Výzva na predkladanie ponúk – civilná zákazka s nízkou hodnotou
spracovaná v zmysle § 117ods. 1 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
V jeho mene konajúci:
Igor Choma, primátor
1.
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:
„Dodávka a montáž stojísk na umiestnenie kontajnerov na separovaný zber“
Predmetom sú stavebné práce za účelom zhotovenia troch typov stojísk na umiestnenie kontajnerov na
separovaný zber, ktoré budú vybudované vo vybraných lokalitách mesta Žilina (viď situácia Príloha č. 1).
Rozsah požadovaných prác:
Stojisko typ „A“
A1 – podklad zo zámkovej dlažby 7 kusov
A2 – podklad jestvujúca asfaltová plocha 4 kusy

2.


konštrukčné a dispozičné riešenie
Stojisko typ „A“ je obdĺžnikového tvaru 3,20 x 4,00 m s vyloženou strešnou časťou na čele o 0,30
m, výšky 2,50 až 2,68 m. Vstup do stojiska je z čelnej strany v strednej časti.
Z konštrukčného hľadiska sa jedná o oceľovú konštrukciu, ktorá bude pozostávať z oceľových
jaklov s povrchovou úpravou - žiarovo pozinkované. Výplň bude z pletiva z ťahokovu so štvorcovými
okami (typ napr. Perfora MQ50) s pozinkovanou povrchovou úpravou. Pletivo bude k oceľovej konštrukcií
ukotvené pomocou pozinkovaných skrutiek s matkou. Jednotlivé prvky stojiska budú k sebe ukotvené
pomocou L profilu s pozinkovanou skrutkou s matkou.
Základovú konštrukciu stojiska budú tvoriť betónové pätky 300x300 mm, výšky 400 mm z betónu
C12/15, na ktoré budú navarené štvorcové uzavreté oceľové profily. Hlavné oceľové nohy stojiska budú
na dané štvorcové uzavreté profily nasadené a bude možné ich polohu vertikálne nastaviť.
Strecha stojiska bude z trapézového oceľového plechu hrúbky 0,60 mm s výškou vlny 18,00 mm
s lakoplastovou povrchovou úpravou - odtieň svetlo šedý. Vrátane obvodového oplechovania a kotviacich
prvkov.


podklad stojiska

Podklad bude zo zámkovej dlažby hrúbky 60 mm ( typ. Premac Klasiko 200x100x60 mm, sivá
farba), ktorá sa prevedie na navrhnutý zhutnený podklad. Zámková dlažba a zatrávnená plocha budú
oddelené betónovým cestným obrubníkom (1000x260x150 mm) do betónového lôžka, farba sivá.
Asfaltová plocha a zámková dlažba budú oddelené betónovým parkovým obrubníkom (1000x200x50 mm)
do betónového lôžka, farba sivá.
Pri stojisku, ktoré sa prevedie na jestvujúcej asfaltovej ploche sa nad osadenými pätkami povrch
doasfaltuje asfaltobetónom hrúbky cca. 50 mm.


pridružené práce
Pred vybudovaním samotného stojiska je potrebné v niektorých prípadoch vybúrať cestný obrubník,
vybúrať jestvujúcu betónovú plochy, odstrániť betónové panely a previesť menšie výkopové práce. Pri
búracích prácach dôjde k poškodeniu jestvujúcej komunikácie, ktorú je po prevedení nového stojiska
potrebné upraviť novou asfaltovou zálievkou. Presný popis búracích prác je vypísaný vo výkresovej časti
projektovej dokumentácie.
Stojisko typ „B“
B1 – podklad zo zámkovej dlažby 4 kusy



