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:
„Stavebné práce na stavebných objektoch SO 01, SO 02, SO 06.2 a SO 07 – sad Pavla
Dobšinského“
Predmetom sú stavebné práce na revitalizácii verejného priestoru – sad Pavla Dobšinského, objekty: So 01
vegetačné úpravy a drobná architektúra, SO 02 Terénne úpravy, SO 06.2 verejné osvetlenie, SO 07 Altánok
– stavebná časť príprava.
SO 01 Vegetačné úpravy a drobná architektúra Účelom objektu je revitalizácia vybraných plôch. Ide o
plochu nevyužívaného ihriska a jeho bezprostredného okolia. Úprava plôch má zmeniť funkciu –
športovo/rekreačnú na rekreačno/edukačnú. Zeleň je navrhnutá tak, aby plnila svoj účel. Primárnou
myšlienkou revitalizácie a premeny ihriska je ovocný sad na sídlisku. Pripomenutie odkazu našich predkov
a akéhosi mementa na vidiek, pretože väčšina prvých obyvateľov sídliska Vlčince (sídlisk všeobecne) bola
z vidieka, ktorí prišli do mesta prevažne za prácou. Sad má svoje opodstatnenie aj ako edukačný prvok pre
deti a mládež, pretože sa v ňom môžu zoznámiť s tradičnými aj menej tradičnými druhmi ovocia či
úžitkových rastlín. Sad bude preto rozdelený na jednotlivé pestovateľské sektory: zákrsky, polokmene,
vysokokmene, drobné ovocie a trvalkové záhony.
2. SO 02 Terénne úpravy Riešené územie sa nachádza v medzibloku na ulici Pavla Dobšinského na sídlisku
Vlčince. V súčasnej dobe sa jedná o jestvujúcu spevnenú plochu, ktorá už neplní svoju pôvodnú funkciu.
Z tohto dôvodu sa investor rozhodol o revitalizáciu riešeného územia. Stavebným návrhom sa vytvorí
oddychová zóna so zeleňou, chodníkmi a mobiliárom potrebným pre oddych. Riešené územie oplotené po
celej dĺžke.
Chodníky v riešenom území sú navrhnuté tak, aby boli plynulo napojené na jestvujúce komunikačné trasy.
Hlavné komunikačné ťahy a plochy pre mobiliáre sú navrhnuté so spevneným cementobetónovým krytom
z technológiou samočistenia EKOAKTIV a vedľajšie chodníky sú navrhnuté s vymývaným kamenivom.
Kraje na betónových chodníkoch budú zarezané. Štrkové chodníky budú lemované betónovým obrubníkom
parkovým uloženým do betónového lôžka s bočnou oporou. Stavebne bude obrubník osadený v nivelete
spevnenej plochy.
Výškovo a smerovo sú chodníky napojené na okolité spevnené plochy.
Odvodnenie spevnených plôch
Povrchové vody zo spevnených plôch a chodníkov budú odvádzané priečnym a pozdĺžnym sklonom na
terén a následne budú zasakované. Minimálny priečny sklon na chodníkoch z CB bude 1%.
Pláň je odvodnená jej priečnym sklonom min. 3 % do navrhnutých trativodov, ktoré sú zaústené do uličných
vpustov. Hĺbka trativodu je 0,40 m, resp. min 0,25 m. Pre pozdĺžny trativod sa použijú perforované

drenážne rúry z plastických hmôt DN 160 (STN 13 8740), rúry sa uložia na pieskové lôžko hr. min. 70 mm,
obsyp sa zhotoví zo štrkopiesku frakcie 4 – 12 mm a obalia sa geotextíliou.
SO 06.2 Verejné osvetlenie
Hlavné rozvody a rozvádzače:
Pre napájanie, istenie a ovládanie jednotlivých obvodov verejného osvetlenia bude zabezpečené s
jestvujúceho verejného osvetlenia. Bude sa nadväzovať na jestvujúce verejné osvetlenie.
Silnoprúdové rozvody:
Pouličné lampy budú istené cez svorkovnicu GURO 20/20
Umelé osvetlenie:
Umelé osvetlenie objektu musí spĺňať požiadavky STN 36 0450. Osvetlenie bude uskutočnené typovými
svietidlami LED .
Poznámka: El. príkon pripájaných svietidiel nesmie spôsobiť preťaženie príslušných svetelných obvodov.
Prepojenie pouličných lámp bude realizovanými káblami CYKY-J 4x10mm, uložených v káblových ryhách
v chráničke kopoflex 50mm.
Uzemnenie:
Všetky stĺpy verejného osvetlenia je potrebné uzemniť na uzemňovaciu sústavu zemniací pas FeZn
30x4mm
Poznámka: Zemný odpor uzemnenia jedného zvodu nemá byť väčší ako 10 ohmov.
SO 07 Altánok – stavebná časť príprava Objekt zahŕňa výkopové práce a budovanie základových
konštrukcií na ktorých bude v budúcnosti postavená vrchná stavba.
Základy tvoria základové pásy výšky 1,0 m, ktorých spodná hrana bude založená v hĺbke 1080 mm od
terénu. Na základové pásy bude zhotovená drevená stĺpiková konštrukcia a drevené stĺpy podopierajúce
pergolu. Základová doska v zastrešenej časti altánku bude mať hrúbku 100 mm.
Pre kompletný prehľad o prácach, ktoré je nevyhnutné realizovať je nutné preštudovať Projektovú
dokumentáciu (Príloha č. 1) a zadanie s Výkazom výmer príloha č. 2 tejto výzvy na predkladanie ponúk.
Všetky potrebné zmluvné dojednania (napr. spôsob realizácie zákazky, práva a povinnosti zmluvných
strán, spôsoby ukončenia zmluvy, zmluvné sankcie...) sú obsiahnuté v zmluve o dielo (Príloha č. 3), ktorá
tvorí prílohu súťažných podkladov a je nevyhnutné si ju pred odovzdaním cenovej ponuky podrobne
preštudovať.

4.
5.
6.
7.

8.

Typ zmluvy: Plnenie bude realizované na základe Zmluvy o dielo Príloha č. 3
Miesto dodania zákazky: Sad Pavla Dobšinského v Žiline
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
(príloha č. 3) tejto výzvy na predkladanie ponúk. Víťaz je povinný doložiť požadované doklady podľa
odst. 10 tejto výzvy.
Variantne riešenie: Neumožňuje sa.
Lehota dodania zákazky: 90 dní odo odovzdania a prevzatia staveniska.
Forma predkladania ponúk: Uchádzač doručí svoju ponuku v písomnej forme, v zapečatenej obálke
v lehote do 07.08.2017 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 „SAD DOBŠINSKÉHO
–SO 01, SO 02, SO 06.2, SO 07 - NEOTVÁRAŤ!!!.

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 z rozpočtu Mesta Žilina . Verejný
9. 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: 85 093,40 EUR bez DPH
V Žiline, dňa 18.07.2017

Ing. Igor Choma
primátor

Príloha č. 1. Projektová dokumentácia
2. Výkaz Výmer
3. Návrh zmluvy o dielo

