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:
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:
Ing. Veronika Martišková
E-mail; /tel. č. fax:
veronika.martiskova@zilina.sk, 041/7063 213
Predmet zákazky:
„Workoutový street park na sídlisku Vlčince- Žilina“
Predmetom zákazky je vytvorenie workoutového street parku na sídlisku Vlčince slúžiaci pre
voľnočasové pohybové aktivity občanov mesta Žilina.
Workoutová zostava bude pozostávať z prvkov:
-

2.

-

7x stĺp, materiál: oceľ, rozmery 100x100x3
6x hrazda, materiál: oceľ, rozmery 33,7x2,5
šikmá rebrina, určená na preskoky medzi jednotlivými hrazdami dynamické ako aj statické klasické
cvičenia
2x úchop vlajka, viacúčelový prvok predovšetkým na dvíhanie tela do formy „vlajka“
1x bralá, určené na rôzne cviky od klasických dipov až po príťahy kolien k hrudi, dvíhanie vystretých
nôh, gymnastické prvky ako stojka...
1 set (2ks) klikovacie bralá – obdoba klasických bradiel v menšom, predovšetkým pre začiatočníkov
a pokročilých
1x lavička na cvičenie – brušáky, výskoky znožmo
1x lavička na sedenie – klasická, parková lavička
1x informačná tabuľa – informácie o parku, o jednotlivých cvikoch

Pod workoutovú zostavu bude vybudovaná dopadová plocha, certifikovaná pre danú výšku komponentov,
ukončená obrubníkmi. Komponenty galvanicky zinkované + komaxit. Konštrukcia striekaná 2 vrstvami
komaxitu.
Pred kompletný prehľad o realizovaných prácach je nutné preštudovať jednotlivé výkazy výmer,
projektovú dokumentáciu ako aj nutnú obhliadku staveniska.
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 výzvy na predkladanie ponúk a je nevyhnutné si ju pred odovzdaním cenovej
ponuky podrobne preštudovať.

3. Typ zmluvy: Plnenie bude realizované na základe zmluvy o dielo
4. Miesto dodania zákazky: Žilina- Vlčince 3, Trnavská ulica

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.
6. Variantne riešenie: Neumožňuje sa.
7. Lehota dodania zákazky: 30 dní od podpísania zmluvy o dielo
Forma predkladania ponúk: Uchádzač doručí svoju ponuku v písomnej forme, v zapečatenej obálke
v lehote do 13.11.2017 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
8.
(podateľňa). Rozhodujúci je dátum doručenia. Obálku je potrebné označiť heslom „WORKOUT“ NEOTVÁRAŤ!!!.
5.

Pri zákazke spracovanej v zmysle § 117 zákona o verejnom obstarávaní sa súťažné podklady samostatne
nevydávajú.
Podmienky financovania zákazky: Predmet zákazky z rozpočtu Mesta Žilina. Verejný obstarávateľ
neposkytne preddavok ani zálohovú platbu. Platba bude realizovaná bezhotovostným stykom, úhradou
9.
faktúry do 30 dní odo dňa doručenia faktúry.
Podmienky účasti uchádzačov:
10. § 32 ods.1 písm. e) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení niektorých predpisov. Uchádzač predloží doklad o tom, že je oprávnený poskytovať
stavebné práce, na ktorú predkladá uchádzač ponuku .
Kritériá na hodnotenie ponúk: Najnižšia cena za poskytnutie služby 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: 10 259,16 EUR bez DPH
V Žiline, dňa 03.11.2017

Ing. Igor Choma
primátor

PRÍLOHY:
1. Zmluva o dielo
2. Výkaz-výmer

