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 sociálnych zariadení Mestská krytá plaváreň
v Žiline.
Predmetom zákazky je realizácia stavebných úprav s cieľom zvýšenia štandardu služieb
návštevníkov. Navrhované riešenie zachováva základné dispozičné riešenie priestorov,
uvažuje sa len s úpravou spŕch a WC, ktoré boli pôvodne oddelené murovanými stienkami.
Nové predeľovacie konštrukcie vo WC aj sprchách sú z ľahkých dosiek z vysokotlakého
laminátu.
Nové je tiež riešenie všetkých povrchových úprav – podláh, stien aj stropov.
Riešené priestory sú prístupné priamo z bazénového priestoru na jednej strane a zo šatní na
strane druhej a pozostávajú z priestoru spŕch, chodby a WC. Súčasné riešenie priestorov je v
opotrebovanom a morálne zastaranom stave. Sprchy sú riešené samostatnými kójami s
murovanými predeľovacím stienkami. Odvodnenie je riešené samostatnými vpusťami v
každej sprche. WC sú tiež v samostatných priestoroch oddelených zníženými priečkami.
Všetky potrebné zmluvné dojednania (napr. spôsob realizácie zákazky, práva a povinnosti
zmluvných strán, spôsoby ukončenia zmluvy, zmluvné sankcie...) sú obsiahnuté v zmluve
o dielo, ktorá tvorí prílohu súťažných podkladov a je nevyhnutné si ju pred odovzdaním
2.
cenovej ponuky podrobne preštudovať.
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 : 149 000 € (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
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Variantne riešenie: Neumožňuje sa meniť niektoré zriaďovacie predmety zdravotechniky,
uvedené v osobitnom súbore. Ich nahradenie inými kvalitatívne, funkčne menej kvalitnými
výrobkami, bude verejný obstarávateľ považovať za nedodržanie podmienok predmetu
zákazky !
Forma predkladania ponúk: písomne, v termíne do 31.07.2017 do 11:00 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 MKP.
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
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
DPH. V prípade ak najlacnejšia ponuka prekročí predpokladanú cenu bez DPH, zákazka
nebude pridelená.

17.07.2017

Ing. Igor Choma
primátor

