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:
Janka Hrankaiová
E-mail; /tel. č. fax:
janka.hrankaiova@zilina.sk, 041/7063109
Kontaktná osoba:
Ing. Juraj Jaroš
(odbor tlačový)
juraj.jaros@zilina.sk , 041/7063214
Predmet zákazky:
„Stavebné úpravy objektu MŠ Dedinská, Žilina-Strážov“
Predmetom zákazky sú stavebné práce pre vytvorenie WC s predsieňou, dennú miestnosť pre
zamestnancov a komunikačné chodby.
Predmetom stavebných úprav je časť 2.np materskej školy Žilina – Strážov. Plocha riešenej časti 2.np
budovy je cca 110m2. Riešený verejný priestor je v súčasnej dobe využívaný pre MŠ. Hlavnú časť prác
tvorí zhotovenie nových miestností pre potreby MŠ a to vyčlenením z priestoru veľkej chodby a z priestoru
kuchyne.
Cieľom je vytvorenie WC s predsieňou, dennú miestnosť pre zamestnancov a komunikačné chodby.
Stavebné úpravy nie sú veľké a ich jadro tvorí predovšetkým vybudovanie sadrokartónových priečok, ktoré
nám vytvárajú spomínané miestností. Neoddeliteľnou súčasťou priečok sú aj dvere, ktoré sú z časti
posuvné. Ďalším dôležitým prvkom je vybúranie nového okna pre dennú miestnosť, ktoré bude zhotovené
nad podobným oknom v prízemí a jeho výšky bude prispôsobená polohe existujúceho železobetónového
venca stavby. Nad spomínaný otvor vkladáme prefabrikované keramické preklady s dostatočnou
2.
únosnosťou. Na prízemí pod riešenými priestormi dochádza k narušeniu existujúcich sadrokartónových
podhľadov pre zhotovení kanalizácie od navrhovaného WC a taktiež pre rozvody vody k umývadlám.
Všetky narušené sadrokartónové podhľady sa opravia a potrubia kanalizácie budú obložené do SDK
podhľadov a SDK kapotáže potrubí. Medzi záverečné práce pri realizácie patrí odanenie dverí, okna
a svetlíkov na vnútornej priečke, ktoré budú presklené jednoduchým zasklením s fóliou rôznych farieb.
Ďalej zhotovujeme omietky, opravujeme poškodené časti pri vytváraní rozvodov NN a ZTI, obkladáme
časť stien keramickými obkladmi, osádzame nové zariaďovacie predmety predovšetkým sanity
a navrhované a upravované konštrukcie sa natierajú maľbou podľa PD.
Navrhované úpravy v sebe zahŕňajú:
Odstránenie časti kuchynskej linky, odstránenie pôvodných drezov a časti pôvodných keramických
obkladov.
Pôvodné dvere do 2.np zo schodiska sa odstránia a vymenia za nové , pričom zárubňa sa zachováva a natrie
Vybúranie otvoru pre okno do dennej miestnosti + vybúranie nadokenného priestoru pre osadenie nosných
keramických prekladov
Navrhované konštrukcie:
- sadrokartónové priečky
- vnútorné dvere a svetlíky

- nové vonkajšie okno
- výmena drezu
- zhotovenie omietok, SDK podhľadov, obkladov, tapety a malieb podľa výkresu
- zhotovenie nových PVC podlahovín
- vybavenie miestností novými zariaďovacími predmetmi – stoly, stoličky skrine...
- osadenie zariaďovacích predmetov sanity
- osadenie nových radiátorov, lámp, vypínačov zásuviek...
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)
4. Miesto dodania zákazky: MŠ Dedinská, Žilina- Strážov
Rozdelenie predmetu zákazky: Uchádzač predloží ponuku na celý predmet zákazky. Ponuka musí mať
5.
písomnú formu. Víťaz je povinný doložiť požadované doklady podľa odst. 10 tejto výzvy.
6. Variantne riešenie: Neumožňuje sa.
Lehota dodania zákazky: zhotoviť dielo v lehote max.30 kalendárnych dní odo dňa odovzdania
7. a prevzatia staveniska, najneskôr však do 15.8.2018 vr. vypratania staveniska a uvedenia diela do
prevádzky schopného stavu.
Forma predkladania ponúk: Uchádzač doručí svoju ponuku v písomnej forme, v zapečatenej obálke
v lehote do 26.06.2018 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 „MŠ STRÁŽOV“ NEOTVÁRAŤ!!!.
Stavebné úpravy MŠ Dedinská-Strážov
8. Kritérium: Najnižšia cena s DPH
(v hrubo orámovanej časti doplňte sumu za predmet zákazky, ktorá
zohľadňuje kompletnú cenu za predmet zákazky, cena v euro bez
DPH)
( dtto ale cena v Euro s DPH)

9.

Pri zákazke spracovanej v zmysle § 117 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní sa súťažné podklady
samostatne nevydávajú.
Podmienky financovania zákazky: Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtu Mesta Žilina. Verejný
obstarávateľ predmet zákazky uhradí nasledovne:
Platba bude realizovaná bezhotovostným stykom.

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 uskutočňovať
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: 31.12.2018
13. Predpokladaná hodnota zákazky: 16 384,70 EUR bez DPH
V Žiline, dňa 12.06.2018

Ing. Igor Choma
primátor

PRÍLOHY:
1. Zmluva o dielo
2. PD

