Zákazka s nízkou hodnotou (civilná)
podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
(realizovaná formou výzvy na predkladanie cenových ponúk)

Výzva na predkladanie cenových ponúk
1.Obstarávateľ:
Názov:
Sídlo:
Zastúpený:
Obchodný register:
IČO:
IČ DPH:
IBAN:
SWIFT:
Bankové spojenie:
Zapísaný:
Obstarávateľ:

Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
Kvačalova 2, 011 40 Žilina
Ing. Ján Barienčík, PhD., konateľ
Okresný súd Žilina, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 3510/L
36 007 099
SK 2020444583
SK19 0900 0000 0050 3504 4524
GIBASKBX
Slovenská sporiteľňa, a.s.
Obchodný register Okresného súdu Žilina, odd.: Sro, vložka č. 3510/L
podľa § 9 ods. 1 písm. a) vykonávajúci vybrané činnosti v odvetví
dopravy podľa § 9 ods. 6 a 7 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov

2.Kontaktná osoba:
Ing. Peter Ďurkovský (e-mail: peter.durkovsky@dpmz.sk, tel.: 0415660168), oddelenie
verejného obstarávania
3.Názov zákazky:
Vchodové hliníkové dvere
4.Opis predmetu zákazky, technická špecifikácia a ďalšie požiadavky obstarávateľa:
Spoločný slovník obstarávania (Hlavný slovník):

44221000-5

Okná, dvere a súvisiace
prvky

Druh zákazky: Dodávka tovaru spojená s jeho montážou
Predmetom zákazky je dodávka a montáž nových vchodových hliníkových dverí na
predajnom mieste Dopravného podniku mesta Žiliny s.r.o., ktoré sa nachádza na Námestí
Andreja Hlinku v Žiline.
Opis súčasného stavu:

Súčasný stav je zobrazený na obrázku č. 1 a č. 2. Stavebný otvor je osadený jednokrídlovými
pravými dverami s otváraním dovnútra miestnosti. Dvere sú vybavené bezpečnostným
zámkom a súčasťou dverí je vrchný svetlík. Použité sú hliníkové profily Heroal v bielej
povrchovej úprave zasklené izolačným dvojsklom.
Rozmer stavebného otvoru (cm): 300 x 106
Požiadavky na predmet zákazky:
-stavebný otvor s vyššie uvedenými rozmermi vyplniť hliníkovou výplňou a vchodovými
hliníkovými dverami (povrchová úprava bielej farby) s vrchným svetlíkom;
-dvere:
 jednokrídlové 90 x 190 cm (dvere v bezpečnostnej triede 3 musia v spevnených
bodoch odolať tlaku min. 6kN, odolať nárazu min. 30 kg a pokusu o vlámanie
s použitím ručného náradia);
 pravé dvere s otváraním do exteriéru (! zmena oproti súčasnému stavu !);
 dvere budú v hornej polovici vybavené vystredeným pozdĺžnym vertikálnym
priezorom o rozmere cca 60 x 20 cm, ktorý bude presklený a opatrený fóliou so
zrkadlovým efektom (smerom do vnútra nebude vidieť interiér);
 nízky hliníkový prah;
 dvere budú vybavené bezpečnostným zámkom so štítkovou kľučkou;
 bezpečnostná trieda RC3;
-vrchný svetlík:
 presklený izolačným trojsklom, vsadené v hliníkovom profile, pričom sklo bude
opatrené fóliou so zrkadlovým efektom;
 rozmery: vyhovuje 90 x 106 cm;
Súčasťou realizovaného diela (musí byť zahrnuté v cene) je: demontáž pôvodných dverí,
dodávka nových dverí, montáž nových dverí, likvidácia stavebného odpadu z realizovaného
diela, dopravné náklady a záruka v zmysle legislatívy Slovenskej republiky.
Pôvodné, demontované dvere vrátane rámu (zárubne) a svetlíka si po demontáži prevezme
a odvoz zabezpečí obstarávateľ.
Nakoľko celý objekt predajného miesta je monitorovaný zabezpečovacím zariadením, pri
montáži nových dverí obstarávateľ poskytne zhotoviteľovi súčinnosť zmluvnej organizácie,
ktorá má v kompetencii predmetný zabezpečovací systém objektu.

