Výzva na predkladanie ponúk –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:
PhDr. Stanislava Rudincová, Ján Vajda
E-mail; /tel. č. fax:
stanislava.rudincova@zilina.sk, 041/7063 110,
jan.vajda@zilina.sk,
041/7063 213
Predmet zákazky:
„Detské ihrisko Bytčica – dopadová plocha.“
Na vybudovanom detskom ihrisku s hernými prvkami dobudovanie gumenej dopadovej plochy
v rozsahu:
 Výkopové práce okolo detských herných prvkov , odvoz vyťaženej zeminy a
vyťažených hmôt 18,0 x 7,0 x 0,35 m

likvidácia

 Dodávka a dovoz štrkových materiálov a geotextílie
 Zhotovenie štrkového lôžka s geotextíliou 18,0 x 7,0 x 0,3 m
2.

 Dodávka a uloženie do betónu záhonové obrubníky v dĺžke – 43 m
 Dodávka a uloženie gumenej dlažby pre detské ihriská 500x500x45 mm – 126 m2
 Úprava terénu a osev trávového semená
Pre kompletný prehľad o realizovaných prácach je potrebné preštudovať si a oceniť Výkaz
výmer, ktorý tvorí neoddeliteľnú prílohu tejto výzvy a je súčasťou cenovej ponuky.
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 súťažných podkladov a je nevyhnutné si ju pred odovzdaním cenovej ponuky
podrobne preštudovať a podpísať.

Kontakt a bližšie informácie: Ján Vajda, 041/7063 213
3. Typ zmluvy: Plnenie bude realizované na základe Zmluvy o dielo so záručnou dobou 60 mesiacov.
4. Miesto dodania zákazky: Mestský úrad Žilina, Námestie obetí komunizmu 1, Žilina.
5. Rozdelenie predmetu zákazky: Uchádzač predloží ponuku na celý predmet zákazky.
6. Variantne riešenie: Neumožňuje sa.
7. Lehota dodania zákazky: 30 dní od uzavretia Zmluvy o dielo.
Forma predkladania ponúk: Uchádzač doručí svoju ponuku v písomnej forme, v zapečatenej obálke
do dňa 28. 05. 2018 do 09.00 hod.
Ponuku uchádzač doručí na adresu Mestský úrad Žilina, Námestie obetí komunizmu č.1, 011 31 Žilina.
8.
Rozhodujúci je dátum doručenia.
Obálku je potrebné označiť heslom: „Detské ihrisko Bytčica – dopadová plocha!!!
Cenu uchádzač uvedie v EUR bez DPH aj s DPH. 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. Pri zákazke spracovanej v zmysle § 117 zákona
o verejnom obstarávaní sa súťažné podklady samostatne nevydávajú.
Kritérium: Najnižšia cena
(v hrubo orámovanej časti doplňte sumu za predmet zákazky,
ktorá zohľadňuje kompletnú cenu za požadované stavebné práce
s uvedením výslednej ceny v EUR bez DPH
(detto ale cena v EUR vrátane DPH

9. Podmienky financovania zákazky: Predmet zákazky financovaný z rozpočtu mesta Žilina.
Podmienky účasti uchádzačov:
§ 32 ods. 1 písm. e) je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať
10.
službu vo vzťahu aspoň k jednému predmetu zákazky, na ktorú predkladá uchádzač ponuku alebo
žiadosť o účasť, overí si verejný obstarávateľ.
Kritériá na hodnotenie ponúk: Najnižšia konečná zmluvná cena s DPH za stavebné práce na celý
11. predmet zákazky. Uchádzač uvedie či je resp. nie je platca DPH. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje
právo súťaž zrušiť v prípade, že úspešná ponuka presiahne jeho finančné možnosti.
12. Predpokladaná hodnota zákazky: 5 000,00 EUR bez DPH.
13. Uplynutie lehoty viazanosti ponúk: 31.12.2018.
V Žiline, dňa 16.05.2018
Príloha č.1: Zmluva o dielo
Príloha č.2: Výkaz výmer

Ing. Igor Choma
primátor

