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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.zilina.sk
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)

ROZSAH OBSTARÁVANIA
Názov
Vianočné trhy 2018 – organizačné, technické a materiálne zabezpečenie.
Referenčné číslo: 14777/2018
Hlavný kód CPV
79952000-2
Druh zákazky
Služby
Stručný opis
Predmet verejného obstarávania pozostáva z troch častí :
Časť I. :Zabezpečenie materiálneho vybavenia vianočných trhov v Žilne od 23.11.2018 do 26.12.2018 (vrátane) na
Mariánskom námestí v Žiline.
Časť II.:Zabezpečenie klziska s príslušenstvom a jeho správy od 23.11.2018 do 2.1.2019 na Mariánskom námestí v
Žiline.

II.1.5)
II.1.6)

II.2)

II.2.1)

Časť III.:Zabezpečenie upratovacích služieb Vianočných trhov od 23.11.2018 do 23.12.2018 na Mariánskom námestí v
Žiline.
Celková predpokladaná hodnota
50 820,00 EUR bez DPH
Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Áno
Zadajte, koľkokrát sa použije časť II.2: 3
Ponuky možno predkladať na: všetky časti
Maximálny počet častí, ktoré môžu byť pridelené jednému uchádzačovi
3
OPIS
Časť: 1
Názov
Zabezpečenie materiálneho vybavenia vianočných trhov v Žilne od 23.11.2018 do 26.12.2018 (vrátane) na Mariánskom
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námestí v Žiline.
Časť č.: 1.
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
79952000-2
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK031
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Mariánske námestie, Žilina
II.2.4) Opis obstarávania
-Vstupné brány 3 ks drevené osadené v oceľovej pätke (Príloha č. 1), nápis Vianočné trhy.
-Oplotenie (kovová konštrukcia s dreveným obložením, v tvare písmena L dĺžka: 2,5 m a výška: 1,2 m) za predajnými
stánkami 34 ks (Príloha č. 2)
-Spojovacie ploty k bránam (kovová konštrukcia s dreveným obložením, dĺžka: 5,5 m a výška: 1,2 m, Príloha č. 3)
-Altány na státie 12 ks, materiál: drevo, strecha v tvare písmena A (rozmer altánu dĺžka: 6m šírka: 3m výška: 2,5 m,
Príloha č. 4).
-Oplotenie/zástena kovová konštrukcia s dreveným obložením pre odpadové kontajnery v počte 1 ks (rozmer dĺžka:
2,5m a výška: 1,2m rozmerovo musí zakryť 4 ks 1100 l kontajnerov) a pre prenosné WC 1ks (rozmer 3 m dĺžka a 2,5 m
výška, rozmerovo musí zakryť 4 ks prenosné WC (TOI TOI).
-Stoly (drevené) do altánov 48 ks (výska 1,4 m resp. 1,3 m rozmer stolovej dosky 0,4x1,4 m resp. 0,5x1,6 m), na
každom stole banerový obrus s nápisom Šťastné a veselé Vianoce Vám praje Mesto Žilina.
oInformačné tabule (drevené) 3 ks.(Príloha č. 5)
-Zabezpečiť ozvučenie a hudobnú produkciu s témou Vianoc vo všetkých altánoch a pri klzisku počas trvania Vianočných
trhov, zabezpečenie SOZA.
-Zabezpečiť osvetlenie altánov, vstupných brán, oplotenia za stánkami, altánov na státie a výzdobu mobiliáru.
-Všetky komponenty musia byť v jednotnom farebnom dizajne a koncepte.
-Odtieň farby pre jednotlivé prvky dreveného mobiliáru: TEAK
-Dodávateľ materiálneho vybavenia zodpovedá za jednotlivé materiálne prvky vrátane zabezpečenia údržby, prípadnej
opravy počas celej doby vianočných trhov.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
19 250,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Dátum začatia: 23.11.2018
Dátum ukončenia: 26.12.2018
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

II.2.1)

II.2.2)
II.2.3)

II.2.4)

