Výzva na predkladanie ponúk –zákazka s nízkou hodnotou
spracovaná v zmysle § 117 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,
1.
011 31, Žilina
V jeho mene konajúci:
Igor Choma, primátor
IČO:
00 321 796
Bankové spojenie:
Prima banka Slovensko a.s.
Kontaktná osoba:
PhDr. Stanislava Rudincová
E-mail; /tel. č. fax:
stanislava.rudincova@zilina.sk, 041/7063 110
Predmet zákazky:
„Spracovanie PD pre územné rozhodnutie, spracovanie zámeru pre posudzovanie vplyvov na
životné prostredie EIA a vykonanie inžinierskej činnosti pre získanie právoplatného územného
rozhodnutia pre stavbu: Novostavba parkovacieho domu ul. Baničova, Hájik.“
Predmetom zákazky je zabezpečiť:
- spracovanie projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie,
- spracovanie zámeru pre posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA) pre zisťovacie
konanie
- vykonanie inžinierskej služby pre získanie právoplatného územného rozhodnutia.
1. Spracovanie projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie
Pre túto stavbu už je spracovaná architektonická štúdia, ktorá bola vypracovaná Ing. Arch. Andrejom
Marešom (príloha č. 2 výzvy) z obdobia 12/2016. PD DUR bude priamo vychádzať z uvedenej
štúdie. PD DUR bude riešiť minimálne nasledujúce oblasti:
SO.01 Parkovací dom
SO.02 Multifunkčné ihrisko s objektom vybavenosti
SO.03 Spevnené plochy a komunikácie
SO.04 NN prípojka
2.
SO.05 Prípojka zemného plynu
SO.06 Kanalizácia splašková
SO.07 Kanalizácia dažďová a ORL
SO.08 Prípojka vodovodu
SO.09 Verejné osvetlenie
SO.10 Sadové úpravy
- dokumentácia bude obsahovať všetky objekty a náležitosti, ktoré sú potrebné riešiť v súvislosti
s uvedeným parkovacím domom, v súlade s príslušnými normami a predpismi,
- cena za spracovanie projektovej dokumentácie bude obsahovať zabezpečenie všetkých potrebných
podkladov súvisiacich s vypracovaním PD,
- dodanie projektovej dokumentácie 10 x v tlačenej forme, 1 x elektronicky – PDF, DOC, XLS, DWG,
DGN,
- súčasťou predmetu plnenia v prípade potreby kladné stanovisko od RÚVZ, ODI Žilina, KR HaZZ SR
(žiadosti vystaví objednávateľ),
- pre záujmové územie bol už spracovaný IG prieskum, vypracovaný Ing. Milanom Šustekom, z obdobia
12/2016 (príloha č.3 výzvy)
Pre túto 1. časť zákazky bude s uchádzačom uzavretá ZoD (príloha č. 1a Výzvy).

2. Spracovanie zámeru EIA
spracovanie zámeru EIA pre zisťovacie konanie je nutná podmienka k získaniu
právoplatného územného rozhodnutia,
- sracovanie zámeru je potrebné vykonať v súlade s príslušnými zákonmi a predpismi,
Pre túto 2. časť zákazky bude s uchádzačom podpísaná objednávka s doložkou (príloha č. 1b
Výzvy).
-

