Výzva na predkladanie ponúk – civilná 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:
Mgr. Katarína Zahradníková
E-mail; /tel. č. fax:
katarina.zahradnikova@zilina.sk, 041/7063110
Predmet zákazky:
„Výmena vykurovacích telies v administratívnej budove na ulici Veľká Okružná“
Predmetom zákazky je výmena vykurovacích telies v administratívnej budove na ulici Veľká Okružná.
Verejný obstarávateľ požaduje aby vykurovacie oceľové doskové telesá, ktoré sú dodávané pre pripojenie
jednostranné, nahradili zdemontované článkové a doskové vykurovacie teliesá, spolu s vykurovacími
telesami sa zdemontujú aj príslušné armatúry a potrubie v rozsahu pre inštaláciu nových vykurovacích
telies. Vykurovacie telesá sa na prívodnom potrubí opatria termostatickými novými ventilmi napr.
HERZ TS-90-V s termostatickými hlavicami napr. HERZ-Design Mini a na vratnom potrubí novým
radiátorovým šróbením napr. HERZ RL-1.
Súčasťou predmetu zákazky sú nátery (1x základný náter, 2x vrchný náter), skúšky zariadenia, skúšky
tesnosti a prevádzkové skúšky.
Úspešný uchádzač zabezpečí vypracovanie konštrukčno – dodávateľskej dokumentácie v riešení detailov.
2. Pre kompletný prehľad o realizovaných prácach je nutné preštudovať projektovú dokumentáciu a výkaz
výmer.
Označenie výrobkov konkrétnym obchodným názvom definuje požadovaný stupeň kvality, resp. súbor
funkčných a úžitkových vlastností.
V prípade ak uchádzač ocení iný výrobok (ekvivalent), ako je uvedený v PD (rozpočte), súčasťou ponuky
musia byť doklady kvality (napr. certifikáty, technické listy....) pôvodných a doklady kvality ocenených
materiálov a preukazná tabuľka s porovnaním vlastností. Ponuka bez uvedených dokladov nebude zaradená
do vyhodnotenia verejného obstarávania.
Pri identifikácii konkrétneho typu materiálu (výrobku) alebo materiálu (výrobku) konkrétneho výrobcu,
verejný obstarávateľ umožňuje nahradiť takýto materiál (výrobok) ekvivalentným materiálom (výrobkom),
ktorý spĺňa požadované funkčné charakteristiky. V takomto prípade je potrebné upraviť položku vo
formulári Výkaz výmer.
Za technickú špecifikáciu zodpovedá:
Jozef Bela, e-mail: jozef.bela@zilina.sk

4.
5.
6.
7.
8.

Typ zmluvy: Plnenie bude realizované na základe objednávky.
Miesto dodania zákazky: Administratívna budova, ul. Veľká Okružná 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: 30 dní odo dňa prevzatia staveniska
Forma predkladania ponúk: Uchádzač doručí svoju ponuku v písomnej forme, v zapečatenej obálke
v lehote do 23.8.2018 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, ktorej súčasťou
bude ocenené zadanie (Príloha č. 2) , 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 „VYKUROVACIE TELESÁ- BUDOVA – VEĽKÁ OKRUŽNÁ“ NEOTVÁRAŤ!!!.

„VYKUROVACIE TELESÁ- BUDOVA – VEĽKÁ OKRUŽNÁ“
Kritérium: Najnižšia cena s DPH
(v hrubo orámovanej časti doplňte sumu za predmet zákazky, ktorá
zohľadňuje kompletnú cenu za predmet zákazky, s uvedením výslednej ceny
v EURO bez DPH).

(dtto ale cena v EURO vrátane DPH)

Uchádzač ocení zadanie (príloha číslo 2 tejto výzvy na predkladanie) a predloží ako súčasť ponuky.
Pri zákazke spracovanej v zmysle § 117 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní sa súťažné podklady
samostatne nevydávajú.
Podmienky financovania zákazky: Predmet zákazky z rozpočtu Mesta Žilina. Verejný obstarávateľ
neposkytne preddavok ani zálohovú platbu. Platba bude realizovaná bezhotovostným stykom, úhradou
9.
faktúry, najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia faktúry.
Podmienky účasti uchádzačov:
§ 32 ods.1 písm. e) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
10. zákonov v znení niektorých predpisov. Uchádzač predloží doklad o tom, že je oprávnený uskutočňovať
práce, na ktoré predkladá uchádzač ponuku a ocenené zadanie (príloha č. 2 tejto Výzvy na predkladanie
ponúk) .
Kritériá na hodnotenie ponúk: Najnižšia cena 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: 24 683,84 EUR bez DPH
V Žiline, dňa 10.08.2018

Ing. Igor Choma
primátor
Príloha č. 1: Projekt
Príloha č. 2: Zadanie

