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. Martin Hrabovský
(odbor investičný)
martin.hrabovsky@zilina.sk , 041/7063607
Predmet zákazky:
„Vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie v podrobnostiach pre realizáciu
stavby: Stavebné úpravy telocvične na ZŠ Jarná v Žiline“
Predmetom zákazky je poskytnutie služby na vypracovanie projektovej dokumentácie, ktorá bude riešiť
stavebné úpravy telocvične na ZŠ Jarná v Žiline v nasledovnom rozsahu.
Rozsah prác na spracovanie projektovej dokumentácie:
-Podlaha telocvične: kompletná výmena povrchu telocvične pozostávajúca z demontáže súčasnej
podlahy, ktorá je v nevyhovujúcom stave a nespĺňa plnohodnotne svoju funkciu, návrh novej podlahy
v telocvični
- Odstránenie dreveného obkladu na stenách v telocvični, návrh nového stenového obkladu do
telocvične (nárazová plocha) a oprava súčasnej a nanesenie novej omietky v priestoroch, kde sa nebude
2.
nachádzať obklad, vymaľovanie priestorov. Návrh bude obsahovať aj riešenie ochrany vykurovacích
telies nachádzajúcich sa v telocvični proti poškodeniu pri športovej činnosti.
- Rekonštrukcia elektroinštalácie vrátane osvetlenia cvičebného priestoru – demontáž pôvodných
svietidiel, inštalácia nových svietidiel, demontáž starej elektroinštalácie, inštalácia novej, vrátane
výmeny rozvádzača a napojenie na hlavný rozvádzač, revízna správa, povrchové úpravy – nanesenie
omietky a vymaľovanie v miestach, kde bol kvôli výmene elektroinštalácie nutný zásah do steny
- Úprava vstupov a výmena vstupných dverí do objektu budovy telocvične, vstupov do telocvične a iných
vnútorných dverí a vstupov tak, aby bol zabezpečený bezbariérový prístup do všetkých potrebných častí
budovy, ako šatne, sociálne zariadenia a pod.
- Rekonštrukcia spŕch (umyvární) pre žiakov – výmena obkladov a dlažieb, podlahových vpustov, batérií,
výmena omietky, nátery, maľby
- Výmena poškodených PVC podláh – na chodbách a v šatniach

- Rekonštrukcia klampiarskych prvkov na streche – obmena atiky tak, aby spracovanie a presah
zabezpečili odvádzanie dažďových vôd mimo fasádu budovy a zamedzilo sa tak poškodzovaniu vonkajšej
omietky
- Návrh komplexnej rekonštrukcie strešného plášťa tak, aby bola zabezpečená v plnej miere statická,
hydroizolačná a tepelnoizolačná funkcia
-každá naprojektovaná časť rekonštrukcie musí mať samostatný rozpočet, jeho delenie na časti a následné
vyexpedovanie bude konzultované vopred s objednávateľom.
- maximálna výška celkovej sumy za realizáciu diela skladajúcej sa zo všetkých čiastkových rozpočtov
môže byť 150 000,- eur
- ak výška celkovej sumy bude presahovať 150 000,- eur, dodávateľ na základe dohovoru s investorom
môže vylúčiť niektoré položky z navrhovaného riešenia
- dodávateľ dodá PD v požadovanom množstve a kvalite až po predchádzajúcom schválení
naprojektovaného riešenia (t.j. obojstrannom odsúhlasení PD) najneskôr 10 dní pred termínom
odovzdania a schválení plánovaných nákladov objednávateľom
- dokumentácia bude obsahovať všetky objekty, ktoré sú potrebné pre realizáciu stavby, výkaz
výmer a rozpočet a časti PD v súlade s príslušnými normami a predpismi
- cena bude obsahovať zabezpečenie všetkých podkladov vrátane zamerania skutkového stavu objektu/časti
objektu
- dodanie projektovej dokumentácie 10 x v tlačenej forme, 1 x elektronicky – PDF, DOC, XLS, DWG,
DGN, vrátane rozpočtu a výkazu výmer
- všetky projektové práce budú spracované v stupni pre stavebné povolenie v podrobnostiach pre
realizáciu stavby
Ostatné:
- kvalitou diela sa rozumie dielo vyhotovené v súlade s príslušnou platnou legislatívou, t.j. platnými
zákonmi, normami a súvisiacimi predpismi a ustanoveniami
- splatnosť faktúr je 30 dní od doručenia objednávateľovi
- dodávateľ zodpovedá za vady diela v zmysle § 560 a násl. Obchodného zákonníka
- záručná doba je 60 mesiacov, začína plynúť dňom odovzdania a prevzatia projektovej dokumentácie
(PD)
- ak počas záručnej doby na PD alebo počas realizácie stavby realizovanej na základe PD sa preukáže
jej nekvalita, neúplnosť PD a iné vady, objednávateľ je oprávnený požadovať náhradné plnenie
alebo dodanie chýbajúceho plnenia v plnom rozsahu
- v prípade, ak PD bude mať také nedostatky, ktoré budú mať v čase zhotovenia stavby vplyv na
navýšenie ceny stavby a neboli uvedené v pôvodnom rozpočte PD, môže si objednávateľ
u zhotoviteľa uplatniť zmluvnú pokutu až do 50 percent navýšenia ceny stavby
- dodávateľ sa zaväzuje prípadné nedostatky a vady PD odstrániť bezodplatne, najneskôr do 7
pracovných dní po uplatnení oprávnenej reklamácie objednávateľom
- v prípade, že zhotoviteľ nedodá projekty v dohodnutom termíne, objednávateľ má právo na zmluvnú
pokutu z omeškania vo výške 0,5% z dohodnutej sumy za každý deň omeškania
- v prípade omeškania s úhradou faktúry je objednávateľ povinný zaplatiť zhotoviteľovi úrok
z omeškania vo výške 0,5% z fakturovanej sumy za každý deň omeškania.
Typ zmluvy: Plnenie bude realizované na základe objednávky
4. Miesto dodania zákazky: Mestský úrad Žilina Námestie obetí komunizmu 1, Žilina
Rozdelenie predmetu zákazky: Uchádzač predloží ponuku na celý predmet zákazky. Ponuka musí mať
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písomnú formu. Víťaz je povinný doložiť požadované doklady podľa odst. 10 tejto výzvy.

6. Variantne riešenie: Neumožňuje sa.
Lehota dodania zákazky: Vybratý uchádzač vypracuje a dodá projektovú dokumentáciu do 02.11.2018
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Forma predkladania ponúk: Uchádzač doručí svoju ponuku v písomnej forme, v zapečatenej obálke
v lehote do 07.09.2018 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 „PD- TELOCVIČŇA
JARNÁ“ - NEOTVÁRAŤ!!!.
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Pri zákazke spracovanej v zmysle § 117 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní sa súťažné podklady
samostatne nevydávajú.

PD- Stavebné úpravy telocvične na ZŠ Jarná v Žiline
Kritérium: Najnižšia cena s DPH
Cena za spracovanie PD v EURO bez DPH
Cena za spracovanie PD v EURO s DPH
Podmienky financovania zákazky: Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtu Mesta Žilina. Platba
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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 poskytovať
službu, na ktorú predkladá uchádzač ponuku .
Kritériá na hodnotenie ponúk: Najnižšia cena za poskytnutie služby v EUR s DPH
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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: 2 500,00 EUR bez DPH
V Žiline, dňa 28.08.2018

Ing. Igor Choma
primátor