konštrukčné a dispozičné riešenie
Stojisko typ „B“ je obdĺžnikového tvaru 6,30 x 1,60 m, výšky 2,50 m. Dané stojisko je otvorené
z čelnej strany a uzavreté zo zadnej strany. Prestrešené je po celej ploche.
Z konštrukčného
hľadiska sa jedná o oceľovú konštrukciu, ktorá bude pozostávať z oceľových jaklov s povrchovou úpravou
- žiarovo pozinkované. Výplň bude z pletiva z ťahokovu so štvorcovými okami (typ napr. Perfora MQ50)
s pozinkovanou povrchovou úpravou. Pletivo bude k oceľovej konštrukcií ukotvené pomocou
pozinkovaných skrutiek s matkou. Jednotlivé prvky stojiska budú k sebe ukotvené pomocou L profilu
s pozinkovanou skrutkou s matkou.
Základovú konštrukciu stojiska budú tvoriť betónové pätky 600x800 mm, 1000x600 mm, výšky
600 mm z betónu C12/15 na ktoré budú navarené štvorcové uzavreté oceľové profily. Hlavné oceľové nohy
stojiska budú na dané štvorcové uzavreté profily nasadené a bude možné ich polohu vertikálne nastaviť.
Strecha stojiska bude z trapézového oceľového plechu hrúbky 0,60 mm s výškou vlny 18,00 mm
s lakoplastovou povrchovou úpravou - odtieň svetlo šedý. Vrátane obvodového oplechovania a kotviacich
prvkov.


podklad stojiska
Podklad bude zo zámkovej dlažby hrúbky 60 mm ( typ. Premac Klasiko 200x100x60 mm, sivá
farba), ktorá sa prevedie na navrhnutý zhutnený podklad. Zámková dlažba a zatrávnená plocha budú
oddelené betónovým cestným obrubníkom (1000x260x150 mm) do betónového lôžka, farba sivá.
Asfaltová plocha a zámková dlažba budú oddelené betónovým parkovým obrubníkom (1000x200x50 mm)
do betónového lôžka, farba sivá.
Pri stojisku, ktoré sa prevedie na jestvujúcej asfaltovej ploche sa nad osadenými pätkami povrch
doasfaltuje asfaltobetónom hrúbky cca. 50 mm.


pridružené práce
Pred vybudovaním samotného stojiska je potrebné v niektorých prípadoch vybúrať cestný obrubník,
vybúrať jestvujúcu betónovú plochy, odstrániť betónové panely a previesť menšie výkopové práce. Pri
búracích prácach dôjde k poškodeniu jestvujúcej komunikácie, ktorú je po prevedení nového stojiska

potrebné upraviť novou asfaltovou zálievkou. Presný popis búracích prác je vypísaný vo výkresovej časti
projektovej dokumentácie.
Stojisko typ „C“
C1 – podklad zo zámkovej dlažby 4 kusy