3. Vykonanie inžinierskej činnosti pre získanie právoplatného územného rozhodnutia
Pre túto 3. časť zákazky bude s uchádzačom podpísaná ZoD (príloha č. 1c Výzvy).
Zmluva o dielo na vypracovanie PD a objednávka na vypracovanie zámeru EIA bude
s uchádzačom podpísaná naraz, po vyhlásení víťaza procesu verejného obstarávania, s termínmi
začatia a ukončenia plnenia uvedenými v tejto žiadanke.
Zmluva o dielo na vykonanie inžinierskej činnosti bude s víťazným uchádzačom uzavretá po
vypracovaní projektovej dokumentácie a zámeru EIA.
Obstarávateľ si vyhradzuje právo odložiť uzavretie zmluvy na vykonanie inžinierskej činnosti,
resp. neuzavrieť túto zmluvu. Objektívnym dôvodom je nemožnosť presného určenia termínu
vyhlásenia víťazného uchádzača a podpisu zmlúv zo strany víťazného uchádzača, vo vzťahu
k predbežnej finančnej kontrole rozpočtu mesta Žilina, ktorý je viazaný iba na rok 2017.
Ďalšie podmienky plnenia predmetu zmlúv a objednávky sú riešené v ich predlohách, ktoré sú
neoddeliteľnou prílohou tejto výzvy.
Kontakt a bližšie informácie: Ing. Radoslav Guzma, 041/7063113.
3. Typ zmluvy: Plnenie bude realizované na základe Zmluvy o dielo a objednávky.
4. Miesto dodania zákazky: Mestský úrad Žilina, Námestie obetí komunizmu 1, Žilina.
5. Rozdelenie predmetu zákazky: Uchádzač predloží ponuku na celý predmet zákazky.
6. Variantne riešenie: Neumožňuje sa.
Lehota dodania zákazky:
- na spracovanie projektovej dokumentácie: - 50 dní od účinnosti zmluvy
- na spracovanie zámeru pre EIA:
- 55 dní od vystavenia objednávky
7.
- na vykonanie inžinierskej služby:
- 90 dní od pokynu na začatie tejto inžinierskej
činnosti, pri ktorom bude odovzdaná zhotoviteľovi
projektová dokumentácia a zámer EIA
Forma predkladania ponúk: Uchádzač doručí svoju ponuku v písomnej forme, v zapečatenej obálke
do dňa 28. 08. 2017 do 09.00 hod. Ponuku uchádzač doručí na adresu Mestský úrad Žilina, Námestie
obetí komunizmu č.1, 011 31 Žilina. Rozhodujúci je dátum doručenia. Obálku je potrebné označiť
heslom: „Novostavba parkovacieho domu Baničova, Hájik!!!
Cenu uchádzač uvedie v EUR bez DPH aj s DPH. Cena musí obsahovať všetky oprávnené náklady
spojené s dodaním predmetu zákazky. V prípade, že sa dodávateľ stane počas realizácie platcom DPH,
8. bude cena považovaná za cenu vrátane DPH. Pri zákazke spracovanej v zmysle § 117 zákona
o verejnom obstarávaní sa súťažné podklady samostatne nevydávajú.
Uchádzač ocení nasledovné súčasti zákazky:
1. Ceny za spracovanie projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie ........... €
2. Ceny za spracovanie zámeru EIA
........... €
3. Ceny za vykonanie inžinierskej činnosti

a) Odplata za výkon inžinierskej činnosti
........... €
b) Max. odplata za vyjadrenia k projektovej dokumentácii, výber listov
vlastníctva, kópii katastrálnych máp, a pod. Upozornenie: Táto odplata
bude maximálna, a bude vyfakturovaná podľa skutočne dokladovaných
položiek od príslušných dotknutých organizácií.
........... €
Celková cena pozostáva zo súčtu ceny za spracovanie projektovej dokumentácie, ceny za spracovanie
zámeru EIA, odplaty za výkon inžinierskej činnosti, a max. odplaty za vyjadrenia k projektovej
dokumentácii, výber listov vlastníctva, kópii katastrálnych máp, a pod.
Kritériom výberu víťazného uchádzača bude najnižšia celková cena.
Cena za spracovanie zámeru EIA nesmie byť nižšia ako 2,5% z ceny za spracovanie projektovej
dokumentácie. V prípade, že uchádzač nedodrží uvedenú podmienku, bude zo súťaže vylúčený.
Cena za vykonanie inžinierskej činnosti nesmie byť nižšia ako 5% z ceny za spracovanie projektovej
dokumentácie. V prípade, že uchádzač nedodrží uvedenú podmienku, bude zo súťaže vylúčený.
9. Podmienky financovania zákazky: Predmet zákazky financovaný z rozpočtu mesta Žilina.
Podmienky účasti uchádzačov:
§ 32 ods. 1 písm. e) je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu
10.
vo vzťahu aspoň k jednému predmetu zákazky, na ktorú predkladá uchádzač ponuku alebo žiadosť o
účasť, overí si verejný obstarávateľ.
Kritériá na hodnotenie ponúk: Najnižšia konečná zmluvná cena s DPH za celý predmet zákazky.
Uchádzač uvedie či je resp. nie je platca DPH. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo súťaž zrušiť
v prípade, že úspešná ponuka presiahne jeho finančné možnosti.
11.

Kritériom výberu víťazného uchádzača bude najnižšia celková cena, ktorá pozostáva zo súčtu:
1. Ceny za spracovanie projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie
2. Ceny za spracovanie zámeru EIA
3. Ceny za vykonanie inžinierskej činnosti
12. Predpokladaná hodnota zákazky: 20 000,00 EUR bez DPH.
13. Uplynutie lehoty viazanosti ponúk: 31.12.2017.
V Žiline, dňa 15.08.2017
Príloha č.1a: Zmluva o dielo (vypracovanie PD)
Príloha č.1b: Objednávka (spracovanie zámeru pre EIA)
Príloha č.1c: Zmluva o dielo (vykonanie inžinierskej služby)
Príloha č.2: Spracovaná architektonická štúdia
Príloha č.3: Spracovaný IG prieskum

Ing. Igor Choma
primátor

