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VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1)

I.2)

I.3)

I.4)
I.5)

NÁZOV A ADRESY
Mesto Žilina
IČO: 00321796
Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina
Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Katarína Zahradníková
Telefón: +421 417063110
Email: katarina.zahradnikova@zilina.sk
Fax: +421 417231912
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL):: http://www.zilina.sk
SPOLOČNÉ VEREJNÉ OBSTARÁVANIE
Zákazka zahŕňa spoločné obstarávanie: Nie
Zákazku prideľuje centrálna obstarávacia organizácia: Nie
KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Zadajte adresu (URL): http://www.uvo-gov.sk
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky: Nie
Chcete vyplniť aj adresu: Áno
Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Elektronická komunikácia si vyžaduje využitie nástrojov a zariadení, ktoré nie sú všeobecne k dispozícii.: Nie
DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Regionálny alebo miestny orgán
HLAVNÁ ČINNOSŤ
Iné (uveďte)
Iný predmet (špecifikujte): Samospráva

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

II.1.2)
II.1.3)
II.1.4)

II.1.5)
II.1.6)
II.2)
II.2.2)
II.2.3)

II.2.4)

ROZSAH OBSTARÁVANIA
Názov:
Mechanické zabezpečenie vstupu do pešej zóny v meste Žilina
Referenčné číslo: 17131/2016
Hlavný kód CPV
34928300-1
Druh zákazky
Tovary
Stručný opis:
Predmetom zákazky je dodávka a inštalácia technologického zariadenia za účelom mechanického zabezpečenia vstupu
do pešej zóny v meste Žilina pre vozidlá.
Celková predpokladaná hodnota
125 000,00 EUR bez DPH
Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
OPIS
Dodatočné kódy CPV
45233292-2
Miesto dodania
Kód NUTS:
SK031
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Mesto Žilina - lokalita Čepieľ, Mesto Žilina - Lokalita Sládkovičova.
Opis obstarávania
Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť súťažných podkladov B.1 Opis predmetu zákazky a časť súťažných
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podkladov B. 4 Projekt so zadaním Výkaz Výmer. Pri identifikácii konkrétneho typu materiálu (výrobku) alebo materiálu
(výrobku) konkrétneho výrobcu, verejný obstarávateľ umožňuje nahradiť takýto materiál (výrobok) ekvivalentným
materiálom (výrobkom), ktorý spĺňa požadované funkčné charakteristiky. V takomto prípade je potrebné upraviť položku
vo formulári Výkaz výmer.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritéria
Kritéria kvality: Nie
Náklady/Cena: Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Obdobie: v dňoch (od zadania zákazky)
Trvanie v dňoch: 63
Informácie o obnovenom obstarávaní
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.12)Informácie o elektronických katalógoch
Ponuky musia byť predložené vo forme elektronických katalógov alebo obsahovať elektronický katalóg: Nie
II.2.13)INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Nie

ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1)Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných
registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: V zmysle § 114 ods. 2 zákona o VO verejný obstarávateľ vyžaduje splnenie
podmienok uvedených v § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (ďalej len zákon). Uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 32 ods. 2
v súlade s ustanovením zákona k osobnému postaveniu. Podľa § 32 ods. 2 písm. e) zákona uchádzač predloží doklad,
ktorý ho oprávňuje dodávať tovar, poskytovať službu alebo uskutočňovať stavebné práce vo väzbe na predmet zákazky.
V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní, sa požaduje preukázanie
splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Splnenie predmetných
podmienok účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu
zákazky, ktorú má zabezpečiť. Na splnenie podmienok účasti sa vzťahuje § 152 zákona.
III.1.2)Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok, odôvodnenie primeranosti každej určenej podmienky: Verejný obstarávateľ
nevyžaduje.
III.1.3)Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok, odôvodnenie primeranosti každej určenej podmienky: Verejný obstarávateľ
nevyžaduje.
III.1.5)Informácie o vyhradených zákazkách
Zákazka je vyhradená pre chránené pracovné dielne a hospodárske subjekty, ktorých hlavným cieľom je sociálna a
profesionálna integrácia postihnutých alebo znevýhodnených osôb: Nie
Uskutočnenie zákazky je vyhradené pre rámcové programy chránených pracovných miest: Nie
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3)Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky: Nie

ODDIEL IV: POSTUP
IV.1)
IV.1.3)
IV.1.6)
IV.2)
IV.2.2)
IV.2.6)

IV.2.7)

OPIS
Informácie o rámcovej dohode
Obstarávanie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody: Nie
Informácie o elektronickej aukcii
Použije sa elektronická aukcia: Nie
ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 25.10.2016 09:00
Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí byť platná do
Ponuka musí platiť do: 30.06.2017
Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 25.10.2016 10:30
Miesto: Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Otváranie ponúk časť "OSTATNÉ" je neverejné. Na otváraní ponúk
časti "KRITÉRIA" verejný obstarávateľ odporúča zúčastnenie zástupcom uchádzača. Uchádzač môže byť zastúpený
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štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu uchádzača resp. osobou splnomocnenou uchádzačom na jeho
zastupovanie.

ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2)

VI.3)

VI.5)

INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použije sa elektronické objednávanie: Nie
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia: Nie
Použijú sa elektronické platby: Áno
DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
Pracovný čas verejného obstarávateľ je v pracovných dňoch v čase od 08:00 hod. do 14:00 hod. Súťažné podklady si
možno stiahnuť z profilu verejného obstarávateľa na stránke www.uvo.gov.sk so zaslaním informácie na adresu:
katarina.zahradnikova@zilina.sk s uvedením kontaktných údajov alebo na základe žiadosti budú zaslané prípadne
osobne v pracovných dňoch od 08:00 hod. do 14:00 hod.. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo na uzavretie
dodatkov, ktoré sú v súlade s § 18 zákona o VO. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť použitý postup
zadávania zákazky v súlade s § 57 ako aj použiť postup podľa § 116 zákona o VO. Ďalšie postupy, lehoty, povinnosti a
informácie týkajúce sa tohto verejného obstarávania, ktoré nie sú opísané alebo špecifikované v tejto výzve na
predkladanie ponúk a v súťažných podkladoch, sa v tomto verejnom obstarávaní riadia príslušnými ustanoveniami
zákona o verejnom obstarávaní a súvisiacimi platnými predpismi účinnými v čase vyhlásenia tohto verejného
obstarávania.
DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
04.10.2016
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