Časť: 2
Názov
Zabezpečenie klziska s príslušenstvom a jeho správy od 23.11.2018 do 2.1.2019 na Mariánskom námestí v Žiline.
Časť č.: 2.
Dodatočné kódy CPV
92610000-0
Miesto dodania
Kód NUTS
SK031
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Mariánske námestie, Žilina
Opis obstarávania
-poskytnutie, doprava a montáž klziska s príslušenstvom:
-Klzisko o rozmeroch minimálne 20x10m, ktoré bude verejnosť užívať zdarma (syntetický ľad, zabezpečenie
vyrovnávacej podesty vzhľadom na spád námestia Príloha č.6),
-Altán na prezúvanie do korčúľ, materiál: drevo, strecha v tvare písmena A (rozmer altánu dĺžka: 6m šírka: 3m výška:
2,5 m) a lavice
-správa klziska a súvisiace služby:
-Zabezpečiť osvetlenie klziska LED lampy na stožiaroch v rohoch klziska. Led osvetlenie bude v jednotnej farbe (teplá
biela),
-Zabezpečenie prevádzky klziska a požičovne korčúľ od 23.11.2018 do 2.1.2019 v časoch od 10.00 hod. do 20.00 hod.
zabezpečenie informačnej tabule pri vstupe na klzisko, na ktorej bude prevádzkový poriadok klziska s informáciou, že
vstup na klzisko je na vlastné nebezpečenstvo.
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-Udržiavať čistotu a poriadok na klzisku a v jeho bezprostrednom okolí
-Odtieň farby pre jednotlivé prvky dreveného mobiliáru: TEAK
-Dodávateľ je zodpovedný za správu klziska a dodržiavanie prevádzkového poriadku
-Dodávateľ klziska s príslušenstvom zodpovedá za jednotlivé prvky klziska, najmä ich bezpečnosť a kvalitu, ktorá musí
vyhovovať účelu ich použitia, vrátane zabezpečenia údržby resp. opravy týchto prvkov počas celej doby vianočných
trhov,
-demontáž klziska s príslušenstvom a uvedenie pozemku do pôvodného stavu.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
18 150,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Dátum začatia: 23.11.2018
Dátum ukončenia: 02.01.2019
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
Časť: 3
Názov
Zabezpečenie upratovacích služieb Vianočných trhov od 23.11.2018 do 23.12.2018 na Mariánskom námestí v Žiline.
Časť č.: 3.
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
90910000-9
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK031
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Mariánske námestie, Žilina
II.2.4) Opis obstarávania
-Zabezpečiť servis Vianočných trhov nasledovne:
-Pracovníkov oblečených do pracovného úboru s označením Vianočné trhy servis
-Zabezpečenie poriadku v okolí stánkov a altánov na státie v čase od 10:00 do 22:00
-Údržba odpadkových košov a odpadových kontajnerov v čase od 10:00 do 22:00
-Starostlivosť o poriadok na stoloch v altánoch v čase od 10:00 do 22:00
-Udržiavať čistotu a poriadok v rámci vianočných trhov na Mariánskom námestí v Žiline v priestoroch, ktoré sú
vymedzené oplotením.
-Všetky potrebné pomôcky (čistiace prostriedky, lopaty, metly, vedrá, pracovné rukavice, odpadové vrecia) zabezpečuje
dodávateľ na vlastné náklady
-Zabezpečenie upratovania a poriadku bezprostredného priestoru Vianočných trhov v každý deň konania vianočných
trhov a to nasledovne:
-hodinu pred začatím (od 9.00 do 10:00)
-po skončení základnej otváracej doby stánkov (od 22:00 do 23:00).
-Za náklady spojené so zamestnaním osôb vykonávajúcich upratovacie služby zodpovedá v zmysle právnych predpisov
dodávateľ.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
13 420,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Dátum začatia: 23.11.2018
Dátum ukončenia: 23.12.2018
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
II.2.1)

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: Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa :
§ 32 c ) nemá daňové nedoplatky v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,
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§ 32 e ) je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu,
§ 32 f ) nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike
alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní sa požaduje
preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne.
UPOZORNENIE:
Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní preukazuje člen skupiny len vo
vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.
Splnenie podmienok účasti preukazuje spôsobom podľa § 32 ods. 2 alebo § 152 zákona o verejnom obstarávaní.
Uchádzač môže v zmysle § 39 zákona o verejnom obstarávaní dočasne nahradiť doklady jednotným európskym
dokumentom, v takomto prípade súčasťou jeho ponuky bude vyplnený jednotný európsky dokument. Hospodársky
subjekt môže prehlásiť splnenie podmienok účasti finančného a ekonomického postavenia prostredníctvom globálneho
údaja uvedeného v oddiele (alfa) IV. Časti jednotného európskeho dokumentu.
III.1.3)Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok, odôvodnenie primeranosti každej určenej podmienky: § 34 ods. 1 a) zoznamom
dodávok tovaru alebo poskytnutých služieb za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením
cien, lehôt dodania a odberateľov; dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ
podľa tohto zákona,
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: - podľa § 34 ods. 1 písm. a) zákona o VO
Odôvodnenie primeranosti požadovaných podmienok účasti v zmysle § 38 ods. 5 zákona o VO: Zoznam úspešne
realizovaných zákaziek má garantovať odborné a kvalitné plnenie zákazky, ako aj preukázanie skúsenosti uchádzača s
plnením zmlúv rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky a to s prihliadnutím na predpokladaný
finančný objem požadovaného predmetu zákazky. Účelom, požiadavky na predloženie zoznamu poskytnutých služieb za
predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; dokladom
je aspoň jedna referencia minimálnej požadovanej úrovne štandardov, ako preukázanie skutočnosti, či je spoľahlivý a
technicky spôsobilý zrealizovať predmet zákazky. Uchádzač môže v zmysle § 39 zákona o verejnom obstarávaní dočasne
nahradiť doklady jednotným európskym dokumentom, v takomto prípade súčasťou jeho ponuky bude vyplnený
jednotný európsky dokument. Hospodársky subjekt môže prehlásiť splnenie podmienok účasti finančného a
ekonomického postavenia prostredníctvom globálneho údaja uvedeného v oddiele (alfa) IV. Časti jednotného
európskeho dokumentu.
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: 17.09.2018 10:00
Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.12.2018
Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 17.09.2018 13:00

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. Taktiež si
vyhradzuje právo uzatvoriť zmluvu aj v prípade aj bude ponúkaná cena prekračovať PHZ v prípade ak bude riadne
odôvodnená v súlade s hospodárnym vynakladaním finančných prostriedkov z verejných zdrojov.
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
30.08.2018
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