Výzva na predkladanie ponúk – civilná zákazka s nízkou hodnotou
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:
Mgr. Katarína Zahradníková
E-mail; /tel. č. fax:
katarina.zahradnikova@zilina.sk, 041/7063110
Predmet zákazky:
Inžinierska činnosť a spracovanie projektu dočasného dopravného značenia pre stavbu: „Stavebné
úpravy – Rekonštrukcia verejného osvetlenia – časť sídlisko Solinky“
Predmetom zákazky je inžinierska činnosť a vypracovanie projektu dočasného dopravného značenia pre
stavbu: „Stavebné úpravy – Rekonštrukcia verejného osvetlenia – časť sídlisko Solinky“ v rozsahu“
Zabezpečenie a príprava žiadosti na ohlásenie stavebných úprav,
Zabezpečenie a príprava žiadosti o rozkopávkové povolenie,
Činnosť pre zabezpečenie súhlasov vlastníkov pozemkov, ktoré nie sú vo vlastníctve
objednávateľa (predpokladaný počet takýchto vlastníkov je 6),
- Spracovanie projektu dočasného dopravného značenia pre rozkopávkové povolenie vrátane
stanoviska ODI v Žiline
Verejný obstarávateľ požaduje poskytnutie služby v nasledovných lehotách:
-

-

-

2.

-

Zabezpečenie a príprava kompletnej žiadosti
na ohlásenie stavebných úprav vrátane všetkých k tomu
potrebných záležitostí (súhlasy...)
Zabezpečenie a príprava kompletnej žiadosti o rozkopávkové
povolenie
Spracovanie projektu dočasného dopravného
značenia pre rozkopávkové povolenie

do 45 dní
do 52 dní
do 30 dní

Všetky lehoty začnú plynúť odo dňa vystavenia objednávky.
Súčasťou predmetu zákazky je aj zabezpečenie vyjadrení všetkých správcov sietí k stavbe, vykonanie
maximálnej potrebnej činnosti pre zabezpečenie súhlasov vlastníkov, koordinácia projektanta verejného
osvetlenia pre prípad úpravy PD v zmysle zabezpečenia najvhodnejšieho trasovania verejného osvetlenia
z pohľadu vydania ohlásenia stavebných úprav (čo sa týka majetkoprávnych pomerov, upozorňovania
projektanta na chyby v PD a technických možností pri realizácii verejného osvetlenia.
Špecifické zmluvné dojednania:
-

-

Úspešný uchádzač sa zaväzuje postupovať pri plnení objednaných služieb s maximálnou
odbornou starostlivosťou s cieľom zabezpečiť časti zákazky v čo najkratšom čase. Pri
zabezpečovaní a príprave kompletných žiadostí a pri zabezpečovaní a koordinácie vytýčenia
všetkých inžinierskych sietí sa zhotoviteľ preto zaväzuje dodržať tzv. maximálny reakčný čas pri
plnení zákazky v dĺžke 3 pracovné dni, to znamená vykonávať všetky úkony pri plnení zákazky
najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa, kedy dielčí úkon mohol vykonať. Doklady,
preukazujúce reakčný čas je zhotoviteľ povinný zhromažďovať a na požiadanie predkladať
objednávateľovi.
Úspešný uchádzač sa zaväzuje dodržiavať všeobecne záväzné predpisy a technické normy. Ďalej
sa bude riadiť záväznými podkladmi verejného obstarávateľa, záväznými pokynmi verejného

-

-

obstarávateľa, zápismi a písomnými dohodami zmluvných strán potvrdenými obidvoma
stranami. Činnosť pri zabezpečovaní súhlasov vlastníkov pozemkov bude zhotoviteľ vykonávať
s maximálnou starostlivosťou a prístupom.
Verejný obstarávateľ má právo na uplatňovanie si zmluvnej pokuty za nedodržanie termínov
plnenia dielčích častí objednávky uvedených nižšie vo výške 2.0 % z ceny jednotlivých súčastí
zákazky za každý deň omeškania.
Verejný obstarávateľ má právo na uplatnenie si zmluvnej pokuty v prípade svojvoľného
vypovedania objednávky úspešným uchádzačom bez vážneho dôvodu vo výške 10% z celkovej
ceny zákazky.

Za technickú špecifikáciu predmetu zákazky zodpovedá:
Ing. Radoslav Guzma
e-mail: radoslav.guzma@zilina.sk

4.
5.
6.
7.

Typ zmluvy: Plnenie bude realizované na základe objednávky.
Miesto dodania zákazky: Mestský úrad Žilina Námestie obetí komunizmu 1, 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.
Variantne riešenie: Neumožňuje sa.
Lehota dodania zákazky: najneskôr do 52 dní odo dňa vystavenia objednávky so záväzným dodržaním
dielčích termínov podľa bodu 2 „Predmet zákazky“ tejto výzvy
Forma predkladania ponúk: Uchádzač doručí svoju ponuku v písomnej forme, v zapečatenej obálke
v lehote do 03.05.2018 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 „INŽINIERSKA
ČINNOSŤ VEREJNÉ OSVETLANIE SOLINKY“ - NEOTVÁRAŤ!!!.

„INŽINIERSKA ČINNOSŤ – VEREJN0 OSVETLENIE SOLINKY“
Kritérium: Najnižšia cena s DPH
(v hrubo orámovanej časti doplňte sumu za predmet zákazky, ktorá
zohľadňuje kompletnú cenu za predmet zákazky, ktorá pozostáva zo súčtu 4
nižšie uvedených dielčich cien, s uvedením výslednej ceny v EURO bez DPH).

8.
(dtto ale cena v EURO vrátane DPH)

Uchádzač ocení nasledovné súčasti zákazky:
1. Ceny za spracovanie projektovej dokumentácie dočasného dopravného značenia
2. Ceny za zabezpečenie a prípravu ohlásenia stavebných úprav na stavbu
3. Ceny za vykonanie všetkej potrebnej činnosti pre zabezpečenie súhlasov vlastníkov = cena za
jedného vlastníka x 6 predpokladaných vlastníkov),
4. Ceny za zabezpečenie a prípravu žiadosti o rozkopávkové povolenie
pričom: Cena za spracovanie projektovej dokumentácie DDZ bude obsahovať aj náklady na zabezpečenie
kladného vyjadrenia ODI v Žiline,
- cena za výkon zabezpečenia a prípravy ohlásenia stavebných úprav a rozkopávkového povolenia
bude zahŕňať všetky poplatky spojené s výkonom inžinierskej činnosti a s poplatkami za
vyjadrenia dotknutých orgánov,

-

u ceny za vykonanie všetkej potrebnej činnosti pre zabezpečenie súhlasov vlastníkov sa
predpokladá, že takýchto vlastníkov bude max. 6. Uchádzač predloží cenu za vykanie tejto
činnosti na jedného vlastníka, a výsledná ponuková cena bude súčinom ceny za jedného vlastníka
a predpokladaným počtom vlastníkov 6. Cenu za túto činnosť bude uchádzač fakturovať na
základe skutočného počtu vlastníkov, u ktorých sa vykonávala činnosť pre zabezpečenie
súhlasov vlastníkov v zmysle požiadaviek vyššie spomenutých.

Pri zákazke spracovanej v zmysle § 117 ods. 1 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, najneskôr 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 poskytovať službu,
na ktorý predkladá uchádzač ponuku .
Kritériá na hodnotenie ponúk: Najnižšia cena 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: 31.05.2018
13. Predpokladaná hodnota zákazky: 6 000 EUR bez DPH
V Žiline, dňa 25.04.2018

Ing. Igor Choma
primátor
Príloha: Výkres