Obr. č. 1

Obr. č. 2

5.Vysvetľovanie a obhliadka:
V prípade potreby obstarávateľ poskytne záujemcom vysvetlenie k zákazke. Záujemca odošle
svoje otázky e-mailom na adresu peter.durkovsky@dpmz.sk v termíne do 09.04.2019
(vrátane tohto dňa). Záujemcom bude bezodkladne doručená e-mailom odpoveď, najneskôr
však do 11.04.2019 (vrátane tohto dňa). V prípade zmien a doplnenia výzvy budú informácie
zaslané všetkým osloveným subjektom a zverejnené v sekcii verejné obstarávanie/zákazky
s nízkou hodnotou na webovom sídle obstarávateľa.
V prípade potreby a záujmu subjektov obstarávateľ zrealizuje obhliadku objektu. Záujem
o obhliadku je potrebné nahlásiť na adresu peter.durkovsky@dpmz.sk a to v termíne do
09.04.2019. Jednotný termín obhliadky bude následne e-mailom oznámený subjektom dňa
10.04.2019, ktoré požiadali o obhliadku. Predpokladaný termín obhliadky je 12.04.2019 alebo
15.04.2019.
6.Forma uzavretého zmluvného vzťahu s úspešným uchádzačom:
Zmluva o dielo (upozornenie: návrh zmluvy o dielo predkladá obstarávateľovi iba úspešný
uchádzač a to až na základe vyhodnotenia tohto verejného obstarávania).
7.Financovanie predmetu zákazky:
Vlastné finančné prostriedky. Obstarávateľ neposkytuje zálohové platby. Obstarávateľ uhradí
daňový doklad - faktúru vystavenú zhotoviteľom formou bezhotovostného platobného styku
po odovzdaní diela na základe odovzdávajúceho – preberajúceho protokolu.
8.Doklady, ktoré uchádzač predkladá v ponuke:
a)Prílohu č. 1: Krycí list ponuky (uchádzač predloží vyplnenú a zoskenovanú Prílohu č. 1
Výzvy vo formáte .PDF)
b)Cenovú ponuku za celý predmet zákazky, ktorá bude zahŕňať dodávku nových dverí,
demontáž pôvodných dverí, montáž dodaných dverí, vrátane zneškodnenia odpadov pri
demontáži a montáži a vrátane dopravy. Uchádzač uvedie v cenovej ponuke približnú lehotu
dodania a platnosť cenovej ponuky min. do 15.05.2019.
(uchádzač predloží cenovú ponuku vo formáte .PDF)
Podmienky účasti uchádzačov:
Vyžaduje sa splnenie podmienok účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) zákona č. 343/2015 Z.
z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov.
Za týmto účelom záujemca/uchádzač vyplní a obstarávateľovi predloží:
c)Prílohu č. 2: Čestné vyhlásenie (uchádzač predloží vyplnenú a zoskenovanú Prílohu č. 2
Výzvy vo formáte .PDF)
d)Prílohu č. 3: Čestné vyhlásenie (uchádzač predloží vyplnenú a zoskenovanú Prílohu č. 3
Výzvy vo formáte .PDF)

Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) vyššie cit. zákona v zmysle predloženej
Prílohy č. 2 výzvy obstarávateľ overí v informačnom systéme verejnej správy (obchodný
register, živnostenský register, zoznam hospodárskych subjektov a pod.).
Úspešný uchádzač zrealizuje dodávku tovaru a montáž vo vlastnom mene, za dodržania
príslušných právnych predpisov a poskytne záruku na dodaný tovar podľa platnej legislatívy
Slovenskej republiky.
9.Hodnotiace kritérium a výber úspešného uchádzača:
Ponuky uchádzačov budú vyhodnotené na základe kritéria, ktorým je najnižšia cena spolu za
predmet zákazky v EUR (spolu za dodávku dverí, demontáž pôvodných dverí a montáž
dodaných dverí, vrátane dopravy a zneškodnenia odpadu, ktorý vznikne pri demontáži a
montáži). Úspešným bude ten uchádzač, ktorý splní podmienky/požiadavky obstarávateľa
uvedené v tejto Výzve a predloží na predmet zákazky najnižšiu cenu v EUR.
Ak je uchádzač platiteľom DPH, cenu za predmet zákazky uvedie: v EUR bez DPH, sadzbu
a výšku DPH a cenu v EUR s DPH.
Ak uchádzač nie je platiteľom DPH uvádza cenu celkom v EUR a na skutočnosť, že nie je
platiteľom DPH, upozorní v ponuke.
Elektronická aukcia sa nebude v tomto verejnom obstarávaní uplatňovať.
Po vyhodnotení ponúk a po odoslaní informácie o výsledku vyhodnotenia cenových ponúk
obstarávateľ vyzve úspešného uchádzača k predloženiu návrhu Zmluvy o dielo
v elektronickej forme. Za týmto účelom obstarávateľ predloží úspešnému uchádzačovi emailom návrh Rámcovej dohody na vzájomné odsúhlasenie konečného znenia.
10.Spôsob predkladania cenových ponúk:
Elektronickou poštou (e-mailom). Uchádzač odošle svoju ponuku na e-mailovú adresu:
peter.durkovsky@dpmz.sk
11.Lehota na predkladanie cenových ponúk:
Cenové ponuky je potrebné doručiť na e-mailovú adresu podľa bodu 10. do 17.04.2019
(vrátane tohto dňa).
12.Požadovaná platnosť predloženej cenovej ponuky:
min. do 15.05.2019
Zábezpeka ponuky sa nevyžaduje.
13.Komunikácia a jazyk v tomto verejnom obstarávaní
Obstarávateľ určil v tomto obstarávaní spôsob komunikácie elektronickou poštou (e-mailom)
v slovenskom alebo v českom jazyku. Cenová ponuka a doklady v nej predložené budú
predložené v slovenskom alebo v českom jazyku.

