Výzva na predkladanie ponúk – civilná zákazka s nízkou hodnotou
spracovaná v zmysle § 117ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov
Identifikácia verejného obstarávateľa:
Verejný obstarávateľ:
Mesto Žilina
Sídlo:
so sídlom MsÚ, Námestie obetí komunizmu 1,
1.
011 31, Žilina
V jeho mene konajúci:
Igor Choma, primátor
IČO:
00 321 796
Bankové spojenie:
Prima banka Slovensko a.s.
Kontaktná osoba:
Mgr. Katarína Zahradníková
E-mail; /tel. č. fax:
katarina.zahradnikova@zilina.sk, 041/7063110
Predmet zákazky:
„Dodávka a montáž cyklistického mobiliáru“
Predmetom zákazky je dodávka a montáž cyklistického mobiláru, ktorý je tvorený tromi druhmi
cyklistických prvkov:
A. Úschovné bezpečnostné boxy pre bicykle
B. Servisné cyklostojany
C. Parkovacie cyklostojany

Rozsah predmetu zákazky:
A. Úschovné bezpečnostné boxy pre bicykle – počet 3 ks
Bezpečnostný box musí byť určený na prevádzku v prostredí exteriéru a musí byť certifikovaný pre
prevádzku v rámci Európskej únie (doložiť doklad o udelení certifikátu CE). Bezpečnostný box musí
umožňovať uloženie jedného a maximálne dvoch bicyklov pre dospelú osobu, vždy s veľkosťou kolies
bicykla minimálne 29“. Bicykle sú v boxe umiestnené vo zvislej polohe. Maximálna plocha pôdorysu
základne jedného bezpečnostného boxu nesmie prekročiť 0,7m2 na jeden bicykel. Pôdorys boxu má
tvar trojuholníku (uhol 30°). Vďaka tomu je možné vytvoriť zostavy aj v tvare štvrťkruhu, polkruhu,
či kruhu (kruh predstavuje 12 boxov), alebo v rade vedľa seba s prístupom k zostave z jednej alebo
z oboch strán. Elektronický systém bezpečnostného boxu musí poskytovať komunikáciu minimálne
2.
v 3 rôznych jazykoch, pričom základ tvorí slovenský a anglický jazyk.
Bezpečnostný box musí obsahovať minimálne tieto bezpečnostné prvky:
 Box musí byť nepriehľadný a obvodový plášť musí byť vyrobený z oceľového plechu s hrúbkou
minimálne 1,5mm (doložiť prehlásenie výrobcu).
 Box musí byť vybavený dverami, ktoré je možné uzamknúť. Tieto dvere boxu musia byť vybavené
pántmi na vnútornej strane dverí a súčasne zabraňujúcimi vysadeniu dverí aj keď sú otvorené
(doložiť výkres technického riešenia).
 Pánty dverí a uzamykací systém musia byť vždy minimálne dvojbodové, vždy s ochranou proti
roztiahnutiu zárubne (doložiť výkres technického riešenia).
 Elektronický zámok dverí musí blokovať uzamykací systém a zámok musí byť ovládaný
elektronicky na základe individuálneho kódu, ktorý je pred každým použitím bezpečnostného boxu
zvolený používateľom (občanom).
 Elektronický systém musí byť pre zadávateľa bezobslužný. Elektronický systém musí
používateľovi umožňovať vykonanie platby za používanie bezpečnostného boxu a to minimálne
bezhotovostnou platbou realizovanou bezkontaktnou platobnou kartou poskytovateľa VISA, alebo
bezkontaktnou platobnou kartou poskytovateľa MASTER CARD tak, aby táto platba bola pre
zadávateľa bezobslužná.
B. Servisné cyklostojany – počet 2 ks

