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:
PhDr. Stanislava Rudincová, Ing. Peter Tomka
E-mail; /tel. č. fax:
stanislava.rudincova@zilina.sk, 041/7063 110
peter.tomka@zilina.sk,
041/7063 607
Predmet zákazky:
„Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie s podrobnosťou realizačného

projektu stavby: „Urnový háj na cintoríne v Žiline – Mojšová Lúčka“.
Rozsah prác na spracovanie projektovej dokumentácie:
- projekt bude riešiť urnový háj na cintoríne v Žiline – Mojšová Lúčka, návrh min. 2 urnových stien
vrátane kríža – pietneho miesta, chodníkov, osvetlenie a mobiliár,
- dokumentácia bude obsahovať všetky objekty, ktoré sú potrebné pre realizáciu stavby, výkaz
výmer a rozpočet, geodetické zameranie riešeného územia a časti PD v súlade s príslušnými
normami a predpismi,
- cena bude obsahovať zabezpečenie všetkých podkladov vrátane všetkých potrebných geodetických
prác, passport inžinierskych sietí,
PD bude riešiť :
- architektonický návrh - štúdiu + vizualizácie
(v alternatívach, ktoré budú obojstranne odsúhlasené)
- dendrologický návrh
- stavebné konštrukcie
- statiku
2. - chodníky
- osvetlenie (solárne lampy)
- mobiliár
- dodanie projektovej dokumentácie 10 x v tlačenej forme, 1 x elektronicky – PDF, DOC, XLS,
DWG, DGN, vrátane rozpočtu a výkazu výmer,
- po odsúhlasení štúdie treba uvažovať s možnou etapizáciou (rozdelenie PD + rozpočet).
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.

Bližšie informácie: Ing. Peter Tomka, 041/7063 607
3. Typ zmluvy: Plnenie bude realizované na základe objednávky.
4. Miesto dodania zákazky: Žilina
Rozdelenie predmetu zákazky: Uchádzač predloží ponuku na celý predmet zákazky. Ponuka musí
5.
mať písomnú formu. Víťaz je povinný doložiť požadované doklady podľa odst. 10 tejto výzvy.
6. Variantne riešenie: Neumožňuje sa.
7. Lehota dodania zákazky: do 26. 11. 2018
Forma predkladania ponúk: Uchádzač doručí svoju ponuku v písomnej forme, v zalepenej obálke
do dňa 24.09. 2018 do 09.00 hod.
Ponuku uchádzač doručí na adresu Mestský úrad Žilina, Námestie obetí komunizmu č.1, 011 31
Žilina. Rozhodujúci je dátum doručenia.
Obálku je potrebné označiť heslom: „PD-Urnový háj na cintoríne, Mojšová Lúčka!!!
Cenu uchádzač uvedie v EUR bez DPH aj s DPH. 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. Pri zákazke spracovanej v zmysle § 117 zákona
8.
o verejnom obstarávaní sa súťažné podklady samostatne nevydávajú.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Kritérium: Najnižšia cena
(v hrubo orámovanej časti doplňte sumu za predmet zákazky,
ktorá zohľadňuje kompletnú cenu
s uvedením výslednej ceny v EUR bez DPH
(detto ale cena v EUR vrátane DPH
Podmienky financovania zákazky: Predmet zákazky financovaný z rozpočtu mesta. Verejný
9. obstarávateľ neposkytne preddavok ani zálohovú platbu. Platba bude realizovaná bezhotovostným
stykom úhradou faktúry.
Podmienky účasti uchádzačov:
§ 32 ods. 1 písm. e) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
10.
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Uchádzač predloží doklad o tom, že je oprávnený
poskytovať služby, na ktoré predkladá uchádzač ponuku.
Kritériá na hodnotenie ponúk: Najnižšia konečná zmluvná cena s DPH za poskytnutie služby
na celý predmet zákazky.
11.
Uchádzač uvedie či je resp. nie je platca DPH. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo súťaž zrušiť
v prípade, že úspešná ponuka presiahne jeho finančné možnosti.
12. Predpokladaná hodnota zákazky: 2 500,00 EUR bez DPH.
13. Uplynutie lehoty viazanosti ponúk: 31.12.2018.
V Žiline, dňa 11.09.2018
Príloha č. 1 Scan lokality – umiestnenie urnových stien
Ing. Igor Choma
primátor

