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
V jeho mene konajúci:
Igor Choma, primátor
1.
IČO:
00 321 796
Bankové spojenie:
Prima banka Slovensko a.s.
Kontaktná osoba:
Janka Hrankaiová
E-mail; /tel. č. fax:
janka.hrankaiova@zilina.sk, 041/7063109
Kontaktná osoba:
Ing. Veronika Martišková
(technické záležitosti)
veronika.martiskova@zilina.sk , 041/7063213
Predmet zákazky:
„ZŠ a MŠ Brodno, Žilina- debarierizácia objektu- 1.etapa“
Predmetom zákazky stavebných prác je debarierizácia objektu telocvične. Riešený priestor sa nachádza na
prvom nadzemnom podlaží. Do priestorov sa bude vchádzať z existujúcich chodieb. V prvej etape sa
v jednej miestnosti hygieny vytvorí WC pre imobilných zo sprchou. Pred vstupom do budovy sa vytvorí
rampa pre imobilných a vymenia sa dvere medzi telocvičňou a zádverím. Podlahová riešená plocha 1.
Etapa: 9,65 m2 .Obostavaný priestor 1. Etapa: 25,10 m3. Kompozícia priestorov sa nebude meniť a bude
vychádzať z kompozície existujúcich priestorov, ktoré sa budú prerábať a modernizovať. Všetky stavebné
konštrukcie sú navrhnuté v súlade s platnými normami z oboru akustiky, teplotechniky, svetlotechniky,
hygieny a požiarnej ochrany. Osvetlenie a vetranie všetkých priestorov je priame. Sociálne priestory sú
vetrané priamo.
Zvislé konštrukcie, deliace priečky miestnosti pre hygienu budú murované z priečkoviek Ytong hr.125mm
a hr.150mm
Vodorovné konštrukcie, preklad ponad nové dvere D4, oceľový l-profil 70/70-5
2. Úpravy povrchov, výplne otvorov HSV, omietky vnútorné vápenné, dvere a zárubne vnútorných dverí
sú popísané vo výpisoch
Konštrukcie stolárske, dvere a zárubne vnútorných dverí sú popísané vo výpise, rozmery uvádzané vo
výpisoch sú skladobné rozmery podľa príslušnej STN, pred výrobou jednotlivých prvkov je potrebné
rozmery zamerať priamo na stavbe, vnútorné dvere budú drevené smrekové alt. borovica do drevených
obložkových zárubní
Podlahy z dlaždíc, sokle osádzať tak aby lícovali s omietkou nad nimi, prechod z vodorovnej na zvislú
plochu realizovať pomocou rohovej lišty, pri výbere dlažieb dbať na vhodné protišmykové vlastnosti v
súlade s platnou STN
Obklady z dlaždíc, keramické obklady stien v hygienach, výška 1950mm
Nátery, oceľové prvky, náter 2x základný syntetický + 2x vrchný syntetický email, stolárske prvky opatriť
lakom
Maľby, nové omietky 2x pačokovať vápenným mliekom + 2x maľba fasádnou umývateľnou farbou,
sádrokartónové priečky po vypravení plochy maľba podľa technológie výrobcu, pred maľbou steny
pačokovať vápenným mliekom
Počas stavebných úprav ZŠ a MŠ Brodno je predpoklad vzniku rôznych druhov odpadov, pričom spôsob
nakladania s týmito odpadmi musí byť zosúladený s platnými legislatívnymi ustanoveniami v oblasti
odpadového hospodárstva. Pri prácach je nutné dodržiavať Vyhlášku 374/92 Zb.

Pre kompletný prehľad o realizovaných prácach je nutné preštudovať projektovú dokumentáciu
a výkaz výmer (príloha č.2)!!!

3.
4.
5.
6.
7.

8.

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 č.1 výzvy na predkladanie ponúk a je nevyhnutné si ju pred odovzdaním cenovej
ponuky podrobne preštudovať a podpísať
Typ zmluvy: Plnenie bude realizované na základe zmluvy o dielo so záručnou dobou 60 mesiacov
(príloha č. 1)
Miesto dodania zákazky: ZŠ a MŠ Brodno
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.
Variantne riešenie: Neumožňuje sa.
Lehota dodania zákazky: 25 dní
Forma predkladania ponúk: Uchádzač doručí svoju ponuku v písomnej forme, v zapečatenej obálke
v lehote do 28.11.2017 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
(podateľňa). Rozhodujúci je dátum doručenia. Obálku je potrebné označiť heslom „ZŠ a MŠ BRODNO-“
- NEOTVÁRAŤ!!!.

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: 10 000 EUR bez DPH
V Žiline, dňa 20.11.2017

Ing. Igor Choma
primátor
PRÍLOHY:
1. Zmluva o dielo
2. Výkaz-výmer

