Výzva na predkladanie ponúk – nie bežne dostupný tovar/služba
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:
Ing. Osika Roman
E-mail; /tel. č. fax:
roman.osika@zilina.sk; 041/7063109, 0917 990 120
miroslav.puskar@zilina.sk, 041/7063113, 0907 819 708
Predmet zákazky : Dodávka a montáž atypických kuchynských liniek pre bytový dom
ul. Pri Rajčianke.
Predmetom riešenia projektovej dokumentácie je projekt kuchynských zostáv sektorových
kuchynských liniek pre objekty ul. Pri Rajčianke, Žilina - prestavba jestvujúcich objektov
súp. číslo: 2911, 3620. Prestavba objektov sa zrealizuje na parcelách číslo: 3894/3 a 3894/4.
Jestvujúci objekt SO 01 je trojpodlažný, s jedným podzemným podlažím. Jestvujúci objekt
SO 02 je jednopodlažný. V objekte SO 01 sa po prestavbe bude nachádzať 18 bytových
jednotiek, v objekte SO 02 štyri.
Návrh sektorových kuchynských liniek pozostáva podľa výkresovej časti z viacerých druhov
kuchynských zostáv. Jednotlivé linky sú navrhnuté z laminovanej DTD – farba biela. Korpus
linky bude realizovaný s ABS hranou, dvierka MDF, farba biela, úchytky kovové. Zásuvky
metalbox, spodné skrinky s rektifikačným nastavením. Pracovná doska 38 mm, druh povrch
tmavo sivý.
Pracovnú dosku olištovať, v styku s parapetom okna je potrebné pracovnú dosku rozšíriť až
po parapet okna a osadiť prechodovú lištu proti možnosti zatekania.
Súčasťou kuchynskej zostavy je v niektorých bytoch navrhnutý aj stolík, v rozmeroch podľa
jednotlivých výkresov. Stôl je navrhnutý z pracovnej dosky ako kuchynská linka
s podpornými chrómovými nohami.
2.
V rámci dodávky kuchynských liniek je aj realizácia potrebných výrezov pre
vzduchotechniku, potrubie odsávania obložiť laminovanými drevotrieskovými doskami farby
bielej(aj vo vnútornej časti skriniek). Súčasťou prác zhotoviteľa je dopojenie odsávača pár do
rozvodu VZT a napojenie na elektroinštaláciu. Ďalej je potrebné zrealizovať výrezy pre
napojenie spotrebičov na elektrickú energiu, vodu a kanalizáciu.
Jednotlivé zostavy je potrebné realizovať podľa výkresovej dokumentácie, pred zadaním do
výroby je potrebné zamerať stavebné rozmery v jednotlivých kuchyniach.
Vybavenie a zariadenie kuchynských liniek
Jednotlivé linky budú vybavené nasledovným vybavením:
Drez: antikorový 360 x 330 minimálnej hĺbky 160 mm.
Batéria: páková, výška výtoku min.200 mm od pracovnej dosky, vrátane montáže a napojenia
na rozvody ZTI
Sifón: plastový biely, vrátane montáže a napojenia na rozvody ZTI
Odsávač pár: zabudovaný v hornej skrinke – výsuvný – nerez s odvodom pár do navrhnutého
potrubia vzduchotechniky, vrátane montáže a napojenia na rozvody VZT a elektroinštalácie.
Správna inštalácia musí byť zdokladovaná revíznou správou pripojenia elektro.

Uchádzač vypracuje svoju ponuku na celkový počet kuchynských liniek s digestorom,
montážou, dopravou v počte 20 ks. Podkladom pre spracovanie sú prílohy v súboroch Word,
Excel, a PDF :
1. TS Liniek
2. Súpis liniek
3. Žilina Lesník Bytový dom SO 01 1NP
4. Žilina Lesník Bytový dom SO 01 2NP
5. Žilina Lesník Bytový dom SO 01 3NP
6. Žilina Lesník Bytový dom SO 02 1NP
7. Schéma č.1
8. Schéma č.2
9. Schéma č.3
10. Schéma č.4
11. Schéma č.5
12. Schéma č.6
13. Schéma č.7
14. Schéma č.8
15. Schéma č.9
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4.
5.
6.

7.
8.

Obhliadka sa uskutoční dňa 18.12.2015 o 10:00 hod. Stretnutie s uchádzačmi pred budovou.
Predpokladaná hodnota zákazky: 15 000€ bez DPH.
Typ objednávania: Plnenie bude realizované na základe zmluvy ktorá tvorí neoddeliteľnú
prílohu tejto výzvy.
Miesto dodania zákazky: do 30.01.2016, ul. Pri Rajčianke č. parc. 3894/3
Variantne riešenie: Neumožňuje sa.
Forma predkladania ponúk: písomná. Uchádzač doručí svoju ponuku v zapečatenej obálke
dňa 22.12.2015 do 10:00 hod. Cenu uchádzač uvedie v EUR s DPH ako cenu celkom. Pri
jednoduchej zákazke sa súťažné podklady samostatne nevydávajú. Ponuku uchádzač doručí
na adresu Mestský úrad Žilina, Námestie obetí komunizmu č.1, 011 31 Žilina.
Podmienky financovania zákazky: Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtu Mesta
Žilina. Verejný obstarávateľ neposkytne preddavok. Platba bude realizovaná na základe
faktúry do 30 dní po jej doručení.
Podmienky účasti uchádzačov: § 26 ods. 1 písm. f) je oprávnený dodávať tovar,
uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu vo vzťahu aspoň k predmetu zákazky.
Kritériá na hodnotenie ponúk: Najnižšia konečná zmluvná cena s DPH za celý predmet
zákazky.

Cena celkom s DPH. Cena obsahuje všetky náklady ako doprava, manipulácia s tovarom,
doručenie tovaru, jeho montáž v mieste určenia. V prípade ak uchádzač nie je platcom DPH,
uvedie túto skutočnosť vo svojej ponuke. Víťazný uchádzač bude vyhodnotený ten uchádzač,
ktorý predloží najnižšiu cenu v kritériu hodnotenia. Následne verejný obstarávateľ zostaví
poradie úspešnosti ponúk podľa kritéria vzostupne v poradí od druhej najlacnejšej ponuky.
11.12.2015
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Ing. Igor Choma
primátor