Servisný cyklostojan musí byť určený na prevádzku v prostredí exteriéru aj interiéru. Telo stojanu
musí byť vyrobené z ocele. Povrchová úprava pozinkovanie a práškové lakovanie v odtieni RAL na
základe želania zákazníka. Výška stojanu musí byť 150cm, šírka 45cm, hĺbka 65cm. Telo stojanu musí
mať obdĺžnikový tvar. Stojan musí byť možné pevne ukotviť do podkladu. Musí byť vybavený
dielenskou hustilkou s výstupným tlakom minimálne 144 PSI, manometrom a univerzálnou hlavicou
pre rôzne typy ventilov. Hustilka musí byť umiestnená v oceľovom ochrannom kryte. Prevádzka
hustilky nesmie vyžadovať prívod elektrickej energie. Servisný cyklostojan musí byť vybavený
uvedeným náradím od výrobcu, ktorý vlastní certifikát kvality ISO 9001:
1ks nastaviteľný kľúč 150
1ks sada imbusových kľúčov 2,5-10
1ks krížový skrutkovač PH 2×100
1ks plochý skrutkovač 5,5×100
1ks otvorený kľúč 13/14
1ks otvorený kľúč 15/17
2ks oceľová montpáka
Náradie musí spĺňať štandardy DIN. K servisnému cyklostojanu musí byť pripevnené nerezovými
oceľovými lankami tak, aby neumožňovalo svojvoľné odobratie náradia bez použitia veľmi hrubej sily
a za pomoci iných nástrojov. Lanká musia mať dodatočnú povrchovú úpravu, ktorá je šetrná
k povrchovej úprave bicykla. Náradie musí byť umiestnené vo vnútri tela servisného cyklostojanu.
Servisný stojan musí umožňovať bezpečné zavesenie bicykla tak, aby tento nemohol samovoľne
z držiaku skĺznuť. Zároveň musí umožňovať pri zavesení bicykla voľne pohybovať pedálmi a zadným
kolesom v celom rozsahu. Riešenie miesta, kde je bicykel zavesený na servisnom stojane, musí byť
šetrné k bicyklu a zároveň vykazovať dlhú životnosť.
C. Parkovacie cyklostojany – počet 84 ks
Parkovací stojan má tvar písmena U a je určený na parkovanie bicyklov v prostredí exteriéru. Montáž
sa vykonáva v závislosti od typu povrchu a to: na povrchu skrutkami alebo zabetónovaním, príp.
chemickým kotvením do povrchu v hĺbke minimálne 400 mm, s čo najmenším zásahom do povrchu..
Materiál: oceľová trubka s priemerom minimálne 40 mm a maximálne 50 mm a hrúbkou steny min. 3
mm.
Povrchová úprava: žiarový zinok alebo polyetylénová prášková farba nanesená metódou fluidovania
Rozmery: šírka 1000 mm, výška nad povrchom: 800 mm, polomer ohybu: 180mm
Usporiadanie: v závislosti od lokality sa stojany osadia vedľa seba buď šikmo alebo kolmo
a vzdialenosť medzi jednotlivými stojanmi je stanovená na 600 mm.
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Všetky potrebné zmluvné dojednania (napr. spôsob realizácie zákazky, práva a povinnosti zmluvných
strán, spôsoby ukončenia zmluvy, zmluvné sankcie...) sú obsiahnuté v zmluve o dielo (Príloha č. 1), ktorá
tvorí prílohu výzvy na predkladanie ponúk a je nevyhnutné si ju pred odovzdaním cenovej ponuky
podrobne preštudovať.
Typ zmluvy: Plnenie bude realizované na základe Zmluvy o dielo Príloha č. 1
Miesto dodania zákazky: Územie mesta Žilina. Presný zoznam lokalít na inštaláciu bude poskytnutý
úspešnému uchádzačovi pro podpise zmluvy.
Rozdelenie predmetu zákazky: Uchádzač predloží ponuku na celý predmet zákazky. Ponuka musí mať
písomnú formu, jej súčasťou bude ocenený podpísaný návrh Zmluvy o dielo (príloha č. 2) tejto výzvy na
predkladanie ponúk. Víťaz je povinný doložiť požadované doklady podľa odst. 10 tejto výzvy.
Variantne riešenie: Neumožňuje sa.
Lehota dodania zákazky: do 15.10.2017.
Forma predkladania ponúk: Uchádzač doručí svoju ponuku v písomnej forme, v zapečatenej obálke
v lehote do 15.08.2017 do 09:00 hod. Skutočnosť, že nie je platcom DPH uvedie ponuke. Cena musí
obsahovať všetky oprávnené náklady spojené s dodaním predmetu zákazky. V Prípade, že sa dodávateľ
stane počas realizácie platcom DPH, bude cena považovaná za cenu vrátane DPH. Ponuku uchádzač
doručí poštou alebo osobne na adresu Mestský úrad Žilina, Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina
(podateľňa). Rozhodujúci je dátum doručenia. Obálku je potrebné označiť heslom „CYKLISTICKÝ

MOBILIÁR!!!. Súčasťou ponuky bude podpísaný návrh zmluvy o dielo príloha č. 3 a položkový rozpočet
v štruktúre:
Cena za 1 ks
bez DPH s príslušenstvom
A.
B.
C.
D.

Montáž 1 ks
bez DPH

Uschovný bezpečnostný box pre bicykle

Servisný cyklostojan
Parkovací cyklostojan
Doprava

„Dodávka a montáž cyklistického mobiliáru“
Kritérium: Najnižšia cena
(v hrubo orámovanej časti doplňte sumu za dodanie predmetu zákazky, ktorá
zohľadňuje kompletnú cenu za dodanie predmetu zákazky vrátane montáže a
dopravy, s uvedením výslednej ceny v EURO bez DPH).

(dtto ale cena v EURO vrátane DPH)

Obsah ponuky: 1) Položkový rozpočet

2) podpísaný návrh zmluvy o dielo (príloha č.2)
3) doklad o tom, že je dodávať predmet zákazky, na ktorý predkladá
ponuku
Pri zákazke spracovanej v zmysle § 117 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní sa súťažné podklady
samostatne nevydávajú.
Podmienky financovania zákazky: Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtu projektu, ktorý je
9. podporený Nadáciou Kia Motors . Verejný obstarávateľ neposkytne preddavok ani zálohovú platbu. Platba
bude realizovaná bezhotovostným stykom, úhradou faktúry do 30 dní odo dňa doručenia faktúry.
Podmienky účasti uchádzačov:
§ 32 ods.1 písm. e) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
10.
zákonov v znení niektorých predpisov. Uchádzač predloží doklad o tom, že je oprávnený dodávať predmet
zákazky na ktorý predkladá uchádzač ponuku .
Kritériá na hodnotenie ponúk: Najnižšia cena za predmet zákazky v EUR s DPH
11.

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo súťaž zrušiť v prípade, že úspešná ponuka presiahne jeho
finančné možnosti.
12. Uplynutie lehoty viazanosti ponúk: 31.12.2017
13. Predpokladaná hodnota zákazky: 11 352 EUR bez DPH
V Žiline, dňa 31.07.2017

Ing. Igor Choma
primátor
Príloha č. 1. Návrh zmluvy o dielo

