Výzva na predkladanie ponúk – civilná zákazka s nízkou hodnotou
spracovaná v zmysle 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:
Janka Hrankaiová
E-mail; /tel. č. fax:
janka.hrankaiova@zilina.sk, 041/7063109
Predmet zákazky:
„Zabezpečenie elektroinštalačných prác a elektroinštalačného materiálu“
Rozsah predmetu zákazky:
 Zabezpečenie elektroinštalácie a elektroinštalačného materiálu,
 Montáž a demontáž elektroinštalácie,
 Montáž a demontáž elektrických prípojok do drevených stánkov,
 Zhotovenie elektrických prípojok k pódiám,
 Montáž a demontáž elektrických prípojok podľa potreby,
 Zabezpečenie elektroinštalačného materiálu potrebného k zhotoveniu prípojok,
 Realizácia vianočnej výzdoby vianočných trhov (stánky a stromček),
2.
 Správa elektroinštalácie,
 Verejný obstarávateľ požaduje zabezpečenie pohotovosti počas podujatí organizovaných mestom,
t. j. počas podujatí úspešný uchádzač musí byť k dispozícii na telefóne a v prípade poruchy sa
dostaviť na miesto určenia do 30 minút. Pohotovosť vždy pred podujatím verejný obstarávateľ
oznámi úspešnému uchádzačovi.
 Predpokladaný počet hodín elektroinštalačných prác 700 hodín
 Predpokladaný počet hodín pohotovosti 250 hodín
Všetky zmluvné dojednania (spôsob realizácie. Práva a povinnosti zmluvných strán, spôsoby ukončenia
zmluvy, sankcie...) sú obsiahnuté v zmluve o dielo, ktorá tvorí Prílohu č. 1 výzvy na predkladanie ponúk.
Verejný obstarávateľ odporúča návrh zmluvy podrobne preštudovať pred odovzdaním cenovej ponuky.

4.
5.
6.
7.

8.

Typ zmluvy: Plnenie bude realizované na základe Zmluvy o dielo a následnej fakturácie.
Miesto dodania zákazky: Mesto Žilina a okolie
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: 12 kalendárnych mesiacov od nadobudnutia účinnosti zmluvy.
Forma predkladania ponúk: Uchádzač doručí svoju ponuku v písomnej forme, v zapečatenej obálke
v lehote do 26.03.2018 do 9.00 hod. Cenu uchádzač uvedie v členení: a) cena za 1 hodinu vykonaných
elektroinštalačných prác, b) cena za 1 hodinu pohotovosti v EUR bez DPH aj s DPH. Skutočnosť, že nie
je platcom DPH uvedie v 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. 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 „ELEKTROINŠTALAČNÉ PRÁCE - KULTÚRA“. Súčasťou
ponuky bude podpísaný Návrh Zmluvy o dielo (príloha č. 1 Výzvy na predkladanie ponúk).

„Elektroinštalačné práce a elektroinštalačný materiál“
Kritérium: Najnižšia cena za 1 hodinu elektroinštalačných prác
(v hrubo orámovanej časti doplňte sumu za 1 hodinu elektroinštalačných
prác, ktorá zohľadňuje kompletnú cenu za dodanie predmetu zákazky,
s uvedením výslednej ceny v EURO bez DPH).

(dtto ale cena v EURO vrátane DPH)

(v hrubo orámovanej časti doplňte sumu za 1 hodinu pohotovosti, ktorá
zohľadňuje kompletnú cenu za dodanie predmetu zákazky, s uvedením
výslednej ceny v EURO bez DPH).

(dtto ale cena v EURO vrátane DPH)

Pri zákazke spracovanej v zmysle § 5 ods. 4 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 za dodanie predmetu zákazky do 30 dní odo dňa doručenia faktúry.
Podmienky účasti uchádzačov:
10. § 32 ods.1 písm. e) zákona č. 343/2006 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
službu vo vzťahu aspoň k jednému predmetu zákazky, na ktorú predkladá uchádzač ponuku .
11. Kritériá na hodnotenie ponúk: Najnižšia cena za 1 hodinu elektroinštalačných prác v EUR s DPH
12. Predpokladaná hodnota zákazky: 10 000,00 EUR bez DPH
13. Uplynutie lehoty viazanosti ponúk: 30.04.2019
V Žiline, dňa 13.03.2018

Ing. Igor Choma
primátor
Prílohy: 1 Návrh Zmluvy o dielo

