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VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1)

I.3)

I.4)
I.5)

NÁZOV A ADRESY
Mesto Žilina
IČO: 00321796
Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Roman Osika, Ing. Štefan Vančík
Telefón: +421 417063110
Email: roman.osika@zilina.sk
Fax: +421 417632151
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): http://www.zilina.sk
KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/8155
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Regionálna alebo miestna agentúra/úrad
HLAVNÁ ČINNOSŤ
samospráva

ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1)
II.1.1)

II.1.2)
II.1.3)
II.1.4)

II.1.5)
II.1.6)
II.2)
II.2.3)

II.2.4)

ROZSAH OBSTARÁVANIA
Názov
Skatepark s workouto-parkourovým ihriskom
Referenčné číslo: 10775/2018
Hlavný kód CPV
45212220-4
Druh zákazky
Práce
Stručný opis
Nový skatepark s WORKOUT-parkourovým ihriskom je navrhnutý v stabilizovanom území, ktoré sa nachádza južne od
centra mesta v oblasti zvanej Bôrik. Ide o existujúce neudržovaný športový areál medzi ulicami Oravská cesta, Bôrická
cesta a Centrálna. Územie vybrané pre tento zámer sa nachádza v zastavanej časti mesta v oblasti určenej pre šport a
rekreáciu. Skatepark a workout-parkourovej ihrisko a s nimi spojené objekty sú určené k odpočinku alebo pre športová
činnosť vo voľnom čase, ktorý prináša človeku fyziologické zotavenie, psychické uvoľnenie a vnútorné uspokojenie,
obohacuje jeho intelekt a prispieva k rastu osobnosti. Takisto možností športového vyžitie vo voľnom čase predchádza
kriminalite mládeže. Stavba má verejný charakter a slúži k športu a relaxáciu širokej verejnosti. S účasťou imobilných
osôb sa teda počíta, podľa ich fyzických možností a v súlade s prevádzkovým poriadkom.
Celková predpokladaná hodnota
206 559,00 EUR bez DPH
Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
OPIS
Miesto dodania
Kód NUTS
SK031
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Žilina, Oravská cesta
Opis obstarávania
Stavba pozostáva z stavebných objektov :
SO 01 Skatepark - ide o celobetónový park čiže s nízkou povrchovou športovou prekážkou vo voľnom priestore o
celkovej ploche 1752 m2 z toho spevnená betónová plocha 1190 m2 vrátane prístupových chodníkov a zatrávnená časť
562 m2. Betónový skatepark môžu využívať všetci užívatelia podľa svojich fyzických schopností. Skatepark je navrhnutý
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v súlade s európskou normou DIN EN 14974.
SO 02 Mobiliár
Park je vybavený mobiliárom lavičky, odpadkové koše, športový mobiliár
SO 03 Workout-parkourovej ihrisko - jedná sa o športové prekážky na ploche cca 250 m2 vo voľnom priestore
zhotovené z kovových tenkostenných profilov opatrených komaxitovým nástrekom. Kovové profily sú kombinované s
drevenými prvkami a betónovými.
Viac súťažné podklady.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
206 559,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v dňoch: 180
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13)INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie

ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1)Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných
registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa podmienku účasti
týkajúcu sa osobného postavenia v zmysle §32 ods.1 písm.e) zákona o verejnom obstarávaní: je oprávnený dodávať
tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, čo preukáže doloženým dokladom o oprávnení dodávať
tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky ako originál alebo
úradne osvedčená kópia dokladu.
Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa osobného postavenia
za každého člena skupiny osobitne. Oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu
preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.
Hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené verejným
obstarávateľom predložením dokumentu Jednotný európsky dokument (ďalej len JED). Verejný obstarávateľ dáva k
dispozícii elektronickú verziu formulára JED vo formáte .XML, ktorá je uverejnená ako súčasť dokumentov
poskytovaných k zákazke elektronickými prostriedkami podľa bodu I.3) a bodu VI.3.1) výzvy na predkladanie ponúk. Pre
vyplnenie elektronickej verzie formulára JED prostredníctvom bezplatnej služby ESPD uverejnil ÚVO Príručku k
elektronickej službe na vyplnenie a opätovné použitie JEDu (http://www.uvo.gov.sk/extdoc/1445/JED-prirucka_ESPD).
Pre vysvetlenie k vypĺňaniu obsahu JEDu uverejnil ÚVO manuál verzia 2 (http://www.uvo.gov.sk/extdoc/1523/JED%20%20manuál%20v2 ).Verejný obstarávateľ umožňuje, aby hospodársky subjekt vyplnil v časti IV Podmienky účasti len
oddiel : GLOBÁLNY ÚDAJ PRE VŠETKY PODMIENKY ÚČASTI.
Uchádzač môže preukázať splnenie podmienky aj zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov podľa § 152 ods. 1
ZVO, ktorý vedie ÚVO. Ďalšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
III.1.3)Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok, odôvodnenie primeranosti každej určenej podmienky: §34 ods.1 písm. b) zákona o
verejnom obstarávaní: zoznam stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného
obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác; zoznam musí byť doplnený potvrdením o
uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok, ak
odberateľom
1. bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dokladom je referencia,
2. bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak
také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení,
doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené.
§ 34 ods.1 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní: ak ide o stavebné práce alebo služby, údajmi o vzdelaní a odbornej
praxi alebo o odbornej kvalifikácii osôb určených na plnenie zmluvy alebo koncesnej zmluvy alebo riadiacich
zamestnancov.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: ODÔVODNENIE PRIMERANOSTI PODMIENKY ÚČASTI VO VZŤAHU K
PREDMETU ZÁKAZKY A POTREBA JEJ ZAHRNUTIA MEDZI PODMIENKY ÚČASTI:
K bodu 1): Podmienky technickej a odbornej spôsobilosti sú postavené tak, aby uchádzač preukázal svoje skúsenosti s
plnením zmlúv rovnakého alebo podobného charakteru, ako je predmet zákazky.
K bodu 2): Uchádzač musí preukázať, že disponuje kvalifikovanými odbornými kapacitami, ktoré sú vyžadované pre
plnenie predmetu zmluvy.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: K bodu §34 ods.1 písm. b) V zozname stavebných prác musia byť minimálne
tri stavby rovnakého alebo podobného predmetu zákazky. Uchádzač preukáže potvrdeniami - referenciami realizáciu
stavebných prác v predmete zákazky, pričom aspoň jedna zo stavieb musí byť nad 110 000,00 EUR vrátane DPH alebo
ekvivalent tejto hodnoty v inej mene. Uchádzač musí v potvrdeniach o uskutočnených stavebných prácach uviesť
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kontaktné údaje na osobu/osoby, ktoré vedia potvrdiť predkladané vyhlásenia uchádzača o uskutočnených stavebných
prácach.
K bodu§ 34 ods.1 písm. g) : Prílohou údajov o osobách musí byť doklad o odbornej spôsobilosti stavbyvedúceho v
odbore inžinierske stavby (ktorý bude riadiť práce v predmetnej zákazke), vydaného alebo notifikovaného podľa zákona
č.138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov v
platnom znení v úradne osvedčenej kópii, alebo ekvivalentný doklad vystavovaný v členských krajinách ES.
Hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené verejným
obstarávateľom predložením dokumentu Jednotný európsky dokument (ďalej len JED). Verejný obstarávateľ dáva k
dispozícii elektronickú verziu formulára JED vo formáte .XML, ktorá je uverejnená ako súčasť dokumentov
poskytovaných k zákazke elektronickými prostriedkami podľa bodu I.3) a bodu VI.3.1) výzvy na predkladanie ponúk. Pre
vyplnenie elektronickej verzie formulára JED prostredníctvom bezplatnej služby ESPD uverejnil ÚVO Príručku k
elektronickej službe na vyplnenie a opätovné použitie JEDu (http://www.uvo.gov.sk/extdoc/1445/JED-prirucka_ESPD).
Pre vysvetlenie k vypĺňaniu obsahu JEDu uverejnil ÚVO manuál verzia 2 (http://www.uvo.gov.sk/extdoc/1523/JED%20%20manuál%20v2 ).Verejný obstarávateľ umožňuje, aby hospodársky subjekt vyplnil v časti IV Podmienky účasti len
oddiel : GLOBÁLNY ÚDAJ PRE VŠETKY PODMIENKY ÚČASTI.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3)Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky

ODDIEL IV: POSTUP
IV.2)
IV.2.2)
IV.2.6)
IV.2.7)

ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 24.07.2018 10:00
Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.12.2018
Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 25.07.2018 10:00
Miesto: Mestský úrad Žilina Námestie obetí komunizmu 1 011 31 Žilina, zasadačka č. 104
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Verejný obstarávateľ je povinný umožniť účasť na otváraní ponúk
všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk, viac súťažné podklady.

ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2)
VI.3)

VI.5)

INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použijú sa elektronické platby
DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1. Súťažné podklady si možno stiahnuť z profilu verejného obstarávateľa so zaslaním informácie na adresu:
roman.osika@zilina.sk s uvedením kontaktných údajov alebo na základe žiadosti budú zaslané príp. osobne v
pracovných dňoch od 8:00 do 14:00.
2. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo na uzavretie dodatkov, ktoré sú v súlade s § 18 zákona o VO.
3. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť použitý postup zadávania zákazky v súlade s § 57 ako aj použiť
postup podľa § 116.
4 Ďalšie postupy, lehoty, povinnosti a informácie, týkajúce sa tohto verejného obstarávania, ktoré nie sú opísané alebo
špecifikované v tejto výzve na predkladanie ponúk a v súťažných podkladoch, sa v tomto verejnom obstarávaní riadia
príslušnými ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní a súvisiacimi platnými predpismi účinnými v čase vyhlásenia
tohto verejného obstarávania !
5. V súlade s § 46 sa nevyžaduje zábezpeka, viac súťažné podklady.
DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
13.06.2018
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