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,
011 31, Žilina
1.
V jeho mene konajúci:
Igor Choma, primátor
IČO:
00 321 796
Bankové spojenie:
Prima banka Slovensko a.s.
Kontaktná osoba:
PhDr. Stanislava Rudincová, Ing. Janka Pačeková
E-mail; /tel. č. fax:
stanislava.rudincova@zilina.sk, 041/7063 110,
janka.pacekova@zilina.sk,
041/7063 670
Predmet zákazky:
„Vypracovanie a dodanie PD skutkového stavu a architektonickej štúdie pre akciu:
Rekonštrukcia Kultúrneho domu, Žilina – Bytčica.“
Predmetom zákazky je vypracovanie a dodanie projektovej dokumentácie skutkového stavu
a architektonickej štúdie pre akciu: „Rekonštrukcia Kultúrneho domu, Žilina - Bytčica“.
Kultúrny dom pôdorysného tvaru „T“ bol vybudovaný v akcii „Z“ koncom 50-tych rokov min. storočia.
Je to murovaný objekt pozostávajúci z troch rozdielne účelovo využívaných častí a to časti vstupného
administratívno-prevádzkového objektu, na ktorý nadväzuje halový objekt viacúčelovej otvorenej sály
obdĺžnikového pôdorysu, s výškou dvoch podlaží, poslednou časťou je prízemný objekt obdĺžnikového
pôdorysu. Objekt má suterén a dve nadzemné podlažia.
Rozsah prác na spracovanie projektovej dokumentácie:
1. Vyhotovenie skutkového stavu
- polohopis a výškopis, celková situácia, pôdorysy 1.PP, 1. NP, 2.NP, rezy, pohľady, strecha, krov
- dodanie projektu skutkového stavu: 5 x v tlačenej forme, 1 x elektronicky – PDF, DOC, XLS,
DWG
2. Spracovanie architektonickej štúdie s ideovým návrhom interiéru
- filozofia architektonického riešenia bude vychádzať z historických daností objektu a technické
riešenie zohľadňuje všetky nasledovné aspekty rekonštrukcie – tepelno-technické posúdenie,
technické zariadenia – elektro rozvody, vodovod, kanalizácia, vykurovanie, vzduchotechnika,
2.
zabezpečenie budovy elektronikou, výmena okien a dverí, zateplenie objektu
- rekonštrukcia celého interiéru budovy (1.PP, 1.NP, 2.NP), návrh dispozičného riešenia objektu
pričom centrom celého objektu bude multifunkčná sála a okolo nej budú združené ostatné
funkčné celky, z ktorých možno riešiť niektoré aj so samostatným vstupom priamo z exteriéru
- multifunkčné prevedenie a zariadenie hlavnej sály, vrátane akustického podhľadu, javiska,
mobiliáru, osvetlenia a ozvučenia a pod. a všetkých ostatných častí objektu s možnosťou
variantného využitia (napr. klub mládeže, diskotéka, cukráreň, priestory pre klubovú činnosť,
fitnesscentrum, klub pre dôchodcov a pod.), vrátane soc. zázemia v súlade s príslušnými
normami a predpismi, pričom časť objektu je využívaná pre poštové služby
- v rámci návrhu je potrebné zhodnotenie a navrhnutie prepojenia interiéru s exteriérom, aby sa
budova stala po komplexnej rekonštrukcii centrom kultúrneho a spoločenského života pre široké
okolie
- v rámci návrhu je potrebné zohľadniť a preriešiť/navrhnúť zabezpečenie potrebných parkovacích
plôch
- štúdia svojim dispozičným riešením má definovať potrebné stavebné úpravy a ideovým návrhom
interiéru preverí využiteľnosť navrhnutých priestorov
- štúdia má preveriť a následne stanoviť možnosti etapovitej formy výstavby a financovanie
rekonštrukcie objektu
- v štúdii budú uvedené odhadované finančné náklady na realizáciu
- štúdia bude spracovaná v súlade s príslušnými normami a predpismi,

cena bude obsahovať zabezpečenie všetkých potrebných podkladov súvisiacich s vypracovaním
PD
- dodanie architektonickej štúdie:
- 2D/3D pôdorysy 1.PP, 1. NP, 2.NP, rezy, pohľady, textová časť, variantné riešenia, vizualizácie
- 5 x v tlačenej forme, 2 x elektronicky – PDF, DOC, XLS, DWG, vrátane prepočtu
odhadovaných nákladov stavby
- prerokovanie architektonickej štúdie s príslušnými orgánmi a organizáciami najmä RÚVZ
v Žiline, v prípade potreby ODI Žilina
-

Objednávateľ poskytne dodávateľovi informatívne pôdorysy prízemia a poschodia zo Znaleckého
posudku č. 136/2015.
Podmienky zhotovenia a dodania projektovej dokumentácie sú riešené v Zmluve o Dielo, ktorá je
prílohou výzvy.
Kontakt a bližšie informácie: Ing. Janka Pačeková, 041/70 63 607
3. Typ zmluvy: Plnenie bude realizované na základe Zmluvy o dielo.
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:
Zhotoviteľ vypracuje a dodá projektovú dokumentáciu v termínoch nasledovne:
7.
1/ vyhotovenie skutkového stavu v termíne do 27.11.2017
2/ spracovanie architektonickej štúdie a ideovým návrhom interiéru v termíne do 15.12.2017
Forma predkladania ponúk: Uchádzač doručí svoju ponuku v písomnej forme, v zapečatenej obálke
do dňa 15. 11. 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: „PD: Rekonštrukcia
8. Kultúrneho domu Žilina - Bytčica!!!
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,
bude cena považovaná za cenu vrátane DPH. Pri zákazke spracovanej v zmysle § 117 zákona
o verejnom obstarávaní sa súťažné podklady samostatne nevydávajú.
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 poskytnutie služby na
celý predmet zákazky. Uchádzač uvedie či je resp. nie je platca DPH. Cena za vypracovanie a dodanie
projektovej dokumentácie skutkového stavu a architektonickej štúdie pre akciu: „Rekonštrukcia
Kultúrneho domu, Žilina - Bytčica“ bude určená súčtom týchto častí:
1/ vyhotovenie skutkového stavu
11.
2/ spracovanie architektonickej štúdie a ideovým návrhom interiéru
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo súťaž zrušiť v prípade, že úspešná ponuka presiahne jeho
finančné možnosti.
12. Predpokladaná hodnota zákazky: 10 850,00 EUR bez DPH.
13. Uplynutie lehoty viazanosti ponúk: 31.12.2017.
V Žiline, dňa 02.11.2017
Príloha č.1: Zmluva o dielo

Ing. Igor Choma
primátor

