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. Miroslav Puškár
E-mail; /tel. č. fax:
stanislava.rudincova@zilina.sk, 041/7063 110,
miroslav.puskar@zilina.sk,
041/7063 214
Predmet zákazky:
„Chodník na ul. Obvodová, Žilina - Solinky.“
 Účelom objektu je realizácia nového chodníka, ktorý spája existujúce chodníky pri predajni
Peugeot a ZOC MAX k existujúcim priechodom pre chodcov.
 Chodník je navrhnutý od 0,000 do km 0,058 90 v šírke 1,5m, od km 0,058 90 do konca šírky
2,0m, v celkovej dĺžke 75,9m.
 Na zvýšenie bezpečnosti chodcov je navrhnuté osadenie dvojmadlového zábradlia v dĺžke 67 m,
pozdĺž existujúcej priekopy, ktorá slúži na odvedenie vôd počas dažďa z priľahlého územia.
 Súčasťou diela je aj vybudovanie predĺženia existujúceho priepustu vr. nového čela priepustu.
Navrhovaná skladba:
- betónová „zámková“ dlažba
- lôžko – drvené kamenivo
- štrkodrvina (0-32)
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2.
 Lemovanie záhonovým obrubníkom, uloženým do lôžka a opory z betónu C16/20.
Smerové vedenie, šírkové usporiadanie:
Chodník je navrhnutý oddelený od ul. Obvodová zeleným pásom šírky 1m, do km 0,058 90 v šírke
1,5m, od km 0,058 90 šírky 2,0m. Celková dĺžka 75,9m.
Pozdĺžne a priečne sklony:
Pozdĺžny sklon chodníka kopíruje priebeh priľahlého obrubníka so sklonom od 0,3 do 0,8%. Priečny
sklon jednostranný 2%, prevažne k existujúcej priekope.
Odvodnenie:
Odvedenie povrchových vôd je priečnym sklonom krytu prevažne na priľahlý terén.
Zemné práce:
Zemné práce pozostávajú z odstránenia prípadnej vegetačnej vrstvy. Stavbu a kontrolu zemného telesa
vykonať podľa STN 73 6133. Pláň musí byť hutnená min. Edef,2=30Mpa aby pomer Edef2,/ Edef1
dosahoval hodnotu menšiu ako udávajú platné STN. Plochy dotknuté výstavbou sa ohumusujú
a zatrávnia.

Dopravné značenie prenosné:
Stavba priamo nezasiahne do priľahlej komunikácie. Vzhľadom na zvýšený pohyb pracovníkov sa
navrhuje osadenie DZ: A19-práca, A4b-zúžená vozovka sprava, E7-smerová šípka, B31a-najvyššia
dovolená rýchlosť, C6b-prikázaný smer jazdy obchádzania vľavo a Z4a-smerovacie dosky so svetlom.
Doprava v mieste prekážky bude vedená v dvoch pruhoch v oboch smeroch. Prípadné zúženie
priľahlého jazdného pruhu je v hodnotách min. šírky 2,75m.
Stavebné povolenie číslo: 4697/2017-364/2017/OD/Mo-SP-pokrč. Právoplatné: 12.1.2018
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.
Kontakt a bližšie informácie: Ing. Miroslav Puškár, 041/7063 214
3. Typ zmluvy: Plnenie bude realizované na základe Zmluvy o dielo so záručnou dobou 60 mesiacov.
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.
7. Lehota dodania zákazky: 50 dní od uzavretia Zmluvy o dielo.
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Forma predkladania ponúk: Uchádzač doručí svoju ponuku v písomnej forme, v zapečatenej obálke
do dňa 06. 04. 2018 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: „Chodník ul. Obvodová, Žilina – Solinky!!!
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.
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 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 stavebné práce na 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.
Predpokladaná hodnota zákazky: 16 000,00 EUR bez DPH.
Uplynutie lehoty viazanosti ponúk: 31.12.2018.
V Žiline, dňa 21.03.2018
Príloha č.1: Zmluva o dielo

Ing. Igor Choma
primátor

