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
V jeho mene konajúci:
Igor Choma, primátor
1.
IČO:
00 321 796
Bankové spojenie:
Prima banka Slovensko a.s.
Kontaktná osoba:
Janka Hrankaiová
E-mail; /tel. č. fax:
janka.hrankaiova@zilina.sk, 041/7063109
Kontaktná osoba:
Ing. Eva Ševčíková
(odbor tlačový)
eva.sevcikova@zilina.sk , 041/7063607
Predmet zákazky:
„Projektová dokumentácia pre ohlásenie stavby s podrobnosťami pre realizáciu stavby vrátane
odborného autorského dozoru pre stavbu: Rekonštrukcia chodníkov v Žiline v časti Žilina- Staré
mesto, Bôrik, Hliny, Vlčince a Závodie“
Predmetom zákazky je poskytnutie služby na spracovanie projektovej dokumentácie a následne vykonanie
odborného autorského dozoru pre Rekonštrukciu chodníkov v Žiline podľa priloženého zoznamu.
Rozsah prác na spracovanie projektovej dokumentácie:
- projekt bude riešiť rekonštrukciu existujúcich chodníkov v jednotlivých častiach meste Žilina
v nasledovných uliciach:
Žilina – Staré mesto: na ul. Daniela Dlabača
Žilina – Bôrik: na ul. Janka Silana, Festivalova, Majochova, Čuleňova, Svätoplukova
Žilina – Hliny: na ul. A. Bernoláka
Žilina - Vlčince: na ul. Pittsburgská, Dobšinského, Minčolská, Martinská, Kubínska, nám. Ľ. Fullu,
2. Gemerská, Ľublanská a Varšavská, T. Vansovej, E. Nécseya
Žilina – Solinky: na ul. Borová, Limbová
Žilina – Závodie: na ul. Závodského, Hôrecká
- Projekt bude obsahovať plán organizácie dopravy rekonštruovaných častí chodníkov a projekt
dočasného dopravného značenia DDZ.
Podkladom pre vypracovanie PD budú situácie záujmových oblastí so zakreslením riešenej časti
rekonštrukcie chodníka na aktuálnom katastrálnom podklade. Situácie záujmových oblastí sú číslované
podľa priloženého zoznamu : ZOZNAM- Rekonštrukcia chodníkov v Žiline 2018.
- dokumentácia bude obsahovať všetky objekty, ktoré sú potrebné pre realizáciu stavby, výkaz výmer
a rozpočet a časti PD v súlade s príslušnými normami a predpismi,
- výkaz výmer a rozpočet bude riešený samostatne pre každý chodník
- pred vypracovaním PD je potrebné vykonať odvrty – sondy na jednotlivé chodníky
- Konštrukčné vrstvy chodníkov budú závisieť od konkrétneho stavu jednotlivých chodníkov. Projektant
na základe obhliadky a sond zadefinuje vrchnú konštrukčnú vrstvu chodníkov (asfalt, dlažba a pod.)
v jednotlivých rekonštruovaných častiach a predloží najoptimálnejší návrh z hľadiska technického a
finančného. Tento návrh musí byť vopred odsúhlasený s investorom.

-Riešenie rekonštrukcie chodníkov je potrebné konzultovať: s investičným odborom, odborom dopravy,
s oddelením architektúry mesta a územného plánu.
- v cene za spracovanie projektu bude aj geodetické zameranie skutkového stavu jednotlivých chodníkov
a jeho digitalizácia, zabezpečenie všetkých súvisiacich podkladov, passport inžinierských sietí
- dodanie projektovej dokumentácie 10 x v tlačenej forme, 1 x elektronicky – PDF, DOC, XLS, DWG,
DGN, vrátane rozpočtu a výkazu výmer, fotodokumentácia pôvodného stavu
- súčasťou predmetu plnenia bude kladné stanovisko od ODI Žilina (žiadosť vystaví objednávateľ),
- cena bude obsahovať aj výkon autorského dozoru,
- všetky projektové práce budú spracované v stupni pre ohlásenie stavby s podrobnosťami pre realizáciu
stavby
Podrobné podmienky poskytnutia služby sú vymedzené v návrhu zmluvy o dielo, ktorú je potrebné
preštudovať a podpísať (príloha č. 1 Výzvy na predkladanie ponúk).

4.
5.
6.
7.

Typ zmluvy: Plnenie bude realizované na základe zmluvy o dielo
Miesto dodania zákazky: Mestský úrad Žilina Námestie obetí komunizmu 1, Žilina
Rozdelenie predmetu zákazky: Uchádzač predloží ponuku na celý predmet zákazky. Ponuka musí mať
písomnú formu. Súčasťou cenovej ponuky bude podpísaná mandátna zmluva (príloha č. 1)
a splnomocnenie (príloha č.3)Víťaz je povinný doložiť požadované doklady podľa odst. 10 tejto výzvy.
Variantne riešenie: Neumožňuje sa.
Lehota dodania zákazky: do 31.10.2018
Forma predkladania ponúk: Uchádzač doručí svoju ponuku v písomnej forme, v zapečatenej obálke
v lehote do 12.09.2018 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 „PD-CHODNÍKY“ NEOTVÁRAŤ!!!.

PD a OAD- Rekonštrukcia chodníkov v Žiline
Kritérium: Najnižšia cena s DPH
Cena bez DPH
A: Cena za spracovanie PD (bude
8.
tvoriť 95% z celkovej zmluvnej ceny
diela)
B: Cena za výkon autorského
dohľadu v sadzbe 20,40 € s DPH/hod
(bude tvoriť 5% z celkovej zmluvnej
ceny diela, pričom cena je maximálna
a to aj v prípade prekročenia počtu
hodín presahujúcich túto cenu)
SPOLU A+B

9.

Cena s DPH

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 rozpočtu Mesta Žilina. Verejný
obstarávateľ predmet zákazky uhradí nasledovne:
Platba bude realizovaná bezhotovostným stykom.

Podmienky účasti uchádzačov:
10. § 32 ods.1 písm. e) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení niektorých predpisov. Uchádzač predloží doklad o tom, že je oprávnený poskytovať
službu, na ktorú predkladá uchádzač ponuku .
Kritériá na hodnotenie ponúk: Najnižšia cena za poskytnutie služby 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: 31.12.2018
13. Predpokladaná hodnota zákazky: 5 400,00 EUR bez DPH
V Žiline, dňa 30.08.2018

Ing. Igor Choma
primátor

PRÍLOHY:
1.Zmluva o dielo
2.Situácie záujmových oblastí- Zoznam

