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 v znení neskorších predpisov
Identifikácia verejného obstarávateľa:
Verejný obstarávateľ:
Mesto Žilina
Sídlo:
so sídlom MsÚ, Námestie obetí komunizmu 1,
011 31, Žilina
1.
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:
„Vypracovanie strategického dokumentu s názvom: Akčný plán nízko–uhlíkovej mobility mesta
Žilina a jeho funkčnej oblasti“
Predmetom zákazky je vypracovanie strategického dokumentu s názvom: Akčný plán nízko – uhlíkovej
mobility mesta Žilina a jeho funkčnej oblasti“. Strategický dokument bude riešiť súčasný stav v oblasti
dopravy a analýzu možnosti na zlepšenie úrovne nízko-uhlíkovej mobility v meste Žilina a jeho funkčnej
oblasti. Tento dokument je jednou z povinných aktivít nadnárodného projektu SOLEZ, ktorý ma za cieľ
prispieť k efektívnejšej implementácii opatrení na nízko-uhlíkovú mobilitu v meste a je financovaný z
Operačného program nadnárodnej spolupráce Interreg Central Europe a spolufinancovaný zo
zdrojov Mesta Žilina.
2.
Zároveň tento dokument by mal byť vypracovaný tak, aby vyhovoval štruktúre a filozofii už
vypracovaného Územného generelu mesta Žilina a najmä Plánu udržateľnej mobility mesta Žilina.
Následne tento dokument bude zapracovaný do týchto strategických dokumentov. Verejný obstarávateľ
požaduje aby Strategický dokument Akčný plán nízko-uhlíkovej mobility mesta Žilina a jeho funkčnej oblasti bol
vypracovaný na základe podkladu Návod na spracovanie Akčného plánu, ktorý vypracovalo mesto Vicenza

4.
5.
6.
7.
8.

pre potreby projektu SOLEZ, ktorý tvorí prílohu Zmluvy o dielo Príloha č. 1 tejto výzvy na predkladanie
ponúk.
Dokument Územný generel mesta Žilina a plán udržateľnej mobility mesta Žilina bude poskytnutý
úspešnému uchádzačovi.
Ďalšie podmienky zhotovenia a dodania predmetu zákazky sú riešené v Zmluve o Dielo, ktorá je prílohou
č. 1 tejto výzvy na predkladanie ponúk. Verejný obstarávateľ odporúča návrh zmluvy o dielo (obchodné
podmienky) pred odovzdaním cenovej ponuky podrobne preštudovať.
Typ zmluvy: Plnenie bude realizované na základe Zmluvy o dielo a následnej fakturácie.
Miesto dodania zákazky: Mestský úrad Žilina, Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina
Rozdelenie predmetu zákazky: Uchádzač predloží ponuku na celý predmet zákazky. Ponuka musí mať
písomnú formu. Víťaz je povinný doložiť požadované doklady podľa odst. 10 tejto výzvy. Súčasťou
ponuky bude aj podpísaný návrh zmluvy o dielo (Príloha č. 1 tejto výzvy na predkladanie ponúk)
Variantne riešenie: Neumožňuje sa.
Lehota dodania zákazky: do 15.11.2017
Forma predkladania ponúk: Uchádzač doručí svoju ponuku v písomnej forme, v zapečatenej obálke
v lehote do 06.10.2017 do 9:00 hod. Cenu uchádzač uvedie v EUR bez DPH aj s DPH. Skutočnosť, že

nie je platcom DPH uvedie ponuke. Cena musí obsahovať všetky oprávnené náklady spojené s dodaním
predmetu zákazky. V Prípade, že sa dodávateľ služby sa stane počas realizácie platcom DPH, bude cena
považovaná za cenu vrátane DPH.
Návrh na plnenie kritéria:
„Vypracovanie strategického dokumentu s názvom: Akčný plán nízko – uhlíkovej mobility
mesta Žilina a jeho funkčnej oblasti“
Kritérium: Najnižšia cena s DPH
(v hrubo orámovanej časti doplňte sumu za dodanie predmetu zákazky, ktorá
zohľadňuje kompletnú cenu za dodanie predmetu zákazky, s uvedením
výslednej ceny v EURO bez DPH).

(dtto ale cena v EURO vrátane DPH)

Obsah ponuky: 1) Návrh na plnenie kritéria
2) podpísaný návrh zmluvy o dielo (príloha č.3)

3) doklad o tom, že je oprávnený uskutočňovať stavebné práce, na ktoré predkladá
ponuku
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
„STRATEGICKÝ DOKUMENT – NÍZKO-UHLÍKOVA MOBILITA“ NEOTVÁRAŤ!!!!!!.
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 projektu: Názov projektu
„Smart Solutions Supporting Low Emision Zones and other low-carbon mobility policies in cities“
Akronym : SOLEZ
9. Číslo projektu: CE243
Zdroj financovania: Operačný program nadnárodnej spolupráce Interreg Central Europe
a spolufinancovaný zo zdrojov Mesta Žilina
Platba bude realizovaná bezhotovostným stykom, úhradou faktúry do 30 dní odo dňa doručenia faktúry.
Podmienky účasti uchádzačov:
§ 32 ods.1 písm. e) zákona č. 343/2006 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 poskytovať
službu, na ktorú predkladá uchádzač ponuku.
11. Kritériá na hodnotenie ponúk: Najnižšia cena v EUR s DPH
12. Predpokladaná hodnota zákazky: 4 816,67 EUR bez DPH
13. Uplynutie lehoty viazanosti ponúk: 31.12.2017
V Žiline, dňa 22.10.2017

Ing. Igor Choma
primátor
Prílohy: Príloha č. 1 Návrh Zmluvy
Príloha č. 2 Manuál pre vypracovanie Akčného plánu

