenie musí spĺňať podmienky ustanovené §
18 a § 19 Vyhlášky 464/2009 Z. z. Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR, Vyhláškou č. 176/1960 Zb. v znení
neskorších predpisov a oznámenia Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 245/1996 Z.z. Výstražné
zariadenie homologizované podľa predpisu EHK č. 65, EHK č. 10 alebo Direktivity 72/245/EEC
-vozidlo vzhľadovo bude mať polep podľa vizualizácie
Spoločný slovník obstarávania (CPV)
Hlavný predmet
Hlavný slovník: 34110000-1
Doplňujúce predmety
Hlavný slovník: 34114200-1
Časti
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
Množstvo alebo rozsah zákazky
Celkové množstvo alebo rozsah
2 ks upravených osobných motorových vozidiel
Predpokladaná hodnota predmetu zákazky bez DPH
Hodnota: 25 000,0000 EUR
Trvanie zmluvy alebo lehota dodania
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
Zadajte hodnotu: 1

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

Podmienky účasti
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III.1.1.

Osobné postavenie
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: Vyžaduje sa splnenie
podmienok účasti osobného postavenia podľa § 26 ods. (1) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (zákon). Uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti vo
verejnom obstarávaní podľa § 26 zákona v súlade s ustanoveniami zákona a výkladovým stanoviskom č. 10/2013 k
osobnému postaveniu podľa zákona, uverejnenom na internetovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie.
Vyžaduje sa, aby uchádzač dokladmi podľa § 26a ods. 3 zákona preukázal, že nie je osobou podľa § 26a ods. 1 a 2
zákona. Dokladmi podľa § 26a ods. 3 zákona na preukázanie majetkovej účasti sú výpis z obchodného registra alebo
výpis z inej zákonom ustanovenej evidencie, zoznam akcionárov vedených akciovou spoločnosťou, doklad vydaným
centrálnym depozitárom cenných papierov alebo obdobné doklady vydané inými orgánmi alebo orgánmi iných štátov,
nie staršie ako tri mesiace.
V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní, sa požaduje
preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia a preukazovania majetkovej účasti za
každého člena skupiny osobitne. Splnenie predmetných podmienok účasti podľa § 26 ods. (1) písm. f) zákona
preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.
Splnenie podmienok účasti môže uchádzač preukázať čestným vyhlásením podľa § 32 ods. (11) zákona, pričom z
uchádzačom predloženého predmetného čestného vyhlásenia musí byť jednoznačne zrejmé, že rozsahom, obsahom aj
spôsobom spĺňa podmienky účasti preukazované čestným vyhlásením, stanovené verejným obstarávateľom a uvedené v
bode III.1.1 tejto výzvy na predkladanie ponúk (ďalej aj "výzvy") ku dňu predkladania ponúk a je schopný túto
skutočnosť preukázať.
Vyžaduje sa predloženie originálov alebo úradne osvedčených kópií všetkých dokladov uvedených podľa tohto bodu
výzvy.
Odôvodnenie primeranosti použitia každej určenej podmienky účasti podľa § 26 a § 26a zákona vo vzťahu k predmetu
zákazky a potrebu jej zahrnutia medzi podmienky účasti podľa § 32 ods. 6 zákona: Podmienky účasti na osobné
postavenie a preukázanie majetkovej účasti vyplývajú z § 26, § 26a a § 32 ods.1 písm. a) a b) zákona.
Vyhradené zákazky pre chránené dielne alebo chránené pracoviská: Nie

ODDIEL IV. POSTUP
IV.1.
IV.1.1.

Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Voľba: Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka z hľadiska
kritérií uvedených nižšie (kritériá na vyhodnotenie ponúk je potrebné uviesť s ich relatívnou váhou alebo v zostupnom
poradí dôležitosti, ak nemožno z preukázateľných dôvodov uviesť ich relatívnu váhu)
Časť: 1
Názov: Najnižšia cena s DPH
Váha: 70
Časť: 2
Názov: Lehota dodania
Váha: 30

IV.1.2.
IV.2.
IV.2.1.
IV.2.2.

