Výzva na predloženie cenovej ponuky
podľa §117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov

pre zákazku s názvom:
„Nové cykloprístrešky v centre mesta“
(1) Identifikácia verejného obstarávateľa – podľa § 7 ods.1 písm. b)

Názov:
Sídlo
IČO:
zastúpený:
tel.:
e-mail

Mesto Žilina
011 13 Žilina, Námestie obetí komunizmu 1
00321796
Mgr. Peter Fiabáne, primátor
7063 105
sekretariatmsu@zilina.sk

Názov a adresa organizácie, na ktorej možno získať ďalšie informácie

Názov:
Kontaktná osoba:
Sídlo
Obec (mesto):
Ulica:
Telefón:
Elektronická pošta:
Internetová adresa:

Euro Dotácie, a.s.
JUDr. Zuzana Waczlavová

IČO: 36 438 766
IČ DPH:SK2022122520

Žilina
Na Šefranici
041/415665268
waczlavova@eurodotacie.sk
www.eurodotacie.sk

PSČ: 010 01
Číslo: 1280/8

(2) Identifikácia predmetu obstarávania
Predmet zákazky: Nové cykloprístrešky v centre mesta
Stručný opis predmetu zákazky: Predmetom zákazky je výstavba dvoch cykloprístreškov v meste
Žilina, ktoré budú situované v priestoroch pred mestským úradom a pred mestskou plavárňou.

Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky sú uvedené vo – výkazoch výmer , projektovej
dokumentácii a zmluve o dielo, ktoré sú prílohou tejto výzvy.
(3) Predpokladaná hodnota zákazky podľa § 6 ZVO: 29 220,51 EUR bez DPH
CPV kód: 45000000-7 - Stavebné práce
(4) Financovanie predmetu obstarávania

Zákazka bude financovaná z operačného programu IROP a z vlastných zdrojov verejného
obstarávateľa.

(5) Lehoty

Predloženie cenovej ponuky:

do 25.5.2021 do 24:00 hod.

(6) Podmienky účasti
6.1 Osobné postavenie
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na splnenie podmienok účasti týkajúcich sa
osobného postavenia - § 32 zákona

6.1.1 Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods.
1 písm. e) a f) zákona. Podľa§ 32 ods. 1 písm. f) zákona platí, že verejný obstarávateľ si ich
splnenie uchádzačom overí na portáli www.oversi.gov.sk alebo v zozname hospodárskych
subjektov vedeným Úradom pre verejné obstarávanie a v Registri osôb so zákazom vedeným
Úradom pre verejné obstarávanie.
6.1.2 Uchádzač nesmie byť vedený v registri osôb so zákazom účasti vo verejnom obstarávaní,
ktorý vedie Úrad pre verejné obstarávanie podľa § 183 zákona. V prípade, že uchádzač je vedený
v tomto registri ku dňu predkladania ponúk, nebude jeho ponuka hodnotená.
6.1.3. Verejný obstarávateľ neuzavrie zmluvu s uchádzačom, u ktorého existuje dôvod na
vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. f) zákona.
(7) Obsah ponuky:
• Návrh na plnenie kritéria – cena v štruktúre podľa bodu 8 výzvy (príloha č. 1).
• Ocenený položkový rozpočet – výkazy výmer podpísané uchádzačom alebo osobou
oprávnenou konať za uchádzača (príloha č.2 )
(8) Cena
Cenová ponuka bude obsahovať cenu v eurách bez DPH, sadzbu DPH, cenu v eurách vrátane DPH
a informáciu, či je uchádzač platiteľom DPH) Navrhovaná cena musí byť stanovená v zmysle
zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách a musí obsahovať všetky náklady spojené s plnením
predmetu zákazky počas celého trvania zmluvného vzťahu. Neplatca DPH ocení ponuku v celkovej
sume bez DPH a na túto skutočnosť v cenovej ponuke upozorní.

(9) Požadovaná lehota, resp. trvanie objednávky/zmluvy: Do 150 kalendárnych dní odo
dňa odovzdania a prevzatia staveniska
(10)

Spôsob doručenia cenovej ponuky

Predloženie cenovej ponuky je možné poštou, kuriérom, osobne alebo e-mailom na adresu
waczlavova@eurodotacie.sk. Pri osobnom odovzdaní bude uchádzačom vystavené potvrdenie
o prevzatí cenovej ponuky, ktoré musí obsahovať miesto, dátum a čas prevzatia.
Obálka cenovej ponuky musí obsahovať identifikáciu predkladateľa ponuky (meno a sídlo)
a označenie „Súťaž - Nové cykloprístrešky v centre mesta –Neotvárať. V prípade neuvedenia tohto
označenia neručíme za predčasné otvorenie obálky.
Pri doručení cenovej ponuky e-mailom uchádzač do predmetu správy uvedie: „Súťaž – Nové
cykloprístrešky v centre mesta –Neotvárať.

Ponuka musí byť predložená v slovenskom alebo českom jazyku. Ak má uchádzač sídlo mimo
územia Slovenskej republiky, doklady a dokumenty tvoriace súčasť ponuky musia byť predložené
v pôvodnom jazyku a súčasne musia byť preložené do slovenského jazyka, okrem dokladov
predložených v českom jazyku.
(11) Kritérium hodnotenia
Najnižšia cena za predmet zákazky vyjadrená v EUR s DPH, resp. cena celkom (u neplatcu DPH)
(13) Ostatné informácie

S úspešným uchádzačom bude uzatvorená zmluva o dielo podľa Obchodného zákonníka.
Podpísaný návrh zmluvy bude verejný obstarávateľ požadovať len od úspešného uchádzača.
Uchádzač predložením cenovej ponuky súhlasí so zmluvnými podmienkami.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ponuku v prípade, ak bude neregulárna alebo
inak neprijateľná pre verejného obstarávateľa, alebo sa zmenili okolnosti, za ktorých sa táto výzva
vyhlásila a nebolo možné ich vopred predpokladať.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo vylúčiť uchádzača v prípade, ak zistí, že vo svojej ponuke
uviedol nepravdivé údaje.
V prípade, že verejný obstarávateľ použil v rámci opisu predmetu zákazky konkrétneho výrobcu,
výrobný postup, značku, patent, typ, krajinu, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, môže
uchádzač v súlade s §42 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní predložiť ponuku i na technický a
funkčný ekvivalent.

V Žiline, 10.05. 2020

Mgr. Peter Fiabáne, primátor

Pozn.: Uchádzač ocení ponuku v eurách. Navrhovaná zmluvná cena musí byť stanovená v zmysle zákona
NR SR č. 18/1996 o cenách a musí obsahovať všetky náklady spojené s plnením predmetu zákazky počas
celého trvania zmluvného vzťahu. Neplatcovia DPH ocenia ponuku v celkovej sume bez DPH a na túto
skutočnosť v cenovej ponuke upozornia

•
•
•
•

Príloha č.1: Návrh na plnenie kritéria
Príloha č.2: Výkaz výmer
Príloha č.3 Projektová dokumentácia
Príloha č.4: Návrh Zmluvy o dielo

