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. Peter Tomka
(odbor investičný)
peter.tomka@zilina.sk , 041/7063607
Predmet zákazky:
„Vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie v podrobnostiach pre realizáciu
stavby: Vybudovanie uzatváracích kontajnerových stojísk, Žilina-Hájik“
Predmetom zákazky je poskytnutie služby na vypracovanie projektovej dokumentácie, ktorá bude riešiť
vybudovanie uzatváracích kontajnerových stojísk pre zamedzenie prístupu diviakov ku kontajnerom.
Rozsah prác na spracovanie projektovej dokumentácie:
-projekt bude riešiť návrh uzatváracích kontajnerových stojísk v Žiline na sídlisku Hájik
- dokumentácia bude obsahovať všetky objekty, ktoré sú potrebné pre realizáciu stavby, výkaz výmer
a rozpočet, geodetické zameranie riešeného územia pod navrhované stojiská a časti PD v súlade
2. s príslušnými normami a predpismi,
-PD bude riešiť návrh 10ks uzatváracích kontajnerových stojísk v zmysle podkladov od objednávateľa
vrátane požiadavky, koľko kontajnerov má byť umiestnených na jednotlivých stojiskách,
- dodanie projektovej dokumentácie 10 x v tlačenej forme, 1 x elektronicky – PDF, DOC, XLS, DWG,
DGN, vrátane rozpočtu a výkazu výmer,
- cena bude obsahovať aj výkon autorského dozoru.
Verejný obstarávateľ poskytne vybratému uchádzačovi:
 situáciu s orientačným zakreslením kontajnerových stojísk (celkovo je ich 10ks) + orientačne foto
s počtom kusov kontajnerov, ktoré majú byť v stojisku umiestnené

4.
5.
6.
7.

Všetky potrebné zmluvné dojednania sú obsiahnuté v návrhu zmluvy o dielo (príloha č. 1) tejto 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 (príloha č.1)
Miesto dodania zákazky: Mestský úrad Žilina Námestie obetí komunizmu 1, Žilina
Rozdelenie predmetu zákazky: Uchádzač predloží ponuku na celý predmet zákazky. Ponuka musí mať
písomnú formu. Víťaz je povinný doložiť požadované doklady podľa odst. 10 tejto výzvy.
Variantne riešenie: Neumožňuje sa.
Lehota dodania zákazky: Vybratý uchádzač vypracuje a dodá projektovú dokumentáciu do 12.10.2018

Forma predkladania ponúk: Uchádzač doručí svoju ponuku v písomnej forme, v zapečatenej obálke
v lehote do 23.08.2018 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- STOJISKÁ“ NEOTVÁRAŤ!!!.
Pri zákazke spracovanej v zmysle § 117 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní sa súťažné podklady
samostatne nevydávajú.
8.

PD- Uzatváracie kontajnerové stojiská
Kritérium: Najnižšia cena s DPH
Cena za PD vrátane odborného autorského dozoru
A/ PD (bude tvoriť 95% z celkovej ceny diela)

B/ Výkon odborného autorského dohľadu (OAD)
v sadzbe 20,40 € s DPH/ hod. (bude tvoriť 5% z celkovej
zmluvnej ceny diela, pričom cena je maximálna a to aj
v prípade prekročenia počtu hodín presahujúcich túto
cenu)
SPOLU A+B ( cena v EURO bez DPH)
SPOLU A+B ( cena v EURO s DPH)
Podmienky financovania zákazky: Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtu Mesta Žilina. Platba
9.
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
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: 8 500,00 EUR bez DPH
V Žiline, dňa 10.08.2018

Ing. Igor Choma
primátor
Prílohy:
1. Zmluva o dielo