IV.2.3.
IV.2.4.

Časť: 3
Použije sa elektronická aukcia
Áno
Administratívne informácie
Evidenčné číslo spisu, ktoré pridelil verejný obstarávateľ/obstarávateľ
5861/2015
Podmienky na získanie súťažných podkladov a doplňujúcich dokumentov
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady alebo o prístup k dokumentom
Dátum a čas: 29.04.2015 09:00
Úhrada za súťažné podklady
Uvedte: Nie
Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 29.04.2015 09:00
Podmienky otvárania ponúk
Dátum a čas: 29.04.2015 11:00
Miesto : Mestský úrad v Žiline, Námestie obetí komunizmu č.1, 011 31 Žilina, zasadačka č. 104
Osoby oprávnené zúčastniť sa na otváraní ponúk : Uchádzač - fyzická osoba, štatutárny orgán alebo člen štatutárneho
orgánu uchádzača - právnická osoba, sa preukáže na otváraní ponúk preukazom totožnosti. Poverený zástupca
uchádzača sa preukáže preukazom totožnosti a odovzdá splnomocnenie na zastupovanie - ak je to uplatniteľné, ktoré
bude predložené ako platný doklad.

ODDIEL VI. DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
VI.1.

Zákazka sa týka projektu /programu financovaného z fondov EÚ
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VI.2.

VI.3.

Nie
Ďalšie doplňujúce informácie
Lehota viazanosti ponúk do 30.07.2015. Súťažné podklady si možno stiahnuť z profilu verejného obstarávateľa (v
uvedenom prípade verejný obstarávateľ odporúča uchádzačom, zaslať informáciu elektronicky na adresu:
roman.osika@zilina.sk s uvedením kontaktných úradov) alebo na základe elektronickej, písomnej (pošta, kuriér, fax)
žiadosti budú obratom zaslané. Osobne súťažné podklady bude verejný obstarávateľ poskytovať po predbežnom (napr.
telefonickom) dohovore v pracovných dňoch od 8:00 do 14:00. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo na uzavretie
dodatkov ktoré sú v súlade s § 9 zákona o VO. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť použitý postup zadávania
zákazky v súlade s § 46. Ďalšie postupy, vzťahy, termíny, povinnosti a pod. viažuce sa k vyhlásenému postupu
verejného obstarávania, ktoré nie sú popísané alebo špecifikované v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a
súťažných podkladoch, sa v tejto súťaži riadia všeobecnými ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní.
Akákoľvek komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi bude výlučne v slovenskom jazyku a
v listinnej podobe. Zo strany záujemcu/uchádzača bude akceptovaný aj český jazyk. Pri poskytnutí informácií
elektronickými prostriedkami, napríklad elektronickou poštou, faxom a pod. (ďalej len elektronické prostriedky), ktorými
nemožno trvalo zachytiť ich obsah, tieto informácie sa doručia aj v listinnej podobe, najneskôr do 3 dní odo dňa
odoslania informácie elektronickými prostriedkami, pri DODRŽANÍ stanovených lehôt. Pri zistení rozdielov medzi
obsahom informácie bez trvalého zachytenia obsahu a informácie doručenej v listinnej podobe je rozhodujúca listinná
podoba ! Uchádzači predložia originály alebo úradne osvedčené kópie dokladov, ktoré sú platné k termínu predloženia
ponuky. Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti uchádzačov so sídlom mimo územia Slovenskej republiky
musia byť predložené v pôvodnom jazyku a súčasne musia byť úradne preložené do slovenského jazyka okrem dokladov
predložených v českom jazyku v súlade s § 19 ods. 3 zákona č. 25/2006 Z. z.. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu,
rozhodujúci je úradný preklad v štátnom jazyku.
Dátum odoslania tejto výzvy
07.04.2015
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