Výzva na predkladanie ponúk
spracovaná v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov
Identifikácia verejného obstarávateľa:
Verejný obstarávateľ:
Sídlo:
V jeho mene konajúci:
IČO:
Bankové spojenie:
1.
Kontaktná osoba:
E-mail; /tel. č. fax:

Mesto Žilina
so sídlom MsÚ, Námestie obetí komunizmu 1,
011 31, Žilina
Igor Choma, primátor
00 321 796
Prima banka Slovensko a.s.
Ing. Osika Roman
roman.osika@zilina.sk; 041/7063203,
0917 990 120

Verejný obstarávateľ obstaráva pre iného verejného obstarávateľa a to :
Nadácia Žilinský lesopark Námestie obetí komunizmu 1, 011 31, Žilina
Správca nadácie : Ing. Andrej Vidra
IČO : 42 218 659
Predmet zákazky : Výroba a inštalácia mobiliáru
1. Časť : lavičky, piknikové stoly
39113600-3 - Lavičky; 45255400-3 - Montážne práce; 39224340-3; 60000000-8 - Dopravné
služby (bez prepravy odpadu); 39110000-6; Sedadlá, stoličky a podobné výrobky a
súvisiace časti
Lavička 82 ks
Lavička - výška min.820 mm
Lavička – šírka min. 700 mm
Lavička - dĺžka min. 1800 mm, max. 2000 mm
Lavička – konštrukcia: Oceľová konštrukcia spojená s drevenými doskami pomocou
skrutkových spojov z nerezu. Dve bočnice zvarené z oceľových trubiek štvorcového profilu
40x40 mm a 20x20 mm a výpalkov z oceľového plechu hrúbky min. 5 mm,
Lavička – povrchová úprava: oceľová konštrukcia bočníc je pozinkovaná min. hr. 80
2. mikrometrov a následne opatrená práškovým vypalovacím lakom min. hr. 80 mikrometrov.
Lavička - sedák: 3 dosky z masívneho dreva obdĺžnikového prierezu (110x33
mm), dĺžky minimálne 1718 mm. Druh - masívne tropické drevo min. hustoty 870kg na m3,
v úprave vhodnej na dlhodobé exteriérové použitie.
Lavička – operadlo: 2 dosky z masívneho dreva obdĺžnikového prierezu (110x33 mm) a
dĺžky minimálne 1800 mm. Druh - masívne tropické drevo min. hustoty 870kg na m3,
v úprave vhodnej na dlhodobé exteriérové použitie.
Lavička - farebnosť: oceľová konštrukcia - polyesterový práškový lak v jemnej štruktúre
(RAL 7016 antracitovo sivá), drevo – prirodzený odtieň.
Lavička – kotvenie: kotvenie do betónového základu závitovou tyčou M8.
Lavička - spodná stavba: v zmysle priloženej prílohy.
Piknikový stôl 18 ks
Piknikový stôl – výška min. 770 mm, max. 800mm
Piknikový stôl – šírka min. 730 mm
Piknikový stôl - dĺžka min. 1800, max. 2000 mm

Piknikový stôl – konštrukcia: Oceľová konštrukcia spojená s drevenými doskami pomocou
skrutkových spojov z nereze, dve bočnice zvarené z oceľových trubiek štvorcového
profilu 40x40 mm, výpalkov z oceľového plechu hrúbky 5 mm a tyčovej ocele 60x5 mm,
počet nôh stola je 4.
Piknikový stôl - povrchová úprava: oceľová konštrukcia bočníc je pozinkovaná a následne
opatrená práškovým vypalovacím lakom.
Piknikový stôl - rošt: 6 dosiek z masívneho tropické dreva min. hustoty 870 kg na m3
obdĺžnikového prierezu (110x33 mm), dĺžky minimálne 1718 mm.
Piknikový stôl farebnosť: oceľová konštrukcia - polyesterový práškový lak v jemnej
štruktúre (RAL 7016 antracitovo sivá), drevo – prirodzený odtieň.
Piknikový stôl – kotvenie: do betónového základu závitovou tyčou M8.
Piknikový stôl - spodná stavba: podľa technickej špecifikácie výrobcu.
2. Časť : smetné koše
(39224340-3 - Koše; 34928480-6 - Kontajnery
a nádoby na odpad a odpadky; 60000000-8 - Dopravné služby bez prepravy odpadu);
Smetné koše 60 ks
Smetný kôš – konštrukcia: celobetónový kôš, s prierezom z pravidelného 6-hranu, bez
vnútornej kovovej vložky, objem min. 60 litrov, výška 730 – 800 mm,
Smetný kôš - povrchová úprava: vymývaný betón, sivé kamenivo
Smetný kôš – farba: prírodný odtieň
Smetný kôš – kotvenie: kotvenie do betónového základu podľa technickej špecifikácie
výrobcu.
Všeobecné podmienky dodania :
Vrátane dopravy na miesto plnenia.
Vrátane vybudovania spodnej stavby (výkop, betonáž a súvisiace práce) a inštalácie do nej
na mieste plnenia.
Požaduje sa po inštalácií upraviť povrch okolia do zodpovedajúceho stavu.
Nový, doposiaľ nepoužitý tovar so záručnou dobou 36 mesiacov!
Verejný obstarávateľ obstaráva pre iného verejného obstarávateľa.
Úhrada faktúry bude realizovaná z účtu iného verejného obstarávateľa.
Pred výrobou mobiliáru verejný obstarávateľ požaduje konzultáciu s dodávateľom, ukážku
predmetov inštalácie s ich názorným predvedením na mieste (1 vzorový kus) do 7 dní od
uzavretia zmluvy.
Predpokladaná hodnota zákazky : Časť 1. : 28 000,-€ bez DPH
Časť 2. : 5000,-€ bez DPH

3.
4.
5.
6.

7.

8.

Realizácia do 42 dní od uzatvorenia Zmluvy o dielo.
Typ objednávania: Plnenie bude realizované na základe Zmluvy o dielo (prílohe).
Miesto dodania zákazky: Lesopark Chrasť, Žilina
Variantne riešenie: Neumožňuje sa.
Forma predkladania ponúk: písomnou formou, v termíne do 07.07. do 10:00 hod. Cenu
uchádzač uvedie v EUR s DPH. 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 nadácie.
Verejný obstarávateľ neposkytne preddavok. Platba bude realizovaná v zmysle zmluvných
podmienok.
Podmienky účasti uchádzačov: § 32 ods. 1 písm. e) je oprávnený dodávať tovar,
uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu vo vzťahu k 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, dodanie tovaru a stavebné práce predmetu zákazky v členení :
Kritérium : Najnižšia cena pre časť č. 1 Lavičky, piknikové stoly, cena s DPH
Najnižšia cena pre časť č. 2 Smetné koše, cena s DPH
9.

Uchádzač uvedie či je resp. nie je platca DPH. V prípade ak najlacnejšia ponuka prekročí
predpokladanú cenu bez DPH, zákazka nebude pridelená.
Upozornenie :
Ponuky na časť 1 a 2 sa vyhodnocujú samostatne, je možné predložiť ponuku len na
jednu časť.

28.06.2017

Ing. Igor Choma
primátor