 konštrukčné a dispozičné riešenie
Stojisko typ „C“ je obdĺžnikového tvaru 3,150 x 1,60 m, výšky 2,50 m . Dané stojisko je otvorené
z čelnej strany a uzavreté zo zadnej strany. Prestrešené je po celej ploche.
Z konštrukčného
hľadiska sa jedná o oceľovú konštrukciu, ktorá bude pozostávať z oceľových jaklov s povrchovou úpravou
- žiarovo pozinkované. Výplň bude z pletiva z ťahokovu so štvorcovými okami (typ napr. Perfora MQ50)
s pozinkovanou povrchovou úpravou. Pletivo bude k oceľovej konštrukcií ukotvené pomocou
pozinkovaných skrutiek s matkou. Jednotlivé prvky stojiska budú k sebe ukotvené pomocou L profilu
s pozinkovanou imbusovou skrutkou s matkou.
Základovú konštrukciu stojiska budú tvoriť betónové pätky 600x800 mm, 1000x600 mm, výšky
600 mm z betónu C12/15 na ktoré budú navarené štvorcové uzavreté oceľové profily. Hlavné oceľové nohy
stojiska budú na dané štvorcové uzavreté profily nasadené a bude možné ich polohu vertikálne nastaviť.
Strecha stojiska bude z trapézového oceľového plechu hrúbky 0,60 mm s výškou vlny 18,00 mm
s lakoplastovou povrchovou úpravou - odtieň svetlo šedý. Vrátane obvodového oplechovania a kotviacich
prvkov.
 podklad stojiska
Podklad bude zo zámkovej dlažby hrúbky 60 mm ( typ. Premac Klasiko 200x100x60 mm, sivá
farba), ktorá sa prevedie na navrhnutý zhutnený podklad. Zámková dlažba a zatrávnená plocha budú
oddelené betónovým cestným obrubníkom (1000x260x150 mm) do betónového lôžka, farba sivá.
Asfaltová plocha a zámková dlažba budú oddelené betónovým parkovým obrubníkom (1000x200x50 mm)
do betónového lôžka, farba sivá.
Pri stojisku, ktoré sa prevedie na jestvujúcej asfaltovej ploche sa nad osadenými pätkami povrch
doasfaltuje asfaltobetónom hrúbky cca. 50 mm.
 pridružené práce
Pred vybudovaním samotného stojiska je potrebné v niektorých lokalitách demontovať - vybúrať
jestvujúce stojiská. V niektorých prípadoch je potrebné vybúrať iba cestný obrubník a previesť menšie
výkopové práce. Pri vybúraní cestných obrubníkov dôjde k poškodeniu jestvujúcej komunikácie, ktorú je
po prevedení nového stojiska potrebné upraviť novou asfaltovou zálievkou. Presný popis búracích prác je
vypísaný vo výkresovej časti projektovej dokumentácie Príloha č. 4.
Všetky potrebné zmluvné dojednania (napr. spôsob realizácie zákazky, práva a povinnosti
zmluvných strán, spôsoby ukončenia zmluvy, zmluvné sankcie...) sú obsiahnuté v zmluve o dielo,
ktorá tvorí prílohu súťažných podkladov a je nevyhnutné si ju pred odovzdaním cenovej ponuky
podrobne preštudovať.
Typ zmluvy: Plnenie bude realizované na základe Zmluvy o dielo Príloha č. 3
Miesto dodania zákazky: Mesto Žilina – sídlisko Vlčince ulica Moskovská, Ústecká, Bulharská,
4.
Pittsburská

Rozdelenie predmetu zákazky: Uchádzač predloží ponuku na celý predmet zákazky. Ponuka musí mať
písomnú formu, jej súčasťou bude ocenený Výkaz výmer (príloha č. 2) a podpísaný návrh Zmluvy o dielo
5.
(príloha č. 3) tejto výzvy na predkladanie ponúk. Víťaz je povinný doložiť požadované doklady podľa
odst. 10 tejto výzvy.
6. Variantne riešenie: Neumožňuje sa.
7. Lehota dodania zákazky: 2 mesiace odo dňa podpísania zmluvy.
Forma predkladania ponúk: Uchádzač doručí svoju ponuku v písomnej forme, v zapečatenej obálke
v lehote do 26.06.2017 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 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 „STOJISKÁ NA
UMISTNENIE KONTAJNEROV- NEOTVÁRAŤ!!!.
8.

Obsah ponuky: 1) ocenený výkaz výmer (príloha č. 2)

2) podpísaný návrh zmluvy o dielo (príloha č.3)
3) doklad o tom, že je oprávnený uskutočňovať stavebné práce, na ktoré predkladá
ponuku
Pri zákazke spracovanej v zmysle § 117 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní sa súťažné podklady
samostatne nevydávajú.
Podmienky financovania zákazky: Predmet zákazky bude financovaný z Environmentálneho fondu a z
rozpočtu Mesta Žilina v rámci projektu „Intenzifikácia separovaného zberu komunálneho odpadu v meste Žilina –

9. stojiská na umiestnenie kontajnerov“. Environmentálny fond: 95%, Mesto Žilina: 5%. Verejný obstarávateľ
neposkytne preddavok ani zálohovú platbu. Platba bude realizovaná bezhotovostným stykom, úhradou
faktúry 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
stavebné práce, na ktoré predkladá uchádzač ponuku .
Kritériá na hodnotenie ponúk: Najnižšia cena za predmet zákazky 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: 31.12.2017
13. Predpokladaná hodnota zákazky: 107 524,37 EUR bez DPH
V Žiline, dňa 05.06.2017

Ing. Igor Choma
primátor

Príloha č. 1. Situácia
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