INFORMÁCIA O UZAVRETÍ ZMLUVY (PODLIMITNÉ ZÁKAZKY)
Formulár: Formulár č. 9 podľa Vyhlášky č. 171/2013 Z. z.
ODDIEL I. VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1.

I.2.
I.2.1.

I.2.2.

I.2.3.

Názov, adresy a kontaktné miesto (miesta)
Mesto Žilina
IČO: 00321796
Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina
Slovensko
Kontaktné miesto (miesta): Mestský úrad Žilina, Námestie obetí komunizmu č.1, 011 31 Žilina
Kontaktná osoba: Ing. Roman Osika
Mobil: +421 917990120
Telefón: +421 417063109
Email: roman.osika@zilina.sk
Fax: +421 417632151
Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL): http://www.zilina.sk
Druh verejného obstarávateľa a hlavný predmet alebo predmety činnosti
Druh verejného obstarávateľa
Regionálny alebo miestny orgán
Zatriedenie obstarávajúceho subjektu podľa zákona: § 6 ods. 1 písm. b)
Hlavný predmet alebo predmety činnosti
Iné (uveďte)
Iný predmet (špecifikujte): samospráva
Verejný obstarávateľ nakupuje pre iných verejných obstarávateľov
Nie

ODDIEL II. PREDMET ZÁKAZKY
II.1.
II.1.1.
II.1.2.

II.1.4.

II.1.5.

II.2.

Opis
Názov zákazky podľa verejného obstarávateľa
Odstránenie mimoriadnej udalosti - cestné teleso v časti Žilina Vranie
Druh zákazky a miesto uskutočňovania stavebných prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb
Druh zákazky: Práce
a) Hlavné stavenisko alebo miesto uskutočňovania prác: Žilina časť Vranie
NUTS kód: (pre zvolenú kategóriu):SK031
Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov)
V katastri mestskej časti mesta Žilina, Vranie v dôsledku dlhodobého pôsobenia prírodných síl
(na Ministerstve životného prostredia Slovenskej republiky zadokumentované rozsiahle svahové deformácie) a záťaže na
cestné teleso miestnej komunikácie bežnou a nákladnou dopravou pri výstavbe diaľnice D3 došlo k mimoriadnej udalosti
živelnej pohrome, svahovej deformácii na území a ceste v štyroch úsekoch, v dôsledku ktorej môže dôjsť k ohrozeniu
života, zdravia, majetku a životného prostredia. Jestvujúca miestna komunikácia zabezpečujúca prístup do časti Vranie
je situovaná v odreze pravostranného svahu rieky Kysuca. Výsledky geotechnických meraní ukazujú, že v období od
začiatku roku 2015 dochádza k lineárnym posunom meracích bodov (výškové i horizontálne posuny) rádovo v
jednotkách cm za mesiac. V dôsledku uvedenej skutočnosti vzniká potencionálne riziko svahovej deformácii cestného
telesa a priľahlých oblastí. K bezprostrednému ohrozeniu bežného chodu mestskej časti, zabezpečovaním potravín,
zdravotníckej starostlivosti a prevádzky škôl a predškolských zariadení nedošlo. V súvislosti s charakterom tejto
mimoriadnej udalosti a pôsobenia možných následkov na dôležitú cestnú dopravu spojenú s výstavbou diaľnice D3 a
širšie súvislosti následkov na región ako i život, zdravie, majetok a činnosť zložiek integrovaného záchranného systému
na území mestskej časti mesta pre prípad ich nutného zásahu, obec podľa § 15 ods. 1, písm. j) zákona Národnej rady
Slovenskej republiky číslo 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov vyhlásila dňa 23.
júla 2015 o 13:00 hodine na území obce Žilina v lokalite Žilina Vranie mimoriadnu situáciu.
Počas obdobia ohrozenia a pôsobenia následkov mimoriadnej udalosti budú vykonávané opatrenia na znižovanie rizík
ohrozenia, činnosti nevyhnutné na zamedzenie šírenia a pôsobenia následkov mimoriadnej udalosti a opatrenia na
záchranu života, zdravia a majetku realizovaním rekonštrukčných prác na cestnom telese, budovaním oporných múrov,
mikropilótových stien, vybudovaním kotevných prahov, stabilizovaním svahových deformácií postihnutého územia,
dopravným značením a organizovaním stavebných prác k zabezpečeniu regulovanej nákladnej a osobnej dopravy a v
súčinnosti s policajným zborom k zabezpečeniu bezproblémovej činnosti zložiek integrovaného záchranného systému v
tomto úseku cestnej komunikácie.
Spoločný slovník obstarávania (CPV)
Hlavný predmet
Hlavný slovník: 45233141-9
Doplňujúce predmety
Hlavný slovník: 45233142-6
Celkové množstvo alebo rozsah zákazky
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II.2.1.

Celkové množstvo alebo rozsah
V zmysle výkazu výmer.
Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH
Hodnota: 208 333,3333 EUR

ODDIEL IV. POSTUP
IV.1.
IV.1.1.

IV.3.
IV.3.1.

Druh postupu
Druh postupu
Výzva na rokovanie/priame rokovacie konanie
Odôvodnenie výberu rokovacieho konania: § 101 ods. 1 písm. c) - zákazka na dodanie tovaru, na uskutočnenie
stavebných prác alebo na poskytnutie služby sa zadáva z dôvodu mimoriadnej udalosti nespôsobenej verejným
obstarávateľom, ktorú nemohol predvídať, a vzhľadom na vzniknutú časovú tieseň nemožno postupovať podľa § 100;
za mimoriadnu udalosť sa považuje najmä živelná pohroma, havária alebo situácia bezprostredne ohrozujúca život alebo
zdravie ľudí alebo životné prostredie
Administratívne informácie
Evidenčné číslo spisu, ktoré pridelil verejný obstarávateľ
17905/2015

ODDIEL V. UZATVORENIE ZMLUVY
V.1.
V.2.
V.3.
V.4.

V.5.

Dátum uzatvorenia zmluvy
21.09.2015
Počet uchádzačov, ktorí predložili ponuku
3
Počet vylúčených uchádzačov alebo záujemcov
1
Názov a adresa dodávateľa s ktorým sa uzatvorila zmluva
INJEKTA s.r.o.
IČO: 36395081
Gabriela Povalu 8 , 01001 Žilina
Slovensko
Telefón: +421 905731317
Informácie o hodnote zmluvy
Hodnota: 208 331,9800 EUR
Bez DPH
Pri hodnote za rok alebo za mesiac uveďte: Počet mesiacov
Hodnota: 3

ODDIEL VI. DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
VI.1.
VI.2.
VI.3.
VI.4.

Zákazka sa týka projektu/programu financovaného z fondov EÚ
Nie
Ďalšie doplňujúce informácie
Komisia : Ing. Igor Líška, Ing. Roman Osika, Mgr. Katarína Zahradníková
Predchádzajúce oznámenie týkajúce sa tejto zákazky
Dátum odoslania tohto oznámenia
23.09.2015
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