Komunikácia a spôsob výmeny informácií:
-zaslanie výzvy na predkladanie cenových ponúk: e-mailom;
-vysvetľovanie informácií uvedených vo výzve a týkajúcich sa predmetu zákazky: e-mailom;
-predkladanie ponúk zo strany uchádzača: emailom na adresu: peter.durkovsky@dpmz.sk
-vysvetľovanie informácií uvedených v ponuke uchádzača: e-mailom;
-informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk zaslaná všetkým uchádzačom (po ukončení
vyhodnotenia ponúk): e-mailom;
14.Doplňujúce informácie:
Všetky náklady na vypracovanie a predloženie ponuky znáša uchádzač bez možnosti ich
uplatnenia voči obstarávateľovi. Uchádzač môže v predmetnom verejnom obstarávaní
predložiť v lehote na predkladanie ponúk iba jednu ponuku. Obstarávateľ si vyhradzuje právo
neprijať ani jednu z predložených ponúk v prípade neobvykle vysokých ponukových cien
uchádzačov a vyhradzuje si zrušiť postup zadávania zákazky v prípade, ak všetky ponuky
neprimerane prekročia výšku finančných prostriedkov, ktorú môže obstarávateľ použiť na
financovanie predmetu zákazky. Tiež si vyhradzuje právo zrušiť obstarávanie predmetu
zákazky, ak sa zmenili okolnosti, za ktorých bola zákazka s nízkou hodnotou začatá, alebo ak
sa v priebehu verejného obstarávania vyskytli dôvody hodné osobitného zreteľa, pre ktoré
nemožno vo verejnom obstarávaní pokračovať. V prípade zrušenia postupu zadávania
zákazky bude táto skutočnosť oznámená všetkým známym záujemcom/uchádzačom a zároveň
zverejnená na webovom sídle obstarávateľa.
Predložením ponuky uchádzač obstarávateľovi deklaruje, že sa oboznámil so všetkými
požiadavkami a informáciami, ktoré sa týkajú predmetu obstarávania a ktoré sú uvedené
v tejto výzve a že je spôsobilý sa uchádzať o predmetnú zákazku.

V Žiline, 05.04.2019

Príloha č. 1: Krycí list ponuky
Názov zákazky: Vchodové hliníkové dvere
Postup obstarávania: Zákazka s nízkou hodnotou (civilná) podľa § 117 zákona č. 343/2015
Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov (realizovaná formou výzvy na predkladanie cenových ponúk)
Identifikačné údaje uchádzača (vyplní uchádzač)
1. Obchodné meno (názov) uchádzača:
2. Adresa sídla uchádzača:
3. IČO:
4. IČ DPH:
5. DIČ:
6. IBAN:
7. SWIFT:
8. Bankové spojenie (banka):
9. Meno a priezvisko kontaktnej osoby pre účely tohto verejného obstarávania, jej
telefónne číslo a e-mailová adresa:

V............................., dňa:
Podpis oprávnenej osoby/osôb uchádzača a pečiatka hospodárskeho subjektu:

Príloha č. 2: Čestné vyhlásenie uchádzača
Názov zákazky: Vchodové hliníkové dvere
Postup obstarávania: Zákazka s nízkou hodnotou (civilná) podľa § 117 zákona č. 343/2015
Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov (realizovaná formou výzvy na predkladanie cenových ponúk)

Čestné vyhlásenie

Uchádzač ......(obchodný názov/meno a adresa sídla)........................čestne vyhlasuje, že podľa
§ 32 ods. 1 písm. e) zákona č. 343/2015 Z. z. o verenom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je oprávnený dodávať tovar, ktorý je
predmetom tejto zákazky a ktorý je obstarávateľom špecifikovaný vo výzve na predkladanie
cenových ponúk k danej zákazke.

V............................., dňa:
Podpis oprávnenej osoby/osôb uchádzača a pečiatka hospodárskeho subjektu:

Príloha č. 3: Čestné vyhlásenie uchádzača
Názov zákazky: Vchodové hliníkové dvere
Postup obstarávania: Zákazka s nízkou hodnotou (civilná) podľa § 117 zákona č. 343/2015
Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov (realizovaná formou výzvy na predkladanie cenových ponúk)

Čestné vyhlásenie

Uchádzač ......(obchodný názov/meno a adresa sídla)........................čestne vyhlasuje, že podľa
§ 32 ods. 1 písm. f) zákona č. 343/2015 Z. z. o verenom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nemá uložený zákaz účasti vo verejnom
obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím Slovenskej republiky alebo v štáte sídla,
miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.

V............................., dňa:
Podpis oprávnenej osoby/osôb uchádzača a pečiatka hospodárskeho subjektu:

