Výzva na predkladanie ponúk – civilná zákazka s nízkou hodnotou
spracovaná v zmysle § 5 ods. 4 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov
Identifikácia verejného obstarávateľa:
Verejný obstarávateľ:
Sídlo:
1.

V jeho mene konajúci:
IČO:
Bankové spojenie:
Kontaktná osoba:
E-mail; /tel. č. fax:

Mesto Žilina
Námestie obetí komunizmu 1
011 31, Žilina
Ing. Igor Choma, primátor
00 321796
Prima banka Slovensko a. s.
Janka Hrankaiová
janka.hrankaiova@zilina.sk; 041/7063109,

Predmet zákazky : Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie
v podrobnostiach pre realizáciu stavby: Stavebné úpravy kuchyne MŠ na ul.
Varšavská, Žilina- Vlčince

2.

Predmetom zákazky je spracovanie projektovej dokumentácie v rozsahu:
- projekt bude riešiť sprevádzkovanie jestvujúcich priestorov kuchyne škôlky
- dokumentácia bude obsahovať všetky objekty, ktoré sú potrebné pre spracovanie projektu a
realizáciu stavby, vrátane prislúchajúceho zázemia ku kuchyni, súvisiacich technológií
a profesií (kuchyňa, kúrenie, voda, kanalizácia, elektroinštalácia, vzduchotechnika a pod.),
kompletný výkaz výmer a rozpočet v členení na jednotlivé prislúchajúce profesie
- v cene za spracovanie projektu bude aj zameranie skutkového stavu celého objektu MŠ a jeho
digitalizácia, zabezpečenie všetkých súvisiacich podkladov,
- dodanie projektovej dokumentácie 10 x v tlačenej forme, 1 x elektronicky – PDF, DOC,
XLS, DWG, DGN, vrátane rozpočtu a výkazu výmer,
- súčasťou predmetu plnenia budú aj kladné stanoviská k PD od RÚVZ, prípadne aj OR HaZZ
a v prípade potreby dopravného značenia vyjadrenie dopravného inšpektorátu
- projektovú dokumentáciu verejný obstarávateľ požaduje spracovať v stupni pre stavebné
povolenie v podrobnostiach pre realizáciu stavby
Požiadavky pre úspešného uchádzača:
- Verejný obstarávateľ požaduje aby projektová dokumentácia bola vyhotovená v súlade s
príslušnou platnou legislatívou, t. j. platnými zákonmi, normami a súvisiacimi predpismi a
ustanoveniami
- Úspešný uchádzač bude zodpovedať za vady diela v zmysle § 560 a násl. Obchodného
zákonníka
- Verejný obstarávateľ požaduje záručnú dobu 60 mesiacov, ktorá začne plynúť dňom
odovzdania a prevzatia projektovej dokumentácie (PD)
- Úspešný uchádzač sa zaväzuje prípadné nedostatky a vady PD odstrániť bezodplatne,
najneskôr do 7 pracovných dní po uplatnení oprávnenej reklamácie objednávateľom.

3.
4.
5.
6.

Typ objednávania: Plnenie bude realizované na základe objednávky.
Miesto dodania zákazky: MsÚ Žilina, Námestie obetí komunizmu 1, 011 31, Žilina,
v lehote do 30 dní od prevzatia objednávky.
Variantne riešenie: Neumožňuje sa.
Forma predkladania ponúk: uchádzač doručí ponuku v písomnej forme, v zapečatenej
obálke v termíne do 29.04.2016 do 09:00 hod. Cenu uchádzač uvedie v EUR bez DPH aj s
DPH . Skutočnosť, že nie je platcom DPH uvedie v ponuke. V prípade, že sa dodávateľ stane

7.

8.

9.
10.
11.

počas realizácie platcom DPH, bude cena považovaná za cenu vrátane DPH. Pri zákazke
realizovanej podľa § 9 ods. 9 zákona o VO sa súťažné podklady samostatne nevydávajú.
Ponuku v písomnej forme s označením „PD MŠ ul. Varšavská - ZA „ – NEOTVÁRAŤ!
uchádzač doručí na adresu MsÚ Žilina, Námestie obetí komunizmu 1, 011 31, Žilina
(podateľňa). Rozhodujúci je dátum doručenia.
Podmienky financovania zákazky: Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtu verejného
obstarávateľa. Verejný obstarávateľ neposkytne preddavok. Platba bude realizovaná na
základe faktúry do 30 dní po jej doručení. Predpokladaná hodnota zákazky : 2 000 EUR bez
DPH.
Podmienky účasti uchádzačov:
§ 32 ods. 1 písm. e) je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo
poskytovať službu vo vzťahu aspoň k jednému predmetu zákazky, na ktorú predkladá
uchádzač ponuku alebo žiadosť o účasť, overí si verejný obstarávateľ.
Kritériá na hodnotenie ponúk: Najnižšia konečná zmluvná cena s DPH za poskytnutie
služieb celého predmetu zákazky. Uchádzač uvedie či je resp. nie je platca DPH. V prípade
ak najlacnejšia ponuka prekročí predpokladanú cenu bez DPH, zákazka nebude pridelená.
Predpokladaná hodnota zákazky: 2000 EUR bez DPH
Uplynutie viazanosti ponúk: 31.12.2016

25.04.2016

Ing. Igor Choma
primátor

