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:
1.

V jeho mene konajúci:
IČO:
Bankové spojenie:
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

Predmet zákazky : Stavebné úpravy vnútorného bazéna Mestská krytá plaváreň
v Žiline
Predmetom zákazky je realizácia stavebných úprav s cieľom predĺženia bazéna a zlepšenia
jeho technického stavu. Ide o stavebné úpravy bazéna súvisiace s jeho predĺžením na
parametre požadované Slovenskou plaveckou federáciou a s vylepšením jeho technického
stavu.
Realizáciou stavebných úprav sa zlepšia podmienky pre športovcov nakoľko dĺžkové
pomery budú spĺňať predpisy FINA a budú môcť byť uznávané časy a rekordy SPF.
Stavebnými úpravami sa taktiež zvýši štandard služieb plavárne.
Navrhované riešenie predĺženia bazéna na konečný rozmer 50,3m.
Stavebné úpravy na zlepšenie technického stavu bazéna.
V rámci stavebných úprav bude riešené:
- preškárovanie dna bazéna a čiastočne aj zvislých stien
- tmelenie styku nerezového žľabu s obkladom
- nový obklad resp. dlažba vstupných schodov
- ochozové pásy po kratších stranách bazéna (v mieste vybúraných štartovacích blokov)
- doplnené zábradlie pri schodisku v plytkej vode
2. - nové štartovacie bloky na jednej strane bazéna – v hlbokej vode
- doplnené kotviace prvky na predeľovacie pásy krajných dráh
Upozornenie :
Verejný obstarávateľ Mesto Žilina vykonáva verejné obstarávanie pre iného verejného
obstarávateľa :
Mestská krytá plaváreň, s.r.o.
Sídlo: Vysokoškolákov 1765/8, 010 08 Žilina
Zastúpená: Vladislav Harčar - konateľ
IČO: 46 93 13 17
IČ DPH: SK20 2364 7725
Zapísaná: Obchodný register Okresného súdu v Žiline, Oddiel: Sro, vložka č.
57907/L
Banka: Všeobecná úverová banka, a.s.
IBAN: SK07 0200 000 000 308 416 2157
Predpokladaná hodnota zákazky : 105 489 € (bez 20% DPH) EUR.
Projektová dokumentácia, výkaz výmer a iné informácie tvoria prílohu tejto výzvy.
Typ objednávania: Plnenie bude realizované na základe Zmluvy o dielo. Zmluva o dielo
3.
bude uzatvorená s iným verejným obstarávateľom, podľa bodu č. 2.

4. Miesto dodania zákazky: 25.9.-22.10.2017 resp. 2.10.-29.10.2017
5. Variantne riešenie: Neumožňuje sa.
Forma predkladania ponúk: písomne, v termíne do 28.07.2017 do 10:00 hod. Cenu
uchádzač uvedie v EUR s DPH. Pri jednoduchej zákazke sa súťažné podklady samostatne
6.
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 MKP.
7. Verejný obstarávateľ neposkytne preddavok. Platby budú realizované v zmysle zmluvných
podmienok, zmluvy o dielo !
Podmienky účasti uchádzačov:
§ 32 ods. 1 písm. e) je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo
8.
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 uskutočnenie
stavebných prác celého predmetu zákazky – spolu! Uchádzač uvedie či je resp. nie je platca
9.
DPH. V prípade ak najlacnejšia ponuka prekročí predpokladanú cenu bez DPH, zákazka
nebude pridelená.
17.07.2017

Ing. Igor Choma
primátor

